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RESUMO 

 

A responsabilidade civil da distribuição e revenda de combustível decorre do fato da atividade 

empresarial desenvolvida ser de elevado risco, podendo se dizer como de risco inerente ou 

periculosidade latente, que tem a previsibilidade e normalidade como característica, 

colocando em posição de vulnerabilidade o consumidor, como o meio ambiente, ambos com 

políticas públicas definidas e com proteção constitucional. A proteção do consumidor como 

direito fundamental e o meio ambiente como primado da ordem social tem como objetivo o 

bem-estar e justiça social, inseridos como direito de terceira dimensão, são resguardados pelo 

Estado quando cria normas de operacionalização através das políticas públicas e de forma 

indireta intervém na ordem econômica.  Esta intervenção se dá em decorrência da defesa do 

consumidor e do meio ambiente serem princípios da Ordem Econômica, fundado na livre 

iniciativa e na livre concorrência, assegurando a todos uma existência digna, que fundamenta 

a irradiação dos direitos fundamentais na iniciativa privada, diante da evolução comercial, do 

consumo em massa, do surgimento de novas tecnologias que vinculam consumidor ao meio 

ambiente diante da proteção à vida, à saúde e segurança e garantia de uma melhor qualidade 

de vida para as presentes e futuras gerações. Para isto a reparação do dano, bem como direito 

à informação são previstos como direitos fundamentais, que colocam a pessoa no epicentro 

das relações e o interesse coletivo se sobressaem diante interesses individuais que para serem 

concretizados necessitam da parceria pública privada.  De forma que a metodologia usada foi 

à análise de documentos correlacionando-os com fontes bibliográficas, cujos objetivos é 

reconhecer a responsabilidade civil como limite ao direito subjetivo, passando a ter uma 

função social, onde a culpa e o risco, vão se distanciando e o dano se configura como 

consequência inerente ao risco, exigindo do Estado, posturas interventivas no cumprimento de 

suas políticas públicas; devendo prevalecer nestas atividades de risco à solidariedade dos 

envolvidos na cadeia de produção e a socialização do dano frente aqueles que usufruem 

diretamente de produtos de natureza perigosa, que colocam em posição de vulnerabilidade o 

meio ambiente e o consumidor. 

 

Palavras-chave: Responsabilidade civil. Função social. Transporte de combustíveis. Meio 

ambiente. Consumidor. 

 



ABSTRACT 

 

The civil liability of the distribution and retail fuel stems from the fact business activity 

developed to be high risk and can be said as risk inherent or latent danger that has 

predictability and normality characterized by placing the consumer in a position of 

vulnerability, such as the environment, both public policies defined and constitutional 

protection. Consumer protection as a fundamental right and the environment as the primacy of 

social order aims the welfare and social justice, as inserted right to the third dimension, are 

guarded by the State when it creates operational standards through public policies and 

indirectly intervenes in the economic order. This intervention is due to consumer protection 

and the environment are economic order principles, founded on free initiative and free 

competition, ensuring everyone a dignified existence which underlies the irradiation of 

fundamental rights in private initiative, before the commercial evaluation, mass consumption, 

the emergence of new technologies that link consumers to the environment before the 

protection of life, health and safety and ensuring a better quality of life for present and future 

generations. To repair this damage and the right to information are provided as fundamental 

rights that put the person at the epicenter of the relations and collective interest stands out 

against individual interests that to be done need public-private partnership. In such a way that 

the used methodology was an analysis of documents correlating them with bibliographic 

sources whose goals are to recognize the civil responsibility as limit to subjective right, 

having to develop a social function  where guilt and risk grow distant and the damage is 

configured as a consequence of inherent risk, requiring the State interventional postures in 

fulfilling its public policy; prevailing in these risky activities the solidarity of those involved 

in the chain of production and socialization of damage forward those are provided directly of 

products of hazardous nature that put in a position of vulnerability the environment and the 

consumer. 

 

Keywords: Civil liability. Social function. Fuel transport. Environment. Consumer. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como objetivo principal a análise da responsabilidade civil 

como função social diante de produtos perigosos. 

Para estabelecer esta responsabilidade delimitamos como produto perigoso o 

combustível, no processo que vai da distribuição à revenda, correlacionando com o meio 

ambiente  e o consumidor. 

A razão de inserirmos consumidor e meio ambiente como diretrizes neste trabalho se 

deu pelo fato de que na fase de distribuição do combustível fica evidente que o meio ambiente 

está diretamente exposto a possíveis riscos, com o perigo latente diante da atividade de risco 

inerente ao manuseio do combustível que indiretamente atinge o consumidor. Por sua vez na 

distribuição, período de descarga do combustível e da realização da comercialização o 

consumidor  fica diretamente exposto ao risco, em possível acidente de consumo; lembrando 

que a Lei Federal nº 8.078 de 1990, ampliou o conceito de consumidor, que também são 

considerados como tal os envolvidos em sinistro desta natureza. 

 A ideia deste é analisar como Estado vem operacionalizando a política nacional do 

meio ambiente e da defesa do consumidor, quando regula o transporte de combustíveis, por 

considerar meio ambiente e consumo como fundamentais constitucionalmente. 

Para compatibilizá-las foi realizada uma pesquisa de como funciona o transporte de 

combustíveis, tendo sendo usado como base empírica, durante aproximadamente trinta dias, a 

FAN Distribuidora de Petróleo Ltda., observando seu funcionamento; as exigências 

administrativas por parte das agências reguladoras, mais precisamente a Agência Nacional de 

Petróleo (ANP) e a Agência Nacional de Transporte Terrestres (ANTT), bem como os 

licenciamentos ambientais exigidos pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável do Meio 

Ambiente do Estado do Rio Grande do Norte (IDEMA)  e pelo Instituto de Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) nos procedimentos que vai da distribuição até a 

revenda.   

O objetivo durante as bases de pesquisas consistiu em avaliar diante dos riscos 

inerente a atividade de distribuição e revenda de combustível, como as empresas exercem a 

precaução e a prevenção diante dos riscos latentes, visto que o Brasil não faz um controle dos 

acidentes envolvendo o transporte de cargas perigosas em suas rodovias. 

Em pesquisa realizada na Agência Nacional de Petróleo (ANP) e na Agência Nacional 

de Transporte Terrestre (ANTT), não existe dados sobre acidentes que envolvam os 
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transportes com cargas desta natureza. Em que pese ser feito o registro de controle dos 

veículos que trafegam em território nacional. 

Dos dados coletados através de documentos disponibilizados pela FAN Distribuidora 

de Petróleo Ltda. foi possível detectar problemas que podem surgir nas relações que 

envolvem o expedidor, o distribuidor e o revendedor de combustíveis. 

Em um primeiro plano é perceptível que a relação que envolve a distribuição e 

revenda é complexa, para quem não participa diretamente do processo. 

Dependendo da localidade onde o abastecimento dos veículos é realizado para o 

posterior transporte de combustível, existem expedidores diversos, gerando a dúvida de quem 

poderá ser responsabilizado em caso de dano ao meio ambiente e ao consumidor, vez que as 

informações não são de conhecimento coletivo. Gerando o questionamento no caso da 

responsabilidade solidária quem indicar como responsável? 

Na sequência destas  informações observa-se no caso da FAN que no Estado do Rio 

Grande do Norte, a aquisição do combustível se dá de uma distribuidora para outra, sendo 

contratualmente previsto a impossibilidade de uso da bandeira de distribuidora expedidora, 

bem como a isenção da mesma de quaisquer danos oriundos do transporte e da revenda. 

Levando ao questionamento se esta isenção teria validade face ao consumidor e ao meio 

ambiente, ou apenas em nível de relação contratual entre as partes contratantes, ou se poderia 

ser possível à nulidade no sentido mais amplo da cláusula de isenção da responsabilidade. 

Já na Paraíba, a aquisição do combustível se dá diretamente com a empresa Petróleo 

S/A, responsável pela refinação do produto. 

Em havendo a responsabilidade, como fazê-la em relação ao consumidor como ao 

meio ambiente e qual seria o fundamento desta responsabilidade, visto que o Estado 

regulamenta a operacionalização da distribuição até a revenda? 

Nestas condições considerando que existe uma fase intermediária que se configura em 

sua natureza como um negócio jurídico entre partes cujos interesses são eminentemente 

privados, poderia haver a influência do direito fundamental no direito privado? Com esta 

irradiação haveria a quebra da autonomia da vontade, sendo esta ameaçada por esta influência 

jusfundamentalista? 

Para responder e fundamentar estes questionamentos e problemas que se refletem 

nestas relações dividimos o trabalho em quatro partes. 

Na primeira parte ficaram delimitadas através do segundo capítulo as razões que 

justificam a interferência do Estado em situações privadas, mais precisamente a aplicabilidade 

de direitos fundamentais na inciativa privada, até onde vai o limite do Estado. Onde 
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descrevemos as teorias existentes e como os Tribunais brasileiros, mais precisamente o 

Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça vêm se posicionando diante desta 

influência público/privada, ocasião que delimitamos a proteção do consumidor como direito 

fundamental. 

Já na segunda parte, que equivale o terceiro capítulo considerando a possibilidade de 

influência dos direitos fundamentais no direito privado, e serem as relações de consumo em 

regra eminentemente privadas, visto interesses individuais em sua maior parte envolvido 

nestas relações, enfatizamos o direito à indenização ao dano como direito básico e direito 

fundamental dos cidadãos, diante da garantia constitucional do direito de não lesar outrem. 

 Esta responsabilidade foi esplanada em um item próprio quando descrevemos as 

responsabilidades previstas no Código de Defesa do Consumidor, que tanto pode ser pelo 

vício, diante impropriedade do produto ou do serviço, como pode ser pelo fato do produto ou 

do serviço em caso de acidente de consumo. Ocasião que situamos os tipos de 

responsabilidades previstas na legislação brasileira, pontuando os sujeitos nela envolvidos e 

quais os fundamentos dela decorrente.  

Por sua vez na terceira parte, que equivale ao quarto capítulo no sentido de evitar o 

dano e observar os procedimentos adotados no ordenamento jurídico brasileiro destacamos o 

papel do Estado intervencionista através das agências reguladoras, mais precisamente a ANP 

e a ANTT, estabelecendo procedimentos, para com isto viabilizar uma política nacional de 

prevenção e precaução ao meio ambiente e ao consumidor. 

Daí a razão de relacionarmos meio ambiente com consumidor, demonstrando uma 

relação harmoniosa e intrínseca, setorizada através de princípios na nossa ordem 

constitucional e a necessidade de implementar o direito à informação como política de 

prevenção. 

Inevitavelmente foi abordado o processo intermediário da distribuição de combustível 

na quarta parte que equivale ao quinto capítulo que é feita entre outras formas por transporte 

terrestre rodoviário, o qual delimitamos como base, havendo a legislação brasileira através da 

Lei Federal nº 11.442 de 2007, estabelecido responsabilidades para  os agentes envolvidos. 

 Nestas responsabilidades foi feito uma abordagem da responsabilidade quando do 

dano causado ao meio ambiente e ao consumidor e a necessidade de se estabelecer um padrão 

de reparação aos danos nestas atividades de alto risco; ocasião que apontamos as perspectivas 

de responsabilidade que sai do campo da individualidade e passa a envolver diretrizes 

coletivas e quem seria os responsáveis pelo dever de indenizar; bem como as causas que 
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haveria a exclusão desta responsabilidade, delimitando o caso fortuito e a força maior, visto a 

não uniformidade de entendimento de serem ou não causas de exclusão da responsabilidade.  

  Em decorrência desta delimitação não se analisará a responsabilidade civil do Estado 

em decorrência da fiscalização que é feita aos produtos perigosos pelas agências reguladoras;  

no caso a Agência Nacional de Petróleo (ANP) e a Agência Nacional de Transportes 

Terrestres (ANTT), em que pese as mesmas terem sido abordadas no trabalho com o objetivo 

de situar a figura do Estado intervindo de forma indireta no mercado; regulando e 

estabelecendo diretrizes a serem observadas pelo setor privado. 

 E no caso do não cumprimento destas políticas, diante dos riscos inerentes, ou 

proveitos que é peculiar ao exercício de atividades periculosas como é o manuseio do 

combustível, qual a natureza da responsabilidade civil? 

A escolha da metodologia, neste caso, leva em consideração o grau de dificuldade de 

apreensão do objeto da investigação científica proposta, que é a apreensão, em seus traços 

fundamentais, do que seja, nos termos da legislação brasileira em vigor, tendo como objetivo 

compreender a função social da responsabilidade civil diante de risco inerente de atividades 

perigosas, com no caso a distribuição e revenda de combustível, primeiro ao estabelecer 

políticas preventivas e de precaução e secundariamente analisando a regulação do Estado 

diante destas atividades. Regula para prevenir e precaver, como objeto essencial de como 

responsabilizar aqueles autores causadores de danos que repercutem além da esfera  

individual de cada cidadão, atingindo interesses coletivos. 

 Com efeito, a complexidade que envolve a temática escolhida impõe a adoção de uma 

postura plural do ponto de vista metodológico, analisando as normas jurídicas - 

constitucionais e infraconstitucionais - que tratam especificamente da responsabilidade civil, 

cujas análises pautar-se-ão pelo emprego das técnicas interpretativas usuais na Hermenêutica 

Jurídica, usando bases bibliográficas e documentais, além de casos práticos que refletem o 

pensamento defendido e de pesquisa do modus operandi de quem exerce atividades de caráter 

perigoso, especificamente a distribuição e revenda de combustível. 
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2 DIREITO PRIVADO E SUA INFLUÊNCIA PELO DIREITO FUNDAMENTAL 

 

 O direito fundamental pode ser definido como o ―reconhecedor da dignidade da pessoa 

humana, assegurando a cada homem as garantias de liberdade, igualdade, solidariedade, 

cidadania e justiça, estes podendo ser definidos como o  núcleo desses direitos, que devem ser 

garantidos pelo Estado, postulando a sua proteção quando não forem observados‖
1
. 

 A posição do Estado em face dos direitos fundamentais pode ser destacada sob duas 

perspectivas: como direitos de defesa e como garantia à proteção do Estado contra a agressão 

de terceiros. Na primeira perspectiva temos que os Direitos Fundamentais delimitam o papel 

do Estado no sentido de respeitar os direitos de qualquer indivíduo diante do comportamento 

próprio poder público; já na segunda o Estado garantidor protege os direitos de qualquer 

pessoa diante da agressão de terceiros, quando se clama pelo dever de proteção.
2
 

 Para Peces-Barbas
3
 direitos fundamentais deve assim ser denominado pelas seguintes 

razões: é mais precisa que a expressão que direitos humanos
4
 e não revela ambiguidade que 

esta supõe; abrangem as duas dimensões contidas na expressão direitos humanos, sem ser 

reduzida pelo jusnaturalismo ou positivismo; é mais adequada que os termos direitos naturais 

ou direitos morais, que restringem os direitos humanos de sua concepção jurídico-positivista, 

assim como os termos direitos públicos subjetivos ou liberdades públicas, esta última usada 

no direito francês, ―constituindo uma originalidade‖, que podem levar ao esquecimento  a 

dimensão do homem  em seus aspectos inatos e delimitar a sua natureza na ordem jurídica, 

que no entanto deve ser extensiva em decorrência da aproximação com os direitos humanos
5
, 

que vai além de aspectos objetivos, devendo observar sua transcendência ética e moral. 

                                                           
1
 ROMITA, Arion Sayão. Direitos fundamentais nas relações de trabalho.  São Paulo: LTR, 2005, p. 36. 

2
 MENDES, Gilmar Ferreira. Os direitos individuais e suas limitações: breves reflexões. In: MENDES, Gilmar 

Ferreira; et al. Hermenêutica constitucional e direitos fundamentais. Brasília: Brasília Jurídica, 2002, p. 208. 
3
 O autor ao lucidar sobre a definição dos direitos fundamentais, diz que esta é a consagrada pela maioria dos 

doutrinadores e nas declarações internacionais, sem precisar delimitar o termo ―homem‖, pois, seria uma 

redundância, pois este já é titular destes direitos. E faz uma contextualização das definições recebidas pelo 

direito fundamental onde destaca: ―direitos do homem‖; ―direitos naturais‖; ―direitos individuais‖; ―direitos 

subjetivos públicos‖; ―liberdades públicas‖ e ―direitos de personalidade. Peces-Barba Martínez apud Arion 

Sayão Romita. ROMITA, Arion Sayão. Direitos fundamentais nas relações de trabalho. São Paulo: LTR, 

2005, p.41- 45. 
4
 Por Direitos Humanos fazendo uma ligação com à dignidade humana positivados no âmbito internacional, e 

direitos fundamentais, apesar do conteúdo axiológico voltado a proteção da pessoa humana encontra-se 

positivados nos ordenamentos jurídicos. MARMELSTEIN, George. Curso de direitos fundamentais. 2.ed. São 

Paulo: Atlas, 2009, p.26. 
5
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Editora Malheiros, 2011, p.560. 
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 Do conceito incialmente introduzido vale destacar dois aspectos que o fundamenta,  

um no que diz respeito a dignidade humana, outro no que diz  respeito à solidariedade. Com 

relação ao primeiro fazer este reconhecimento é viabilizar a própria noção de direito 

fundamental, que recebe destaque no primeiro parágrafo do preâmbulo da Declaração 

Universal dos Direitos do Homem
6
, aprovado pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em 

Paris, em 10 de dezembro de 1948
7
, que positivou e universalizou os direitos humanos e 

afirma que ―o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e 

de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no 

mundo‖. Assertiva reiterada no primeiro parágrafo do Preâmbulo do Pacto Internacional 

relativo aos direitos civis e políticos adotados pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em 

1966, cujo artigo 10 declara que toda pessoa privada de sua liberdade será tratada com o 

respeito da dignidade inerente à pessoa humana
8
 e no primeiro parágrafo do Preâmbulo do 

Pacto Internacional relativo aos direitos econômicos, sociais e culturais
9
, também adotado 

pela Assembleia Geral das nações Unidas em 1966
10

. 

 Por sua vez aspectos históricos tem uma relação direcionadora destes direitos, 

correlacionando com os valores de cada sociedade, da cultura, da maturidade política de um 

povo, naquilo que ela crê, do ambiente político, seja ele autoritário ou democrático; estando 

superada a visão jusnaturalista racional, fundamentada na visão eterna e imutável do ser 

humano. 

 Sentimento este também compartilhado pelo Willis Santiago Guerra quando afirma 

que os direitos fundamentais são respaldados por normas jurídicas positivas. Do ponto de 

vista histórico afirma o autor, notadamente no momento de sua proclamação, coincidem com 

os direitos do homem
11

. Esta concepção histórica conduz à distinção de que os direitos 
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 Declaração Universal dos Direitos do Homem. Disponível em: < http://www.mp.go.gov.br.>. Acesso em: 03  
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fundamentais são aptos à produção de efeitos jurídicos, enquanto os direitos do homem 

(direitos humanos), de conteúdo ético-político, apresentam características supra-positiva.
12

 

 A solidariedade, característica dos direitos fundamentais, entre outras citadas no seu 

conceito, também considerado base dos direito de terceira dimensão ou geração, consolida-se 

na abrangência dos direitos á informação; acesso aos serviços de interesse econômico geral; 

proteção do meio ambiente; proteção dos consumidores entre outros. 

 Aqui reportamos a influência do direito fundamental no direito privado, visto que 

aquele só atua neste último de forma indireta, conforme demonstra a doutrina alemã da 

eficácia entre particulares (eficácia perante terceiros). 

 No caso da influência desses direitos na seara privada, o que se percebe é um reflexo 

das modificações dos pensamentos no decorrer da história, demonstrando que nesta categoria 

de direitos falar em caráter absoluto é negar uma época e um momento histórico diante de 

direitos que se mostram relativos por sua natureza. De forma que Noberto Bobbio afirma ―não 

é difícil prever, que no futuro, poderão emergir novas pretensões que no momento sequer 

podemos imaginar‖.
13

  

 Esta evolução histórica da noção de direito fundamental não se caracteriza somente 

pela agregação de novos direitos aos que anteriormente existiam. Na realidade novos direitos 

passam a apresentar novas feições, como no caso da propriedade  que passa por um direito 

individual e posteriormente passa a ser delimitado como função social e a posteriori, adquire 

condicionamentos derivados da adequação ambiental.
14

 

 Daí o questionamento da divisão dos direitos fundamentais em gerações, visto que esta 

implica na substituição de uma geração por outra, seguindo o entendimento citado que estes 

direitos podem ser redimensionados, vem se entendendo que a melhor nomenclatura a ser 

dada seria a de dimensões. Nesta linha de raciocínio segue o entendimento de Leonardo 
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 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Direitos fundamentais, processo e princípio da proporcionalidade. In: 

Guerra Filho, Willis Santiago (Coord.). Dos direitos humanos aos direitos fundamentais. Porto Alegre: 
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BOBBIO, Noberto. A era dos direitos. Tradução Carlos Nelson Coutinho. 10.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, 

p. 18–19. 
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 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Direitos fundamentais, processo e princípio da proporcionalidade. In: 

Guerra Filho, Willis Santiago (Coord.). Dos direitos humanos aos direitos fundamentais. Porto Alegre: 
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Martins, que prefere usar os termos categorias ou espécies, visto que dimensão é usada para 

usar dois aspectos dos direitos fundamentais, quais sejam: objetiva e subjetiva
15

. 

 A dimensão subjetiva correlaciona à relação do Estado na esfera da liberdade 

individual, que nada mais é um direito fundamental do indivíduo de resistir à intervenção 

estatal em seus direitos. Esta dimensão tem um status negativo exatamente em  decorrência da 

postura do Estado de não intervenção na esfera individual
16

. Correlacionando com as teorias 

dos Direitos fundamentais esta dimensão tem uma relação filosófico-teórico com a teoria 

Liberal.
17

 

Na objetiva por sua vez, a garantia dos direitos fundamentais independe de seus 

titulares, ou seja, o controle de ação estatal independe de possíveis intervenções estatais, bem 

de violação de direitos fundamentais de determinada pessoa e de possível reclamação por seu 

titular.
18

 Esta dimensão tem uma competência negativa ao retirar do Estado o que é outorgado 

ao indivíduo. Outro aspecto é o critério de interpretação do direito infraconstitucional, de 

onde se respalda a irradiação dos direitos fundamentais. Em outras palavras os direitos 

infraconstitucionais com cláusulas gerais
19

 e de indeterminação devem ser interpretados com 

base na constituição. Leia-se interpretação conforme os direitos fundamentais, o que leva a 

conclusão que não observar estes aspectos, significa dizer que ocorrerá uma violação à 

constituição. O terceiro aspecto se daria quando da intervenção do Estado limitando direito 

fundamental em seu alcance tradicional-subjetivo, usando como fundamento que em 

determinadas circunstância seria melhor o titular direito não exercê-los, pois o mesmo ficaria 

protegido e por último a tutela dos direitos fundamentais, que significa o dever do Estado de 
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 DIMOLIUS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais. 3.ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2011, p. 33. 
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 DIMOLIUS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais. 3.ed. São Paulo:  

Revista dos Tribunais, 2011, p.117-118. 
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 Interessante posicionamento é do Ministro Ruy Rosado de Aguiar Junior, quando discorrendo sobre as 
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contratual. JUNIOR, Ruy Rosado de Aguiar. O Poder Judiciário e a concretização das cláusulas gerais: limite e 
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ter uma postura ativa frente à proteção dos direitos fundamentais, inclusive em face de 

particulares, objetivando aproximar a dogmática do efeito horizontal.
20

 

 Também seguindo a linha das dimensões, Willis Santiago Guerra atesta que tanto a 

dimensão objetiva como a subjetiva, são inerentes a estes direitos ao afirmar que ―os direitos 

fundamentais se mostram como princípios conformadores do modo como o Estado que os 

consagra deve organizar-se e atuar‖.
21

 

 Cançado Trindade afirma que os direitos humanos não se sucedem ou substituem uns 

aos outros, antes se expandem, se acumulam e fortalecem, interagindo aos direitos individuais 

e sociais.
22

 

 Partindo dessas considerações enfatizamos em face da dimensão objetiva dos direitos 

fundamentais a irradiação dos mesmos objetivando afiná-lo com a dogmática do efeito 

horizontal, que correlaciona os direitos fundamentais em face de questões privadas, numa 

relação cidadão/Estado. 

 Esta intervenção dos direitos fundamentais na seara privada, é que os publicistas 

defendem quando da interpretação diante de cláusulas gerais e de indeterminação, devendo se 

considerar as relações privadas e a autonomia da vontade nesta seara jurídica. Poderíamos 

falar de uma aplicabilidade residual, qual seja, na falta de uma previsão expressa do ponto de 

vista legal, leia-se lei, aplicar-se-iam aspectos vinculados aos direitos fundamentais por 

considerar os princípios e valores inerentes a estas relações. 

 Quando da eficácia dos direitos fundamentais
23

 nas relações privadas, vale fazer um 

registro que a princípio os direitos fundamentais surgem da necessidade de proteção contra os 

poderes do Estado, numa eficácia vertical diante da relação cidadão/Estado. Ocorre que esta 

relação não se estenderia as relações entre os particulares cidadão/cidadão (eficácia 
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 ―A dignidade da pessoa humana tem caráter geral e absoluto. Uma parte dos autores alemães vê nos direitos 
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horizontal). Veja que a relação cidadão/Estado relaciona um aspecto de direito de defesa de 

um em face do outro; já nas relações privadas prevalece a autonomia da vontade, efetivadas 

através de negócios jurídicos, devendo incidir normas jurídicas de natureza privada. As 

relações privadas cidadãos/cidadãos estão no mesmo patamar não havendo hierarquização, 

não havendo como invocar defesas através de direitos fundamentais. 

 Partindo deste raciocínio, não se aplicaria os direitos fundamentais nas relações 

privadas, visto prevalecer à autonomia da vontade. 

 Precioso esclarecimento sobre esta questão traz Canotilho ao afirmar que o tema 

eficácia horizontal dos direitos fundamentais, ou seja, a questão da incidência dos direitos 

fundamentais nas relações entre particulares, como limite à autonomia negocial, era debatida 

na doutrina alemã como ―eficácia externa‖ ou ―eficácia em relação a terceiros‖ e na doutrina 

norte-americana, como state action. Hoje na doutrina germânica, prefere-se a expressão 

―efeitos horizontais‖ ou a fórmula ―eficácia dos direitos na ordem jurídica privada‖. Nos 

Estados Unidos, trata-se do assunto como uma questão de imputação, no sentido de averiguar 

se o ato do particular que atinge direitos fundamentais pode ser imputado ao Estado. Em 

outros termos apura-se a ação privada por ser qualificada como state action, ou seja, se foi 

praticado por intermédio do Estado.
24

 

 Tratando sobre a influência dos direitos fundamentais sobre o comportamento dos 

sujeitos de direito privado Canaris afirma ser este o ponto crucial em torno da discussão da 

―eficácia dos direitos fundamentais em relação a terceiros‖; e aduz que para a real 

compreensão destas influências três questionamentos são essenciais e elucidativos: ―primeiro 

quem é o destinatário dos direitos fundamentais? Segundo qual o objeto de controle de 

conformidade com os direitos fundamentais, ou seja, o comportamento de quem? E terceiro 

em que função são aplicados os direitos fundamentais.‖
25

 

 Para responder a estes a questionamentos duas teorias foram formuladas para explicar 

como se opera a eficácia das normas de direitos fundamentais na ordem jurídica privada, 

quais sejam: a primeira a da eficácia direta ou imediata e a segunda a da eficácia indireta ou 

mediata. Naquela os direitos fundamentais incidem diretamente nas relações entre 
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particulares, tendo eficácia absoluta, podendo os titulares de direito invocar os referidos 

direitos sem necessidade de mediação concretizadora do poder público. Já nesta última, não 

teríamos uma eficácia plena, apenas uma vinculação com o legislador, incidindo 

indiretamente os direitos fundamentais nas relações privadas
26

. 

Aos questionamentos citados o Canaris
27

 faz esclarecimentos e diz que todos eles tem 

como pano de fundo a discussão sobre a eficácia externa mediata (indireta) e eficácia externa 

imediata (direta). A eficácia externa por si só quer significar a eficácia em relação a terceiros, 

no caso entre os sujeitos do direito privado, caracterizada na expressão ―imediata‖, tendo os 

direitos fundamentais como destinatário tanto o Estado, como também o privado. Canaris 

questiona tal vinculação, pois afirma que esta aplicação contraria a própria acepção do Direito 

Privado, negando séculos de evolução e põe fim a autonomia privada, contrariando os 

próprios direitos fundamentais em última análise, teoria que segundo o autor não deve ser 

admitida. Por sua vez seguindo na eficácia externa mediata, o único destinatário dos direitos 

fundamentais é o Estado, mas simultaneamente reconhece que eles produzem efeito nas 

relações interprivadas, obrigando o Estado a proteger cidadão contra cidadão nas suas 

relações. 

 Em outras palavras a teoria do efeito mediato reconhece a aplicabilidade dos direitos 

fundamentais na seara privada, mas não de forma direta, para esta teoria a aplicação dos 

direitos fundamentais se daria apenas no tocante à interpretação da norma a ser aplicada, seria 

necessário que houvesse uma recepção por parte do direito privado. Já para a teoria do efeito 

imediato, a aplicação não se daria apenas no campo da interpretação, mas também dos 

elementos formadores do direito privado. Para estes últimos não há como não fazer uma 

divisão do direito onde se aplica e não aplica os direitos fundamentais, não são dois mundos 
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radicalmente diferentes, pelo contrário, o mundo contemporâneo nos leva exatamente para a 

relativização destas diferenças
28

. 

 Voltando as perguntas algumas conclusões foram ponderadas pelo Canaris
29

, primeiro 

de que os destinatários das normas dos direitos fundamentais a princípio seria apenas o Estado 

e os seus órgãos, excluindo-se os sujeitos de direitos privado, mas ressalta ―parcialmente‖, 

pois seria possível que a própria Constituição preveja a ‖possibilidade de uma aplicação 

imediata de um direito fundamental nas relações entre particulares‖
30

; quanto ao segundo 

questionamento que se refere ao controle dos atos do poder público e dos sujeitos de direito 

privado, ou seja qual é objeto a ser examinado? Já que os direitos fundamentais como já dito, 

dirige-se em regra contra o Estado e não contra os cidadãos, pontua o autor que inicialmente 

visualiza o controle apenas dos atos públicos, mas reconhece a necessidade de controle em 

face de negócios jurídicos e atos ilícitos, mesmo afirmando que as pessoas executoras destes 

atos não são destinatários dos direitos fundamentais. No entanto ainda com certa interrogação, 

pois até então conclui parcialmente seus questionamentos, apela para o aspecto funcional, 

pois para ele (Canaris) ―é preciso ainda que exista uma ponte para o raciocínio, que  o 

possibilite de uma forma dogmaticamente consistente‖. Nas funções, melhor em suas 

distinções, para o autor estaria à consistência em reconhecer a eficácia dos direitos 

fundamentais diante de terceiros, haveria o fechamento de suas ponderações, onde se aplicaria 

a influência público/privado como ―proibições de intervenção ou como imperativos de tutela‖. 

Aplicando como função dos direitos fundamentais como de  intervenção, implicaria à defesa  
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vem este processo de divisão, visto que para este autor os juristas costumam usar critérios variados. ―Já para 

Kant, como é sabido, a distinção entre direito privado e público deve ser fundamentada racionalmente, e não 

empiricamente‖. Para tanto, teríamos que indagar sobre a fonte da qual se originam os diversos direitos: 

derivando do poder estatal, tratar-se-ia de direito público. Ora, como o direito legislado abarca também institutos 

do direito privado, igualmente esse seria, na verdade, um direito público. Segundo o pensamento jusnaturalista 

kantiano, o único direito existente fora do direito estatal seria o direito natural, entendido em seu sentido estrito, 
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30

 Veja que o Canaris se preocupa com o esvaziamento do direito privado e pondera que ―salta aos olhos que 

uma aplicação dessa doutrina poderia destruir tanto o direito contratual quanto também o direito da 

responsabilidade extracontratual, pois ambos seriam em larga escala substituídos pelo direito constitucional. Isso 

contradiz a autonomia do Direito Privado, desenvolvida organicamente no decorrer dos séculos, contrariando, 

também no que diz com o direito alemão, a função dos direitos fundamentais que, em princípio, de acordo com a 

sua gênese e em consonância com a formulação do seu suporte fático, tem por destinatário direto apenas o 

Estado e não um particular. É por esta razão que a teoria da ―eficácia externa imediata‖ não se impôs na 

Alemanha, ainda que conte com alguns seguidores‖. CANARIS, Claus-Wihelm. A influência dos direitos 

fundamentais sobre o direito privado na Alemanha. In: . In: SARLET, Ingo Wolfgang (Org.). Constituição, 

direitos fundamentais e direito privado. 2.ed. rev. e ampl . Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006, p. 237. 



24 
 

por parte do Estado nos bens jurídicos de seus cidadãos, no entanto considerando o Estado ser 

o destinatário desses direitos, na seara privada não haveríamos de falar de proibição de 

intervenção e forma de defesa contra o Estado, já que o controle aqui daria exatamente em os 

particulares infringirem os direitos fundamentais. Como função de imperativo de tutela, 

estaria à concretização da possibilidade do Estado proteger um cidadão em face de outro, 

configurando a teoria da ―eficácia externa mediata‖ diante dos efeitos dos direitos 

fundamentais nas relações interprivadas de forma ―mediata‖. E pondera fechando seu 

raciocínio que diante da proteção imperativa do Estado, diante de conceitos indeterminados, 

como diante de cláusulas gerias, bem como na possibilidade de aplicação da equidade é que o 

Estado deve fazer esta proteção, sem segundo autor abandonar a regra geral de que ―o 

destinatário dos direitos fundamentais é apenas o Estado‖
31

. 

 O artigo primeiro da Constituição Alemã de 1949 limita a vinculação dos direitos 

fundamentais aos poderes executivo, legislativo e judiciário. Não havendo previsão para as 

entidades privadas.
32

 Posição esta ratificada por Konrad Hesse quando afirma que os direitos 

fundamentais em geral não podem vincular os privados. Veja que o autor fala ―em geral‖, no 

entanto reconhece que pode haver uma exceção em particular quando da garantia da liberdade 

do particular situado em situação de sujeição ao poder econômico social do outro sujeito, 

admitindo a incidência dos direitos fundamentais, como elemento garantidor da ordem 

subjetiva da coletividade. E justifica sua posição argumentando que a eficácia dos direitos 

fundamentais na seara privada, acarretaria uma restrição da autonomia privada, podendo 

interferir diretamente no significado do direito privado. Mas reconhece a ingerência dos 

direitos fundamentais nas relações jurídico-privadas quando se trata da proteção da liberdade 

pessoal contra o exercício do poder econômico ou social
33

, tanto que afirma que os direitos 

fundamentais estabelecem uma estrutura ordenada, com a qual a ordem na empresa e os 

contratos não devem conflitar, sob pena de menosprezar ao Estado de Direito‖
34
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 Considerando que os direitos fundamentais tem dupla função, conforme já foi 

mencionado, primeiro no que diz respeito aos direitos subjetivos do  particular em face do 

Estado como direito de defesa e o outro como elemento fundamental na ordem objetiva 

coletiva, a eficácia horizontal destes direitos e o princípio da igualdade são desvinculados 

para analisar a eficácia destes direitos sobre os direitos privados. 

            O precedente que gerou a discussão em torno desta questão foi o caso Luth do 

Tribunal Constitucional Federal da Alemanha que contribuiu fundamentalmente para a 

relação entre os direitos fundamentais e o direito privado, onde ficou mais evidente esta 

influência, em que pese o Canaris
35

 considerar impróprio o termo irradiação e mais adequado 

o termo intervenção
36

 visto a aplicação do direito fundamental em decorrência de uma decisão 

dada pelo tribunal cível no tocante a liberdade de expressão de opinião trata de uma eficácia 

normal e não apenas de um efeito por irradiação
37

. Registre-se para entender o caso que o 

Tribunal Cível com base em dispositivo do código civil alemão, proibiu o Sr. Luth de 

manifestar uma determinada opinião, restringindo o seu direito fundamental à liberdade de 

opinião. Insatisfeito Luth impetrou uma reclamação junto ao Tribunal Constitucional com 

fundamento de que fosse garantida sua liberdade de expressão, conseguindo reformar a 

decisão do juízo cível.  

 Conforme mencionamos o Konrad Hesse quando da sua preocupação da aplicabilidade 

dos direitos fundamentais na seara privada, houve uma resistência por partes dos 

doutrinadores em reconhecer esta extensão à eficácia dos direitos fundamentais. O foco 

principal foi que o ordenamento jurídico sempre concede autonomia aos indivíduos quando da 

decisão de interesses particulares. 
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 No entanto a Constituição da República Federal da Alemanha reconhece o Estado  

Alemão como Estado Social e  suscitou a questão da eficácia perante terceiros, no art. 20, 

n.1.
38

 

 Tanto que o Ingo Wolfgang Sarlet quando explicitando sobre o Estado Social  afirma 

que este Estado ampliou suas atividades e funções, mas também a sociedade cada vez mais 

participa ativamente do exercício do poder.
39

 

 Este Estado Social, bem como o reconhecimento da eficácia dos direitos fundamentais 

perante terceiros, acabou levando a aplicação destes direitos na seara privada, negativando o 

limite da autonomia dos particulares. 

 Óbvio que esta aplicabilidade não deve ser generalizada, mas já citamos, por exemplo, 

a irradiação destes direitos na seara privada quando da aplicação às cláusulas gerais, numa 

relação direta com conceitos indeterminados.
40

 Outro aspecto argumentado seria a limitação 

da autonomia privada, como forma de limitar à liberdade dos particulares. No entanto não 

limitar a autonomia privada e dar direito absoluto é não reconhecer as situações de abusos que 

esta própria autonomia poderia ensejar.  

A questão da desigualdade das relações com a ampliação dos mercados
41

 leva a 

proteção da liberdade pessoal contra o exercício do poder econômico ou social. Um exemplo 

a ser citado são os contratos de adesão, onde é perceptível que não existe uma igualdade real 

entre os contraentes, visto uma posição unilateral, que se traduz em autonomia negativa, leva 

consequentemente a nulidade de cláusulas quando ferem direitos fundamentais. Aqui 

prevalece a eficácia erga omnes destes direitos não podendo haver na sociedade duas 

concepções de homem, uma para as relações públicas, outra para as relações privadas. 
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Max Weber
42

 reconhecendo a aceleração moderna do mercado, afirma que o direito 

tem de ser ágil e eficaz, tendo que reconhecer que as estruturas coativas dos particulares, que 

em regra descansam em grandes monopólios, precisam de uma postura do direito garantido o 

exercício do mercado, mas estabelecendo paralelamente políticas públicas ensejadoras de 

liberdades públicas positivas do Estado. 

 A realidade é que com o processo de globalização a formação dos oligopólios é cada 

vez mais evidente. As fronteiras foram ultrapassadas, e cada vez mais existe uma diversidade 

de marcas, que, no entanto, pertencem a um mesmo grupo, como no caso na ―Unilever, 

General Eletric e Procter Gamble‖. É o monopólio dos oligopólios. Abafa-se a livre 

concorrência e vulnera-se o consumidor. Pensamento este também de Thierry Bourgoignie ao 

fazer considerações do que ele chamou de efeitos perversos da mutilação da concorrência que 

cedo ou tarde atende o destinatário final de produtos e serviços e destaca ―é sempre ele aquele 

a quem cabe o pagamento da conta pelo mau funcionamento concorrencial, seja através da 

redução da oferta, seja pela utilização de preços artificialmente elevados‖.
43

 

 Esta situação fere diretamente o consumidor, e diante destas ameaças, deve incidir 

direta e imediatamente os direitos fundamentais.
44

 O Ingo Sarlet ao fazer esta afirmação cita o 

Canaris com um posicionamento assemelhado, quando da justificativa dos direitos 

fundamentais na ordem jurídica privada.
45

 

 Esta eficácia dos direitos fundamentais se vincula na igualdade, refletindo na 

liberdade, na solidariedade já mencionada como aspecto conceitual dos direitos fundamentais. 

 De forma que para explicitar esta divisão teórica cabe aqui o registro feito pelo J. J. 

Canotilho quando afirma que esta questão deve ser tratada com ponderação, alertando que a 
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doutrina tende a superar esta divisão, reconhecendo que os direitos fundamentais têm funções 

múltiplas e cada caso concreto deve ser avaliado.
46

 

 O certo é que o caminho da ponderação é o melhor a ser seguido visto que a tendência 

de constitucionalizar as relações privadas em especial a aplicação da teoria imediata pode 

levar a neutralização da autonomia da vontade, tanto que o Canotilho alerta para a hipertrofia 

irradiante dos direitos fundamentais.
47

 

 Ponderação esta também compartilhada por Robert Alexy
48

 ao tratar do modelo dos 

três níveis de efeitos, reconhecendo a influência dos direitos fundamentais nas relações 

privadas, com efeitos perante terceiros, e estabelecendo que esta irradiação se dá não por uma 

questão de medida, mas sim de construção, visto que existe uma diferença entre a relação 

entre o Estado e o cidadão, sendo este último titular de direitos fundamentais e a relação entre 

cidadãos, ambos titulares de direito fundamentais. Já que a medida se reflete em um problema 

de colisão.  

 No desenvolvimento da sua teoria da construção destaca a teoria do efeito mediato 

(indireto); a teoria do efeito imediato (direto) e a teoria dos efeitos da proteção, e aponta que 

todas elas convergem para um único resultado, qual seja: a aplicabilidade de jurisdição no 

reconhecimento de que a ―gradação da eficácia dos direitos fundamentais nas relações entre 

os particulares decorre de uma ponderação de bens‖. Neste momento o autor reconhece que as 

três teorias desencadeiam na proteção da ponderação de bens que ao final se assemelha, qual 

seja que seja garantindo direitos fundamentais decorrente de relações privadas. Mesmo 

reconhecendo que todas as teorias levam ao mesmo fim, entende que uma deve ser 

particularizada, a correta, que sirva de parâmetro para o deslinde de questões de incidência 

dos direitos fundamentais nas relações privadas. E na busca pela construção correta aponta 

um modelo único o qual denominou de modelo de três níveis de efeito, onde destaca tendo 

como parâmetro as teorias já citadas, quais sejam a dos deveres de proteção do Estado tendo o 
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Canaris, Isensee e Stefan Oeter  como defensores; a da eficácia imediata tendo o Hans Carl 

Nipperdey como percussor no ano de 1950 na Alemanha e o da eficácia mediata defendida 

por During; o nível de deveres de proteção do Estado, o dos direitos frente ao Estado e das 

relações entre os particulares, que aos correlacionarmos fica assim entrelaçados as ideias de 

Robert Alexy na busca pela teoria correta da seguinte forma: no primeiro nível correlaciona a 

teoria da eficácia mediata dos direitos fundamentais, onde os direitos fundamentais devem 

considerados como valores objetivos, quando da aplicação e interpretação das normas cíveis;  

no segundo nível entrelaça com a teoria dos deveres de proteção do Estado, quando este no 

exercício da jurisdição quando da análise de um caso concreto diante de relações privadas, 

não observa o direito fundamental, abrindo caminho para uma análise constitucional, visto 

que a violação de direito fundamental como direito subjetivo, é a possibilidade de sua 

admissibilidade e em um terceiro nível cruza a eficácia imediata ponderando as relações entre 

os particulares, onde de forma relevante existe onde liberdades, direitos e competências 

devem ser consideradas diante de direitos objetivos individualizados limitados pela 

subjetividade,  característico das relações entre particulares. 

 Quer demonstrar o autor que na ponderação de um caso concreto os três níveis de 

efeitos deve ser considerado, para que daí se possa observar a funcionalidade de cada efeito, 

mas não a sobreposição de uma teoria por outra.  A própria autonomia da vontade é um 

reconhecimento de uma garantia institucional, de forma que as relações entre particulares tem 

que ser avaliada sob o enfoque da ponderação. 

 Por sua vez quando da eficácia destes direitos na ordem jurídica privada a igualdade 

aparece vinculado ao direito da não discriminação, bem como a proporcionalidade e a 

razoabilidade. A proporcionalidade ao qual se vinculam adequação
49

 e necessidade, daí 

permitir ações afirmativas em favor de determinadas categorias a ponto de ponderarmos até 

que ponto deve prevalecer o todo ou às partes. A razoabilidade por sua vez permeia a lógica 

do razoável, no sentido de analisar o conteúdo e não a forma, sendo material ou 

substancialmente aceitável, para  finalmente chegarmos à igualdade como princípio basilar e 

estruturador da fundamentação da aplicação dos direitos fundamentais na ordem privada. Veja 

que diante da autonomia da vontade as partes são livres para contratar, no entanto estas 

mesmas partes estão sempre em um patamar de igualdade? Revitalizando o Konrad Hesse já 
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citado, não há como não observar que a igualdade torna-se comprometida diante de grandes 

conglomerados econômicos, daí ter que se fazer uma compensação diante de algumas 

diferenças para se estabelecer a igualdade como afirmava Jonh Rawls.
50

 

 Luís Roberto Barroso também se manifestando sobre as teorias que justificam a 

eficácia dos direitos fundamentais no direito privado, ratifica as divisões já citadas no caso a 

da eficácia indireta mediata, ―mediante atuação do legislador infraconstitucional e atribuição 

de sentido ás cláusulas abertas‖  e da eficácia direta e imediata dos direitos fundamentais, 

―mediante um critério de ponderação entre os princípios constitucionais da livre iniciativa e 

da autonomia da vontade, de um lado, e o direito fundamental em jogo do outro lado‖. E 

defende que no caso do Brasil a corrente mais adequada para a nossa realidade seria a direta e 

imediata, seguindo entendimento diverso do Canaris, bem como do Konrad Hesse e do 

Canotilho, cujos posicionamentos foram anteriormente citados. E para especificar a 

ponderação entre autonomia da vontade versus outro direito fundamental, estabelece alguns 

fatores: ―a) igualdade ou desigualdade material entre as partes; b) a manifesta injustiça ou 

falta de razoabilidade do critério adotado; c) preferência para valores existenciais sobre os 

patrimoniais e risco para a dignidade da pessoa humana.‖
51

 

No Brasil Daniel Sarmento
52

 vem se filiando a eficácia imediata, no caso a direta 

nestas relações entre os particulares. Ressalta o autor que os que se filiam a eficácia mediata, 

no caso a indireta, não tem respaldo constitucional, pois segundo ele o argumento de que 

haveria um esvaziamento do direito privado não tem procedência por entender que a 

autonomia da vontade não é absoluta e ela tem limite exatamente quando não estiver de 

conformidade com a Constituição independente de ser uma cláusula geral ou de 

indeterminação. E destaca que a insegurança jurídica levantada pelos adeptos da teoria 

mediata, pode ser minimizada quando da construção de uma jurisprudência afinada, com a 

preponderância dos princípios, bem como do reconhecimento da supremacia da Constituição 

sobre as demais normas. 
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 As imerecidas desigualdades requerem uma compensação e, desde que as desigualdades de nascimento e dons 

naturais são imerecidas, terão de ser de algum modo compensadas. Assim, o princípio afirma que, visando tratar 

igualmente todas as pessoas e proporcionar uma autêntica igualdade de oportunidades, a sociedade terá conceder 

maior atenção aos que tiverem menos dons naturais e aos que nascerem em posições sociais menos favorecidas.  

A ideia é compensar as desvantagens contingentes rumo à igualdade. RAWLS, John. Uma teoria da justiça. 

Tradução Amiro Pisetta; Lenita M. R. Esteves. São Paulo: Martins Fontes, 1997, p. 96. 
51 BARROSO, Luiz Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a 

construção de um novo modelo. 4.ed.  São Paulo: Saraiva, 2013. p. 398. 
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 SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relações privadas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 
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Interessante destacar que no Brasil temos alguns precedentes
53

 em que, o Supremo 

Tribunal Federal
54

 deu eficácia externa imediata aos direitos fundamentais em relação 

interprivada, mais precisamente entre um sócio e uma pessoa jurídica de direito privado. 

Naquela ocasião o Tribunal deu eficácia dos direitos fundamentais  claramente nos direitos 

privados, inclusive em qualquer ambiente em que aqueles direitos estejam sendo violados. 

Neste caso que envolveu a União Brasileira de Compositores e um sócio que estava sendo 

desligado. Dois votos são merecedores de destaque o do Ministro Joaquim Barbosa que 

entende que aplicação dos direitos fundamentais na órbita privada decorre de vários fatores 

entre eles a supremacia da Constituição, levando a queda das barreiras entre o público e o 

privado e o voto do Ministro Celso de Melo, que acompanhando o voto do Joaquim Barbosa 

também compreendeu que a autonomia privada não encontra óbice na ordem positiva 

constitucional. 

No caso do Superior Tribunal de Justiça temos precedentes que se filiam a eficácia 

mediata, quando do julgamento do Recurso Especial nº 47081/SP, que usou da cláusula geral 

para anular um contrato de adesão que inviabilizava o direito fundamental de acesso ao 

judiciário;  em outra decisão filiou-se a eficácia imediata no Habeas Corpus nº 12.547/DF, 

quando liberou um motorista de táxi civilmente preso em decorrência do descumprimento  do 

pagamento da prestação do bem alienado. Entendendo a abusividade das prestações cobradas 

e garantido o com base no princípio estruturante da dignidade da pessoa humana  o direito a 

locomoção e a isonomia nas relações contratuais.
55

 

Formatando as ideias e conformando ao nosso texto constitucional, os Tribunais se 

filiam a corrente mediata outra se filia a corrente imediata, percebendo uma tendência maior a 

eficácia direta dos direitos fundamentais na seara privada; por sua vez  destacamos o 

preâmbulo onde a igualdade é citada como um dos valores supremos da sociedade, em que o 

Estado se funda para garantir e assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais. 

 E como a dignidade da pessoa humana constitui um dos fundamentos do Estado 

brasileiro, ela deve ser tida, à luz do ordenamento positivo brasileiro, por fundamento dos 

direitos humanos reconhecidos, proclamados e garantidos pelo Estado brasileiro. 
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 Ver precedentes cuja incidência se deu a eficácia imediata dos direitos fundamentais nas relações entre 

particulares na apreciação do Recurso Extraordinário nº 161.243-6/DF, bem como na apreciação do Recurso 

Extraordinário nº 158.215/RS. Disponível em: <www.stf.jus.br.> Acesso em: 07 de junho de 2013. 
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 Brasil, Supremo Tribunal Federal. RE 201.819-8/RJ. Relatora originária: Ministra Ellen Gracie. Relator para o 

acórdão: Ministro Gilmar Mendes.  Segue a ementa do acórdão ―ementa: sociedade civil sem fins 

lucrativos. união brasileira de compositores. exclusão de sócio sem garantia da ampla defesa e do contraditório. 

eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas. recurso desprovido. de eficácia dos direitos 

fundamentais nas relações privadas‖.  Disponível em: <http://www.stf.jus.br.>. Acesso em: 07  jun. 2013. 
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Entre estes direitos fundamentais a nova ordem constitucional inclui em seu texto 

como princípio fundamental a cidadania, elevando a categoria de direitos individuais à defesa 

do consumidor, ganhando a coletividade de consumidores uma proteção específica e o direito 

a reparação
56

 que em decorrência de um dano que gera a indenização. Aquele por reconhecer 

o consumidor como parte vulnerável na relação de poder econômico social e este último como 

garantia de reparação quando efetivado um dano diante de uma conduta contrária ao previsto 

legalmente, considerando estas garantias patrimoniais como uma típica função social da 

responsabilidade civil. 

Inegável que vivemos em um sistema de normas infraconstitucionais não filtradas 

constitucionalmente, sendo que a implementação dos direitos fundamentais é uma realidade a 

ser concretizada, viabilizada em sistemática harmônica entre público/privado, no 

reconhecimento de que o Estado Democrático de Direito tem como sustentáculo a efetividade 

dos direitos fundamentais. 
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 Quando respondendo sobre a distinção segundo o objeto de controle pelos direitos fundamentais o Canaris diz 

que seriam a princípio apenas regulações e atos estatais, isto é, sobretudo leis  e decisões judiciais, mas também 

atos de sujeitos de direitos privados, ou seja, sobretudo, negócios jurídicos e atos ilícitos. CANARIS, Claus-

Wilhelm. Direitos fundamentais e direito privado. Tradução Ingo Wolfgang Sarlet; Paulo Mota Pinto. 2.ed. 

reimp. Coimbra: Almedina. 2009. p. 55. 
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2.1 DIREITO DO CONSUMIDOR COMO DIREITO FUNDAMENTAL  

  

 Entre as várias gerações de direito fundamental vale o destaque os direitos de terceira 

geração os quais enfatizam os direitos vinculados à fraternidade, daí também ser chamados de 

direito de solidariedade
57

. Aqui se vincula o direito ao desenvolvimento com os direitos 

humanos, tanto que Leonardo Nemer Caldeira Brant
58

 afirma que ―os sujeitos do direito ao 

desenvolvimento podem ser seres humanos individualmente classificados quanto os povos, 

apresentando o direito ao desenvolvimento acentuadamente conotação  individual e coletiva‖. 

 Abrimos um parêntese para aqui referenciar que desenvolvimento e crescimento 

econômico têm matizes diferentes. Enquanto que o desenvolvimento tem uma vinculação com 

a qualidade do ponto de vista social
59

, o crescimento em tese não tem esta  preocupação de 

forma que  um determinado povo pode crescer economicamente e ao mesmo tempo não ser 

desenvolvido. E uma das formas primárias de desenvolvimento cita Amanya Sen seria a 

liberdade seja como papel constitutivo, seja como papel instrumental.   

 Paulo Bonavides historicamente situa os direitos de terceira geração  com ênfase já no 

final do século XX  e enfatiza que a teoria do Karel Vazak
60

 não é provida apenas de direitos 

individuais e coletivos, mas também de outros direitos em fase de gestação, podendo o círculo 

alarga-se à medida que o processo universalista for se desenvolvendo.
61

 

Entre os direitos individuais e coletivos destacamos o direito do consumidor, que na 
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 Ao contrário de Vasak, a expressão que Etiene-R. Mbaya, o brilhante jusfilósofo de Colônia, formulador do 

chamado ―direito ao desenvolvimento‖, usa para caracterizar os direitos de terceira geração é solidariedade e não 

fraternidade. BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 26.ed. São Paulo: Malheiros, 2011. p. 570 
58

 BRANT, Leornardo Nemer Caldeira. O direito ao desenvolvimento como direito humano. In: Revista 

Brasileira de Estudos  Políticos, n. 81, Belo Horizonte, p. 116. 1995. 
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 ―A abordagem deste livro  é muito compatível com a segunda dessas perspectivas do que com a primeira. É 

principalmente uma tentativa de ver o desenvolvimento com um processo de expansão das liberdades reais que 

as pessoas desfrutam. Nesta abordagem, a expansão da liberdade é considerada (1) o fim primordial e (2) o 

principal meio do desenvolvimento. Podemos chamá-los, respectivamente, o ―papel constitutivo‖ e o ―papel 

instrumental‖ da liberdade no desenvolvimento. O papel constitutivo relaciona-se à importância da liberdade 

substantiva no enriquecimento  da vida humana. As liberdades substantivas incluem capacidades elementares 

como por exemplo ter condições de evitar privações como a fome, a subnutrição, a morbidez evitável e a morte 

prematura, bem como as liberdades associadas a saber ler e fazer cálculos aritméticos, ter participação política e 

liberdade de expressão etc.  Nessa perspectiva constitutiva, o desenvolvimento envolve a expansão dessas  e de 

outras liberdades básicas: é o processo de expansão das liberdades humanas, e sua avaliação tem de basear-se 

nessa consideração. SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. Tradução Laura Teixeira Motta. São 

Paulo: Companhia das letras, 2000, cit., p. 52. 
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 Na conferência inaugural proferida na Décima Sessão de Estudos do Instituto Internacional de  

Direitos Humanos, em julho de 1979, Karel Vazak observou que os direitos de terceira geração somente podem 

ser efetivados mediante a cooperação entre o indivíduo, o Estado, os órgãos públicos e privados e a comunidade 

internacional. Eles são no dizer de Vazak. "direitos de solidariedade", suscetíveis de virem a ser exercidos 

individual ou coletivamente pelos seres humanos. As três gerações de direito visam a realizar os princípios 

fundamentais da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. AMARAL JUNIOR, Alberto do. 

Comércio internacional e a proteção ao meio ambiente. São Paulo: Atlas, 2011. p. 84.  
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 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 26.ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 569. 
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Constituição Federal de 1988, recebeu status de direito fundamental, classificado como 

cláusula pétrea, inserido no artigo 60, § 4º ao dispor que não será objeto de deliberação a 

proposta de emenda tendente a abolir os direitos e garantias individuais, não sendo admitidas 

mudanças que minimizem a proteção dada ao consumidor. Nas relações de consumo o reflexo 

desta posição constitucional, se dá ao limite material ao poder de reforma, colocando a 

proteção consumerista além de relações individuais e colocando em um patamar superior e 

direcionador de todo um sistema jurídico, que justifica a ―crescente intervenção do Estado na 

atividade econômica dos particulares‖
62

, demonstrando a força positiva do Estado no sentido 

de realizador de tarefas e não apenas negativo no sentido de proibir determinadas tarefas 

frente aos cidadãos. No caso do consumidor se revela com uma posição positiva, pois a 

postura do Estado neste caso é de realizador de tarefas, permitindo medidas intervencionistas 

pelo Estado para garantir a proteção prevista como direito e garantia individual. 

Quando comparamos as Constituições modernas, com as constituições criadas por 

ocasião do liberalismo clássico, constata-se que nesta última a posição do Estado frente aos 

particulares se dava de forma negativa
63

, consagrando o princípio da autonomia; naquela com 

a publicização do direito privado, com ênfase no século que passou, surge o Estado Social, 

cuja postura é positiva, afirmativa, realizando tarefas.
64

 

O Brasil acompanha uma evolução do primado do interesse público sobre o privado, 

momento em que a era das codificações e das constituições liberais foi substituída pelo 

constitucionalismo social e pela intervenção do Estado fruto da concepção do Welfare State 
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 Força positiva, no sentido de realizar tarefas, visando a implementação da tutela do consumidor pelo Estado, 

para que o comando constitucional fosse satisfeito. Cláudia Lima Marques ressalta que: ―Tendo em vista a 

evolução do direito, como instrumento de mudança social, os direitos previstos no texto constitucional, tanto os 

direitos políticos (os chamados direitos fundamentais de 1ª geração), quanto os direitos econômicos e sociais 

(direitos fundamentais de 2ª e 3ª geração), passam a ter também uma eficácia positiva. Se tradicionalmente estas 

previsões constitucionais possuíam um efeito meramente negativo, no sentido de proibir o Estado de certas 

atitudes frente aos cidadãos, agora tais previsões ganham uma nova força positiva, no sentido de obrigar o 

Estado a tomar certas atitudes, inclusive a intervenção na atividade privada para proteger determinado grupo 

difuso de indivíduos, como os consumidores. Daí a tendência do legislador moderno, que procura garantir a 

eficácia prática de novos direitos fundamentais do indivíduo, dentre eles os direitos econômicos, através da 

inclusão destes objetivos constitucionais em normas ordinárias de direito privado, como é o caso do próprio 

Código de Defesa do Consumidor‖. MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no código de defesa do 

consumidor. 5.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2006. p. 164-165. 
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Dá-se a passagem para um novo perfil do Estado. A Primeira Grande Guerra, antes ainda do despertar do 

positivismo de Kelsen, já dava sinais do desgaste do Estado Liberal, garantidor das liberdades negativas e da 

igualdade formal. A fome, o desemprego,  a penúria põe a descoberto as insuficiências do liberalismo clássico. O 

Estado do bem-estar social, o chamado Welfare State, é, nesse contexto um Estado provedor, com nítida 

preocupação com os direitos sociais, liberdades positivas, reconhecidas como direitos fundamentais de segunda 

geração. AMARAL, Alexandra da Silva. Princípios estruturantes das agências reguladoras e os mecanismos 

de controle. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 3-4. 
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154. 



35 
 

(Estado do bem-estar social)
65

. Este período do constitucionalismo social dos países 

ocidentais é consequente ao segundo pós-guerra onde o Estado procura viabilizar a promoção 

da igualdade substancial, limitando o espaço da liberdade econômica, mas sem comprometer 

como um todo, refletido no pensamento do Bobbio quando afirma que esta intervenção 

representa um caminho inverso ao da emancipação da sociedade civil em relação ao Estado
66

. 

Este constitucionalismo social
67

 traz uma concepção da sujeição ao ordenamento 

jurídico de todos os poderes, públicos e privados, e na sua limitação e funcionalização à tutela 

dos direitos fundamentais estabelecendo um piso mínimo destes direitos.
68

 

Evoluindo da codificação monossistemática característico, neste Estado Social 

passamos para um sistema de linguagem setorial objetivando encontrar em uma só lei 

aspectos materiais, processuais, administrativos, bem como penais, como se dá no caso do 

Código de Defesa do Consumidor.  Nada mais que um microssistema com princípios próprios 

que gravitam em torno do Código Civil. É o que a doutrina denomina de a era dos estatutos
69

. 

Inegável que o período de grandes sistemas jurídicos, da positivação do direito, de grandes 

codificações vai ficando cada vez para um passado próximo; sendo substituído por este novo 

período denominado de pós-positivismo que tem como referencial o pensamento maior da 

valorização da dignidade da pessoa humana. Mais que dispositivos legais, são os princípios 
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FACHINI NETO, Eugênio. Reflexões histórico evolutivas sobre a constitucionalização do direito privado. In: 

SARLET, Ingo Wolfgang(Org.).  Constituição, direitos fundamentais e direito privado. 2.ed. rev. e ampl . 
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 ―O primado do direito público significa o aumento da intervenção estatal na regulação coativa dos 

comportamentos dos indivíduos e dos grupos infra-estatais, ou seja, o caminho inverso ao da emancipação da 

sociedade civil em relação ao Estado‖, emancipação essa que fora o resultado da ascensão da classe burguesa. 
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uma teoria geral da política. 14.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2007, p. 24-25; 
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 Interessante situar historicamente que o movimento do constitucionalismo inaugura nova fase, com a 

preocupação com os direitos sociais e econômicos, cuja primeira referência histórica é a Constituição Mexicana 

de 1917. Sem dúvida, a Constituição Alemã de 1919, conhecida como a Constituição de Weimar, exerceu 

incomparável importância histórica e decisiva influência em todo o Ocidente, de orientação marcadamente s 

social e que abriu caminho para a Constituição Espanhola de 1931 e a Constituição Brasileira de 1934. Esses 

novos direitos humanos aparecem, também, no preâmbulo da  Constituição Francesa de 1946, expressamente 

incorporado ao preâmbulo da atual Constituição de 1958, que reconhece a necessidade de atuação positiva do 

Estado, para assegurar o gozo de direitos sociais básicos. AMARAL, Alexandra da Silva. Princípios 

estruturantes das agências reguladoras e os mecanismos de controle. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 

4. 
68

Este piso mínimo é referendado por reconhecer no contexto da sociedade moderna que a noção de poder, 

ampliou-se e insere além do  conflito  ‗Estado-cidadão‘, conflitos entre ‗grupos econômicos‘ e ‗indivíduos‘, 

entre ‗maiorias e minorias‘, e indivíduos entre si. Razão que leva os  instrumentos do Direito Privado, 
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LORENZETTI, Ricardo Luis. Fundamentos do direito privado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998, p. 

126. 
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SARLET, Ingo Wolfgang(Org.). Constituição, direitos fundamentais e direito privado. 2.ed. rev. e ampl . 

Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006. p. 25 
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que norteiam este milênio, permeada pela ética e pela moral. O olhar da comunidade jurídica 

tem que ser consubstanciado com base nestas mudanças e posturas de pensamento moderno, 

levando  a interpretação jurídica de antigas normas erguidas em determinada realidade social 

e que não se mostram mais eficiente diante de uma nova realidade social que surge.  

No campo do direito privado, a vontade dos particulares também sofre restrição, 

principalmente quando da concretização dos princípios constitucionais da solidariedade social 

e da dignidade da pessoa humana. Partimos da postura individualista para uma postura social, 

relativizando a tutela da autonomia da vontade e destacando a proteção da dignidade da 

pessoa humana.
70

 Pode se dizer que o princípio da autonomia, está diretamente ligado ao 

respeito da vontade alheia, aos valores do ser humano, como a intimidade, a privacidade e a 

sua vida, por sua vez o valor justiça
71

, exige equidade quando da aplicação das normas em 

especial as de caráter principiológicas
72

. 

Percebemos uma convergência do público com o privado e vice-versa. No caso do 

privado para público é perceptível na elaboração de interesses e direitos coletivos em sentido 

amplo (que envolve direitos coletivos em sentido estrito e direitos difusos), bem como na 

funcionalização de institutos típicos do setor privado como se dá na função social da 

propriedade, do contrato, inclusive das empresas.
73

 Interessante posicionamento do Eugênio 

Facchini Neto sobre esta intervenção pública na esfera privada ao afirmar ―também 

percebemos esta intervenção na redução do campo da autonomia privada, na determinação 

imperativa do conteúdo de negócios jurídicos e na obrigação legal de contratar (hipótese, por 
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 FACHINI NETO, Eugênio. Reflexões histórico evolutivas sobre a constitucionalização do direito privado. In: 

SARLET, Ingo Wolfgang (Org.). Constituição, direitos fundamentais e direito privado. 2.ed. rev. e ampl . 

Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006. p. 25 
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 A justiça, a liberdade e a solidariedade não devem ser delimitadas. São valores e a justiça é valor jurídico 

superior.  E fecha dizendo que o valor justiça, é o atingir de um equilíbrio fiel, contando com a dialética dos 

opostos, fecha o que se pode definir como o repouso no dinamismo. CUNHA, Paulo Ferreira da. A Justiça na 

Constituição da República Portuguesa Subsídios para determinação do seu estatuto epistemológico-

jurídico. In: Scientia Ivridica. Braga, Portugal: Livraria Cruz, 2004. p.63-121. t.3 
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Portuguesa Subsídios para determinação do seu estatuto epistemológico-jurídico. In: Scientia Ivridica. 

Braga Portugal: Livraria Cruz, 2004. p.63-121. t.3 
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 A função social da propriedade foi referendada na Constituição de 1934 e nitidamente inserida na Constituição 

de 1946 e na Constituição de 1967 e consagrada na Constituição de 1988; na função social do contrato expresso 
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exemplo, do art. 39, inc. IX, do Código de Defesa do Consumidor)‖
74

. Intervenção esta 

denominada de  publicização do direito privado. 

A razão que leva a esta interferência se dá exatamente porque neste Estado Social, 

além de preocupação de políticas de segurança, educação e saúde de caráter interno, bem 

como políticas de ordem externa, passa o Estado a intervir no processo econômico, quer de 

forma direta, quer de forma indireta. Aquela quando o Estado assume a gestão de 

determinados serviços sociais; esta última através de disciplinas de relações privadas como a 

disciplina de atividades bancárias e de forma intersubjetiva nas disciplinas de aluguéis, na 

renovação de contratos e destaque para as relações de consumo. Recentemente tivemos 

visíveis duas intervenções diretas do Estado na economia, como no caso da redução da taxa 

da luz e na redução do imposto sobre produtos industrializados (IPI), que afetam diretamente 

o consumidor numa demonstração clara de indução ao consumo.  

Gustavo Tepedino diz que nestes casos temos uma nova definição para ordem pública, 

fazendo uma releitura de direitos de natureza privada à luz da Constituição devendo 

―privilegiar, insista-se, os valores não-patrimoniais e, em particular, a dignidade da pessoa 

humana, o desenvolvimento da sua personalidade,  os direitos sociais e a justiça distributiva, 

para cujo atendimento deve se voltar a iniciativa econômica privada e as situações jurídicas 

patrimoniais.‖
75

 

Partindo desta citação vale fazer um registro que várias normas de direito privado 

emergem com caráter principiológico e pragmático relacionados ao direito privado, mas 

contidas na Constituição, leva o legislador criar uma lei com esta coerência constitucional, 

como é caso do Código de Defesa do Consumidor, que disciplina as relações de consumo à 

luz de princípios diferenciados daqueles previstos nas relações codificadas, daí ser a  Lei 

Federal nº 8.078 de 1990  um reflexo  deste pensamento ao dispor  sobre a política de 

consumo adotada no Brasil, regulamentado na Constituição Federal de 1998 como Direito 

Fundamental, mais precisamente no art. 5º, inciso  XXXII, quando afirma que o Estado 

promoverá na forma da Lei a defesa do consumidor, demonstrando a relevância constitucional 

das relações privadas. 

No caso das relações consumeristas podemos destacar princípios que dão formato a 

esta relação de consumo, enquadrando o Código de Defesa do Consumidor como um  
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microssistema com princípios constitucionais caracterizantes
76

 dos quais destacamos: O da 

dignidade, princípio que encontra previsão constitucional e reflexos em todo o ordenamento 

jurídico brasileiro, inclusive no CDC, art. 4º, caput
77

, representa a concretização da 

isonomia
78

 e diz respeito ao tratamento humanitário íntegro que deve ser dispensado a todo 

ser humano e, consequentemente, ao consumidor.                          

Vida, saúde e segurança considerados direitos essenciais, indisponíveis, que na 

sociedade de riscos em que se vive
79

, precisam cada vez mais de um forte respaldo jurídico. 

Tais direitos encontram-se resguardados no art. 6º, inc. I da Lei Federal  nº 8.078/90 e assim 

como a dignidade da pessoa humana, fazem-se presentes em todo o nosso ordenamento. A 

vida com qualidade só é obtida em condições adequadas de saúde física e psicológica, logo se 

deve assegurar, produtos e serviços satisfatórios àqueles que irão consumir, a fim de que seu 

equilíbrio biológico e bem-estar sejam mantidos. 

A Liberdade de escolha previsto no inc. II, art.4º do CDC, bem como no art.1º, inc. III, 

3º, inc. II e 5º, da CF, esse direito é aquele que todo consumidor possui de conhecendo o 

produto ou serviço, escolher o que mais lhe agrada e se adequa as suas necessidades, portanto 

encontra-se intimamente ligado ao direito à informação. 

O da vulnerabilidade, direito à informação e transparência refletida na relação jurídica 

de consumo, onde o  consumidor é claramente o mais vulnerável, ou seja, o mais frágil, essa 

fragilidade pode decorrer da sua limitação quanto às informações sobre o bem posto a 

disposição, assim como do maior potencial econômico, regra geral, do fornecedor
80

.  É esta 

situação de vulnerabilidade que justifica o dever do fornecedor e o direito do consumidor às 

informações coerentes, sobre o que está consumindo, previsto no art.6º do CDC.  Assim, 

afirma Rizzato Nunes ―Com efeito, na sistemática implantada pelo CDC, o fornecedor está 

obrigado a prestar todas as informações acerca do produto e do serviço, suas características, 

qualidades, riscos, preços, etc, de maneira clara e precisa, não sendo admitindo falhas ou 
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omissões, art.31 do CDC‖
81

. Portanto, mais do que prestar informações o fornecedor está 

obrigado a comunicar com transparência, isto é, de maneira clara, objetiva o que está sendo 

objeto do consumo. 

O da boa-fé
82

 prevista no art.4º, inc. III do CDC, que diz respeito à boa intenção, a 

uma conduta eivada de honestidade
83

. Esse princípio possui estreita ligação com a 

transparência, servindo de orientação para os demais no Código
84

. Na realidade a boa-fé, 

passa a ser norteador das relações jurídicas. 

A Proteção contra a publicidade enganosa e abusiva  contemplado no art. 6º, inc. IV 

o qual preleciona: ―A proteção contra a publicidade enganosa ou abusiva, métodos comerciais 

coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no 

fornecimento de produtos ou serviços‖.  A intenção do referido artigo é dizer que os métodos 

de promoção e divulgação dos bens produzidos e dos serviços prestados devem encontrar 

limites para não prejudicarem ou colocarem em risco o consumidor, inclusive no âmbito 

contratual. 

O da solidariedade, decorrente do  artigo 3º da Constituição Federal, cujo objetivo é a 

construção de sociedade solidária, que pode ser refletida na aplicação do sistema social, na 

conjunção dos indivíduos, caracterizando sua concepção mecânica e como um agrupamento 

social, no sentido de organização de indivíduos, objetivando a defesa de interesses e proteção 

de assistência, conscientes que compõem um único todo social.
85

 

Essa carga principiológica deriva do texto constitucional que deu à defesa do 

consumidor o status constitucional de Direito Fundamental, protegendo o Legislador o 

consumidor diante das relações de consumo e deu  natureza de ordem pública e interesse 

social a lei citada, é o que  se visualiza ao fazer uma leitura do art. 1º da Lei Federal nº 8.078 

de 1990 que afirma : ― O presente código estabelece normas de proteção e defesa do 

consumidor, de ordem pública e interesse social, nos termos dos arts. 5°, inciso XXXII, 170, 
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inciso V, da Constituição Federal e art. 48 de suas Disposições Transitórias‖.  

Deriva também de uma política nacional do consumo prevista no seu artigo 4º, onde se 

estabeleceu princípios específicos, acima citados, cuja obediência é imperativa, pelo que estas 

relações devem se analisadas e interpretadas com foco nestes parâmetros normativos.
86

 

Nestas dicções em sintonia de quando detalhamos as possiblidades que levam a  

relação do direito fundamental na seara privada, ressalte-se que as previsões do art. 4º da Lei 

Federal nº 8.078 de 1990 não são programáticas, mas sim de efeito imediato a indicar valores 

elementares do Estado, que se concretiza nas metas  atingidas nas relações de consumo. ―Não 

há outorga ao Estado de atividades discricionário pelo referido dispositivo, produzindo, ao 

revés, uma força cogente obrigatória não só para os órgãos estatais, mas também para os 

agentes do mercado consumerista‖, como sustenta Ricardo Maurício Freire Soares
87

 que 

finaliza que os direitos fundamentais do consumidor produzem eficácia vertical e horizontal. 

Notadamente os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor ―vêm 

proporcionando uma transformação jurídica e social para os brasileiros, notadamente pelas 

características que dispõem: normas de natureza cogente, ordem pública e interesse social‖
88

. 

Endenta-se por normas de ordem pública como aquelas de caráter cogente, imperativas, dado 

o seu caráter de essencialidade, fixando limites dentro do qual os indivíduos podem se 

movimentar. Normas de caráter cogente, imperativa e de interesse social visto a preocupação 

estatal em estabelecer um equilíbrio entre as partes envolvidas na relação de consumo 

reconhecendo a necessidade de se estabelecer uma igualdade substancial essência dos direitos 

fundamentais. 

Por resguardarem os interesses fundamentais da sociedade, obrigam 

independentemente da vontade das partes
89

. Dessa forma, o Código de Defesa do 

Consumidor, forjado em uma sociedade resultado de conquistas que geraram ascensão ao 

respeito da dignidade da pessoa humana, objetivando a tutela desses interesses sociais e 
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constituindo agora norma de ordem pública, é obrigatoriamente aplicado às relações por ele 

reguladas, relações de consumo, possuindo, ainda, caráter inderrogável pela vontade das 

partes envolvidas nestas relações, impossibilitando uma prévia renuncia do consumidor a 

direito constituído no Código.  

O que se percebe é que onde há a necessidade de se estabelecer relações sociais justas, 

o legislador intervém mais incisivamente, limitando a liberdade contratual e impondo uma 

orientação relativamente rígida ao programa contratual das partes de forma que apenas um 

grupo bem reduzido que se encontra no vértice da pirâmide, tendo plenitude contratual, por 

formarem um grupo dotado de grande poder econômico
90

. 

 São as dicotomias já citadas, quando da relação publico/privado, numa demonstração 

de evolução de conceitos isolados. Na realidade o privado deixou de ser a vontade individual 

e o público por sua vez não mais se configura apenas nas relações Estado/Estado e 

Estado/cidadão. Diferenças vão continuar a existir, mas de um ponto de vista material, pois 

existem institutos que prevalecem interesses individuais, mas também  interesses públicos 

coletivos como se dá nos casos dos interesses individuais homogêneos. Assim como há 

institutos onde o interesse da coletividade predomina, mas objetivando a realização de 

interesses existenciais do cidadão.
91

 

 Sentimento que se visualiza quando o Estado intervém em áreas que eram deixadas a 

superveniência do setor privado. Tanto que parte desta regulamentação passou à proteção 

constitucional, que passou a modelar também as relações sociais e econômicas. Esta postura é 

inversa à concepção clássica que visualiza na Constituição apenas um limite ao poder político, 

deixando o âmbito privado a cargo das legislações infraconstitucionais. O que se constata é 

que a Constituição deve ser aplicada diretamente as relações interprivadas sempre que ocorrer 

omissão da lei, seja quando a lei apresentar ambiguidade. 

 Esta concepção de direitos fundamentais vincula a administração pública no sentido de 

pautar suas atividades respeitando tais direitos como também estabelecendo políticas públicas 

que permitam aos cidadãos gozar e ter instrumentos que os garantam. 

 Para o Judiciário
92

, figurando numa relação de intermediação, interpretando e 
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aplicando a norma levando em conta estes novos parâmetros entre o público e o privado, cabe 

observar regras e princípios constitucionais que tenham relação com o litígio, como no caso 

da defesa do consumidor, numa demonstração que a atividade pública deve ser pautada com 

fundamento e valor da dignidade da pessoa humana, os valores da liberdade, justiça social e 

solidariedade e também da igualdade substancial. 

 Solidariedade no sentido de socializar o direito, visto que conforme  se refere Luiz 

Edson Fachin, esta valorização carrega em si a ideia de função social inerente à estrutura de 

instituições jurídicas, como a propriedade, os contratos bem como a responsabilidade civil 

que estão carreados de interesse social.
93

 

 O que pretende é o que o aplicador da norma, quando se deparar com cláusulas gerais, 

bem como conceitos indeterminados como usos e costumes, ele deve levar em consideração a 

aplicação dos direitos fundamentais. 

Esta postura constitucional se dá exatamente  de um problema que atualmente é 

crescente visto que cada vez mais tornam-se visíveis relações jurídicas entre privados, nas 

quais fatalmente as partes não se encontram em posição de igualdade, o que levou o direito a 

criar novos microssistemas, ou subsistemas, no sentido de proteger a parte hipossuficiente, 

como no campo dos direitos do consumidor.
94

 

Quando se fala em vulnerabilidade, registre-se que a mesma não é sinônimo de 

hipossuficiência,  aquela é principio, este último é considerada uma espécie daquela; em que 

pese a maioria dos consumeristas considerarem sinônimas. José Geraldo Filomeno é dos que 

se filia a corrente pela diferença e sustenta que a hipossuficiência é uma vulnerabilidade 

econômica. Salutar o posicionamento que esta vulnerabilidade também pode ser técnica e 

jurídica. A consequência deste reconhecimento é a facilitação da defesa dos seus direitos 

inclusive permitindo a inversão do ônus da prova
95

 quando caracterizada esta 

hipossuficiência. Neste momento invocamos um dos princípios estruturadores dos direitos 

fundamentais qual seja a igualdade. 

Igualdade no sentido de se reconhecer que podemos ter consumidores hipossuficientes 
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por escassez de recursos que se encontram em situação diferenciada dos demais 

consumidores, no que os americanos chamam de ―poor pays more‖
96

, ou seja consumidores 

pobres pagam mais que consumidores ricos, constatando-se a necessidade de proteção. 

Neste patamar  conjuga-se a defesa do consumidor como direito fundamental frente a 

um Estado que dispõe em sua ordem econômica e financeira da liberdade de mercado, 

permitindo em algumas situações a intervenção do Estado na economia, em especial em 

situações em que a ordem econômica e social apresentam diferenças pontuais, como no caso 

do consumidor e fornecedor sujeitos da relação de consumo, sendo que o primeiro em tese é 

considerado vulnerável. 

Essas diferenças também foram pontuadas por Marcelo Gomes Sodré quando da 

necessidade de afirmação dos direitos dos consumidores nos países subdesenvolvidos, pois 

neles a vulnerabilidade é expressiva em razão das disparidades sociais que apresentam, sendo 

visíveis os sinais de desigualdade em toda América Latina.
97

 

           Em plena era da Globalização, onde é crescente a prática do consumo, onde os 

mercados cada vez mais se aproximam, onde distâncias são reduzidas face às novas 

tecnologias o Estado precisa reconhecer a figura do consumidor como agente de mercado, ao 

mesmo tempo, que precisa ter um olhar fiscalizador das posturas agressivas do capital. 

 Daí a importância de se reconhecer a eficácia dos direitos fundamentais face aos 

direitos privados, caso contrário com diz o Gustavo Tepedino
98

 na era da massificação do 

consumo e da globalização, pouca serventia tem os direitos fundamentais se as políticas 

públicas e a atividade econômica ficarem fora do seu espectro de efetividade. Ainda destaca 

que várias agressões à dignidade humana têm sido registradas devido à insuficiência da 

legislação infraconstitucional e à tacanha menção que a magistratura tem feito na relação 

entre direitos fundamentais. 

Durante a era industrial, no século XIX
99

, o liberalismo serviu de pano de fundo para 

várias transformações que estavam ocorrendo. Nesse contexto, a produção em série se 
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popularizou como forma de se atingir um maior número de pessoas, o que aos poucos foi se 

estendendo e gerando o conceito de globalização que se tem hoje. Essa nova forma de 

produção inspirou o surgimento dos contratos de adesão, aqueles nos quais o consumidor 

aceita prévia e tacitamente, as cláusulas estipuladas pelo fornecedor. 

Essas profundas transformações sociais, econômicas, políticas e ideológicas de todo o 

século XX, como as duas grandes guerras mundiais, a inserção da mulher no mercado de 

trabalho, os ideários que levaram a uma nova estruturação das forças produtivas, o 

reconhecimento de novos direitos, os avanços tecnológicos, a massificação da sociedade de 

consumo, fruto da revolução industrial, a consciência de proteção ao meio ambiente, afetaram 

o Direito Privado Liberal
100

, que definia claramente o público do privado, cabendo a este 

último um amplo espaço as liberdades individuais e àquele a tutela do limitado espaço do 

Estado liberal.
101

 

Outro relevante fato histórico foi o pronunciamento do presidente John F. Kennedy, 

quando ainda na década de sessenta, enumerou os direitos do consumidor e enfatizou a 

necessidade da reflexão jurídica e abrangência dessa incipiente área do conhecimento.
102

 

Historicamente o mundo sempre consumiu de forma que  as primeiras noções sobre 

direito do consumidor remontam ao Código de Hamurabi, à Índia, através do código de 

Manu,  a Grécia antiga.
103

 No Brasil, durante o período colonial, relatos denunciam uma 

primitiva forma de proteção aos consumidores, conforme afirma José Geraldo Brito Filomeno 

citando o jornalista Biaggio Talento que diz: ―Documentos da época colonial guardados no 

Arquivo Histórico de Salvador, conforme nos relata o jornalista Biaggio Talento (O Estado de 

S. Paulo, 24-9-2000, p.a.20) dão-nos conta de que também era preocupação das autoridades 

coloniais do século XVII a punição dos infratores a normas de proteção aos consumidores.‖       

As mais antigas evidências mostram que as noções de consumidor, consumo, 

fornecedor e dos direitos a eles atrelados não é recente e denuncia uma remota preocupação 

com a defesa dos vulneráveis para fins de preservar o equilíbrio nessa relação jurídica. 

No caso do Brasil vale registrar que foi recepcionado como Direito Fundamental. A 
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identificação deste novo sujeito de direitos, deste grupo de não iguais, de vulneráveis, pode ter 

conotações pós-modernas fortes, visto as transformações sociais decorrentes das relações de 

consumo que visam estabelecer equilíbrio entre as partes envolvidas
104

. 

Esta técnica adotada pelo legislador brasileiro fez o Marcelo Gomes Sodré afirmar que 

―a aprovação de leis gerais é um instrumento político de convencimento‖, vez que ―neste 

nosso continente, não basta aprovar as leis, é preciso fazê-las eficazes‖. Assertiva feita pelo 

autor parte de uma comparação à situação de leis consumeristas em países desenvolvidos e 

países subdesenvolvidos, quando relatou ―que a razão que me parece central e que só tem 

sentido a partir dos motivos já expostos: em países não desenvolvidos a opção de legislar via 

lei geral pressupõe a avaliação de que esta é uma maneira de dar maior eficácia à lei no 

momento da aplicação da mesma‖.
105

 

De forma que o direito do consumidor pode ser definido com ―um ramo novo do 

direito, disciplina transversal entre o direito privado e o direito público, que visa proteger um 

sujeito de direitos, o consumidor, em todas as suas relações jurídicas frente ao fornecedor, um 

profissional, empresário ou comerciante‖, conforme cita Cláudia Lima Marques. E aqui 

concluirmos que diante desta nova realidade a sociedade moderna  o Estado possui em seu 

regramento básico no mesmo texto legal: a Constituição. Isto porque não é mais possível 

dissociar as duas realidades: a vida do cidadão e a sua organização enquanto ente estatal. 

Reforça essa ideia o fato de que todos (sociedade e Estado) acham-se alicerçados com as 

mesmas premissas constitucionalmente consagradas.
106

 

Na atualidade, esse ramo do direito encontra respaldo nas múltiplas legislações mundo 

afora, assim como em organismos internacionais, por exemplo, a ONU, a qual nos dizeres de 

José G. B. Filomeno, ―(...) impõe aos Estados filiados, ainda, a obrigação de formularem uma 
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política efetiva de proteção ao consumidor, bem como de manterem uma infraestrutura 

adequada para sua implementação‖
107

.  

E por meio da Política Nacional de Consumo o Estado brasileiro visa exatamente 

buscar um equilíbrio entre as parte envolvidas nesta relação como forma de estabelecer uma 

compensação social entre os consumidores de mais de baixa renda e os de melhor situação 

financeira, no que o Calixto Salomão Filho definiu de uma ―política social compensatória‖.
108

  

O que nos leva a compreender quando baseado nas concepções de Max Weber
109

 que 

se refere à ordem jurídica como esfera ideal do dever ser e a ordem econômica como esfera 

dos acontecimentos reais, preconiza Eros Roberto Grau que embora a ordem econômica se 

oponha a ordem jurídica, ainda assim a expressão ordem econômica é utilizada para referir-se 

a uma parcela da ordem jurídica, esta última compondo, por sua vez, um sistema de princípios 

e regras que ―compreenderia uma ordem pública, uma ordem privada, uma ordem econômica 

e uma ordem social‖.
110

   

O autor correlaciona jurídico, econômico e social, ratificando as ideias de Calixto 

Salomão Filho quando afirma que a participação do direito deve ser elemento indicador de 

reconhecimento de existência da pobreza no nosso país e contextualizar essa realidade usando 

elementos compensatórios para reduzir esta desigualdade. Quando se vai estudar o Código de 

defesa do Consumidor, tem que se levar em consideração esse dado real e fundamento 

constitucional: a população é pobre; o consumidor é pobre. De forma que a Lei Federal nº  
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8.078 de 1990 não é, portanto, avaliar aspectos jurídicos de uma comunidade rica, mas ao 

contrário é compreendê-la na sua incidência de mercado constituído por pessoas pobres, para 

perceber por que é que a proteção deve ser bastante ampla. 

Vislumbra-se, assim, o Código de Defesa do Consumidor como a ferramenta maior da 

proteção e da concretização das políticas públicas de defesa do consumidor, estando em 

obediência às normas programáticas que possuem a vertente da tutela do consumidor por 

meio do poder estatal e realização do envolvimento das relações de consumo com o princípio 

da justiça social, haja vista nos seus artigos 4º, 5º e 6º estarem traçadas as diretivas para 

implementação das políticas públicas e interpretação das normas consumeristas, criando ainda 

mecanismos para assegurar o atendimento das necessidades fundamentais dos consumidores, 

como o respeito à dignidade, saúde e segurança, sem negligenciar o aspecto da harmonização 

dos interesses dos participantes da relação de consumo.  

Seguindo esta ordem constitucional temos que reconhecer a relação entre direitos e 

garantias. De forma que quando o Estado brasileiro instrumentaliza seus direitos e os 

regulamenta em nível constitucional paralelamente deve trazer instrumentos garantidores do 

mesmo.  

Tanto que do ponto de vista finalístico, o direito deixa de ser apenas um mecanismo  

uma realidade de conservação e passa a ser um instrumento de justiça, passa a ter uma postura 

hermenêutica além dos elementos que lhe são postos, como também passa a ser um 

instrumento de equilíbrio contratual e de inclusão social, instrumento de proteção de 

determinados grupos sociais, de garantia de dignidade da pessoa humana, de combate de 

abuso do poder econômico e combate a toda  atuação que seja contrária à boa-fé
111

 no tráfico 

social e no mercado, levando o direito a uma postura emancipatória, com base em um 

programa transformador do texto constitucional. 

E nesta conjectura percebe-se uma despatrimonialização do direito, de forma que a 

tutela do patrimônio deixa de estar no centro das preocupações jurídicas e os princípios 

estruturadores da Constituição entre os quais a dignidade da pessoa humana  passam a 
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proteger entre os outros os consumidores, a criança e o adolescente, os não-proprietários, 

passando a dar uma maior proteção aos direitos da personalidade e às vítimas de danos, já que 

a responsabilidade civil passa a ter compromisso com as vítimas, buscando garantir a 

reparação/compensação de qualquer dano injusto, relativizando a visão clássica do agente 

causador do dano que sempre exigia o elemento culpa. 

Esta dignidade, como fundamento do Estado democrático de direito, usando como 

referencial hermenêutico, em especial quando envolve questões de natureza coletiva, muitas 

vezes supera a literalidade dos textos normativos. Regra esta, que este princípio, serve de 

padrões teleológicos e axiológicos, não só para normas constitucionais e infraconstitucionais, 

mas também como uma forma de efetivação de princípios gerias e setoriais da Constituição 

Federal como se dá com a defesa do consumidor e a defesa do meio ambiente, conforme 

previsão do art. 170 do texto constitucional, que garante a todos assegurar os ditames da 

justiça social, com base em uma existência digna. 

Verifica-se que estes princípios setoriais da ―defesa do consumidor‖ e da ―defesa do  

meio ambiente‖ são projeções dos valores e finalidades a serem atingidas pelo princípio da 

dignidade da pessoa humana, incidindo por sua eficácia vertical e horizontal nas relações 

entre Estado e agentes econômicos, produzindo efeitos de natureza
112

  negativa, positiva, 

vedativa
113

 do retrocesso, no contexto amplo do mercado
114

 de consumo.
115
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3 RESPONSABILDADE CIVIL E A PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR 

 

É destacável o caráter protetivo da responsabilidade, já que não funciona como mera 

punição, mas se reveste de um aspecto satisfatório (quando repara os danos que surgem 

devido às lesões aos direitos do consumidor), preventivo (desestimulando atitudes abusivas 

dos credores) e pedagógico (quando sanciona os fornecedores com o intuito de disciplinar 

suas atividades). 

A constituição federal tem assegurado, de forma veemente, a defesa do consumidor, 

elevando-se isso ao status de direito fundamental (art. 5º, XXXII da CF) e princípio geral da 

atividade econômica (art, 170, IV da CF).  

No que se refere à responsabilização do fornecedor, a carta magna tem garantido sua 

aplicação como forma de reparação dos danos materiais e morais cometidos contra o direito 

subjetivo do consumidor. Assim, prediz o art. 5º, X da CF que ―são invioláveis a intimidade, a 

vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano 

material ou moral decorrente da sua violação‖. 

Ainda é importante frisar que o CDC garante a prevenção e reparação dos danos como 

um direito básico do consumidor. Assim, tem postulado o art. 6º, VI ―a efetiva prevenção e 

reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos‖.  

Dessa forma, percebe-se que a responsabilidade do fornecedor é amplamente 

assegurada ao consumidor através da legislação brasileira. Com isso, confere-se segurança 

jurídica para as relações de consumo, definindo-se de que formas serão reparados os 

prejuízos. 

Seguindo-se a lógica consumerista, pode-se constatar que se preza pela ―efetividade‖ 

da responsabilização, significando, conforme Rizzatto Nunes
116

 , que a reparação tem por fim 

a fixação ou estabilidade do patrimônio do consumidor. 

Há de se consignar que a responsabilidade tem por escopo reparar de forma integral o 

consumidor lesionado, devendo-se evitar qualquer limitação ao ressarcimento. 

Em face disso, verifica-se que a responsabilidade é um instrumento de proteção ao 

cidadão, cuja finalidade é proteger sua integridade moral e patrimonial diante dos abusos 

atribuídos aos fornecedores. Além disso, deve-se somar a isso o amparo constitucional e 

infraconstitucional, dando legitimidade para que a responsabilização cumpra com o seu fim 

satisfatório, preventivo e pedagógico.  
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Na realidade a pessoa passa a ser o centro da responsabilidade, e não o patrimônio, ―de 

modo que se possibilite a mais ampla tutela da pessoa, em uma perspectiva solidarista que se 

afasta do individualismo que condena o homem a abstração‖.
117

 

Nesta concepção em que o patrimônio deixa de ser o centro do Direito, passando o 

homem a ter uma dimensão coexistencial, quebra-se todos os fundamentos  de que o dano tem 

interesses apenas individual, passando a ter repercussões sociais. Aspecto reiterado nas 

palavras de Arnaldo Rizzardo
118

 quando diz que a ―norma jurídica regula as ações humanas 

não no sentindo individualista, mas de modo geral, impondo-se a todos. Daí seu caráter 

social‖
119

. 

Nas relações de consumo com  a evolução das relações sociais, com o surgimento do 

consumo em massa, bem como dos conglomerados econômicos, os princípios da legislação 

privada não são mais suficientes para regulamentar as relações humanas em determinado 

aspectos m especial diante do poderio de grandes grupos econômicos, que inevitavelmente 

coloca determinados sujeitos em desequilíbrio nestas relações. Daí o a Constituição Federal, 

relacionar a defesa do consumidor como direito fundamental e princípio da ordem econômica. 

De forma sintetizada o Código de Defesa do consumidor regulamenta a 

responsabilidade pelo fato, seja do produto seja do serviço, bem como a responsabilidade pelo 

vício, ambas de natureza objetiva, prescindindo o elemento culpa
120

, recaindo a obrigação de 

indenizar sobre o fornecedor, que tem embasamento no princípio da confiança, que faz com o 

consumidor priorize as legítimas expectativas despertadas pelo mercado de consumo. 

Este princípio garante a adequação, a qualidade e segurança razoável dos objetos do 

mercado de consumo, para que se evite danos à saúde e perigo ao consumidor em sincronia 

com o art. 4º do CDC que estabelece a política nacional destas relações. 
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A reparação do dano tem fundamento no primado da confiança, o que leva a 

valorização da pessoa humana, que sente segurança no reconhecimento de que o Estado 

coibirá danos coletivos e permitirá que individualmente tutelas protetivas reparem,  punam o 

lesante e reprimam comportamentos futuros de natureza danosa. 

A confiança coloca a pessoa no centro das relações que evidenciam a valorização da 

pessoa humana, que nas palavras de Edson Luiz Fachin
121

 a ―confiança produz um cenário 

que leva o repensar das relações jurídicas nucleares em torno da pessoa e sua revalorização 

como centro das preocupações do ordenamento jurídico‖ 
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3.1 REPARAÇÃO AO DANO COMO DIREITO FUNDAMENTAL E DIREITO BÁSICO 

DO CONSUMIDOR 

 

No estudo para a compreensão da relação entre sociedade e direito, existe o 

entendimento majoritário de que onde existe sociedade, existe direito e onde há direito, há 

sociedade: ―ubi societas ibi jus, ubi jus ibi societas‖
122

. 

Depreende-se que sendo para o homem, via de regra, a vida em sociedade 

essencialmente necessária para sua própria sobrevivência, e sendo inerente a esse convívio o 

aparecimento de conflitos, o direito vem exercer na sociedade, funcionando desta forma até 

hoje, ―a função ordenadora, isto é, de coordenação dos interesses que se manifestam na vida 

social, de modo a organizar a cooperação entre pessoas e compor os conflitos que se 

verificarem entre os seus membros‖
123

, ressaltando a inserção, nesse universo de composição 

ensejado pelo direito, das relações de consumo.  

O ser humano desenvolveu-se em grupos e organizou suas atividades de forma 

segmentada, constituindo as trocas naturais um produto dessa divisão, onde, em um período 

mais primitivo da história da humanidade, por meio destas, o homem que necessitava de um 

determinado produto, mas que não o produzia por si mesmo poderia adquiri-lo por meio do 

escambo, sistema que perdurou por longo período até a criação da moeda.
124

 

A consequência deste consumo diante da sociedade moderna, onde houve uma 

evolução para a produção em massa é a possibilidade de produtos com defeitos, uma 

consequência inevitável destas relações é a possibilidade do dano gerando em decorrência a 

responsabilidade. 

Partindo destas concepções o texto constitucional protege o cidadão, quando garante a 

reparação em decorrência de dano seja material, seja moral, tendo o princípio da dignidade da 

pessoa humana como piso mínimo, um paradigma que tem servido de sustentáculo para o 
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Estado e o Direito  e como  princípio matriz dos direitos fundamentais, juntamente com a 

solidariedade, cujo fim é a garantia da justiça social, do qual derivam a justiça distributiva, 

comutativa e legal, em pese ter autores que inserem a justiça social como uma quarta espécie, 

em que pese ser a justiça social uma forma de realização das demais. Neste sentindo 

interessante referendar o pensamento de João Batista de Almeida
125

 quando diz ―tudo, enfim, 

em busca da razão primeira da vida em sociedade, da ordem político-jurídica, ou seja, do bem 

comum e o sumo bem, depois de Deus, é a justiça social‖. 

A reparação ao dano, da forma que foi regulamentado em nível constitucional e 

infraconstitucional, vai além de uma proteção exclusivamente econômica, protegem também 

interesses ligados ao bem estar social, cujo primado é exatamente a dignidade humana.  

Fazendo uma análise na noção da dignidade da pessoa humana, Maria Celina Bodin, 

afirma que um dos maiores problemas do Direito na atualidade é reconhecer os valores 

coletivos, fundamentais, mas ao mesmo tempo reconhecer os espaços para as liberdades, 

permitindo aos cidadãos a escolha seus atos, devendo o Estado desempenhar uma intervenção 

mínima. Este limite é exatamente o grande de desafio a ponto de explicitar ―toda esta 

problemática nos põe diante do desafio de distinguir quais sejam os atributos intrínsecos à 

pessoa humana, cuja proteção o Direito é chamado a garantir e promover, e de que formas tais 

atributos devam ser, relativamente, hierarquizados‖.
126

 

Hobbes, Locke e Kant
127

 são autores modernos que conceituando a pessoa humana, 

estabeleceram parâmetros para assim compreendermos aquela como a pessoa do soberano; 

como identidade reflexiva e como imperativo categórico respectivamente. Como pessoa do 

soberano Hobbes vincula a pessoa humana ao Estado, por ser este a entidade capaz de limitar 
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a vontade humana e reduzi-la a única pessoa. Como identidade reflexiva Locke identifica a 

pessoa ―em si mesmo‖, vinculando identidade a memória e consciência. Como imperativo 

categórico Kant referenciou a moralidade, cujo dever se configura através de uma ―forma‖, 

incondicional e universal, onde o ser humano deve ser considerado como um fim em si  

mesmo e não como um meio para atingir outros fins. Em outra palavra, para Kant toda norma 

tem que ter o homem como fim, cujo imperativo categórico orientar-se-ia, pelo valor básico 

dignidade humana, como fim maior, porque não dizer com base no pensamento kantiano  

como o interesse geral da humanidade; daí estabelecer que no mundo existe dois tipos de 

valores: preço e dignidade. As coisas tem preço
128

, as pessoas tem dignidade. Esta maior que 

aquela vez que não pode ser substituído; devendo as legislações ter como fim maior, a 

dignidade humana
129

. 

A dignidade da pessoa humana amplia-se, como valor intrínseco, a todos os setores do 

ordenamento jurídico, tendo como parâmetro o pensamento kantiano, cujas bases filosóficas 

nortearam o conceito, tendo como decorrência o princípio da igualdade, o da integridade 

psíquica, o da liberdade e o da solidariedade social. Por reconhecer a existência de outros 

iguais, que merecem respeito em sua integridade, permitindo serem livres em suas vontades o 

qual fazem parte de um grupo social.
130

 

Partindo deste categórico imperativo, no caso a dignidade da pessoa humana,  no 

Brasil com a Constituição de 1988, foi referendado como fundamento do Estado Democrático 

de Direito. Mas que se consolidou como já dito outrora após a Segunda Guerra Mundial, com 

Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. 
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A título de direito básicos do consumidor o art. 6º, no inciso VI do Código de Defesa 

do Consumidor prevê entre outros direitos básicos a reparação do dano.  O inciso representa 

de forma efetiva a integral prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, 

coletivos e difusos, podendo inclusive cumular conforme já previa a Súmula 37
131

 do Superior 

Tribunal de Justiça. Desse dispositivo deriva, um capítulo próprio no Código de Defesa do 

Consumidor intitulado ―Da qualidade de Produtos e Serviços, da Prevenção e da Reparação 

dos Danos‖
132

, mantendo uma relação intrínseca no plano de tutela civil, de uma sistemática 

de garantir o previsto na Constituição Federal, que é proteger consumidor responsabilizando o 

fornecedor. 

O princípio da reparação previsto na Constituição abrange todas as possibilidades de 

lesão, levando ao livre desenvolvimento da pessoa em suas relações sociais, que vão além da 

reparação patrimonial, observando-se aquelas que causem dano a sua dignidade. O princípio 

da dignidade humana é que fundamenta a tutela da personalidade humana. Lembrando que a 

ofensa pode ter formas variadas, em algumas situações sem um conteúdo econômico 

específico, sendo conduzido diante de direitos personalíssimos da pessoa humana, sendo a 

dignidade a sua ultima ration.
133

 

Esta proteção à figura do consumidor justifica-se em regra pelo reconhecimento de sua 

vulnerabilidade, e diante de uma consciência mundial no sentido ético-social, vinculado a 

uma economia em larga em escala, que inevitavelmente leva ao consumo em massa, 

consequentemente a massificação dos danos. O Estado de perfil liberal se mostrou ineficiente, 

diante de demandas sociais, levando ao consequente Estado de bem-estar social, mais sensível 

a demandas valorativas, ético-sociais.
134

 Tutela esta que ao final, visa o bem comum e a 

justiça social. 

Note-se que quando Código de Defesa do Consumidor fala em responsabilidade ele 

trabalha com viés preventivo como o reparatório. O primeiro objetivando proteger o 
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consumidor antes da efetivação do dano, o que demonstra uma política inibitória e a segunda 

já no sentido de reparar quando caraterizado os elementos ensejadores do dano.  Proteção que 

se dá do ponto de vista jurídico administrativo e penal, tanto que o inciso VII, do artigo 6º do 

CDC, facilita o acesso a órgãos  judiciários e administrativos. Objetivo maior das relações de 

consumo, qual seja a segurança a vida e saúde do consumidor, evitando com isso a posição do 

consumidor em risco.  

Essa legislação tem por intuito evitar e reprimir as problemáticas consumeristas que 

emergem devido os abusos de direito cometidos pelos fornecedores. 

Assim, nas relações de consumo, a boa-fé
135

 objetiva, a função social e a lisura 

procedimental dos negócios jurídicos são consagradas como deveres originais, criando 

obrigações comportamentais para o credor. Por conseguinte, visa-se evitar excessos jurídicos, 

limitando o exercício regular da atividade profissional, a manutenção da ordem econômica, 

que tem por objetivo imediato o equilíbrio das relações contratuais. 

 Dessa forma, caso haja abuso no, sem qualquer observância aos preceitos legais, 

ensejar-se-á a utilização do instituto da responsabilização, como um dever sucessivo que 

possibilite o ressarcimento, reparação ou sanção- em caráter punitivo ou pedagógico. 

De acordo com jurista Sérgio Cavaliere Filho no sentido etimológico, a 

responsabilidade civil exprime a ideia de obrigação, encargo, contraprestação. Ainda afirma 

esse estudioso, que o sentido jurídico da responsabilização não foge da lógica do seu 

vocábulo, pois designa o dever que alguém tem de reparar o dano decorrente da lesão 

cometida a outro dever jurídico. Em suma, esse instituto significa um dever jurídico sucessivo 

de ressarcir ante o prejuízo provocado a um dever originário
136

. 

Pensar uma ordem jurídica justa, ideal de toda uma sociedade, resulta exatamente 

deste ideário universal, porque não dizer jusnaturalista que permeia a máxima que a ninguém 

se deve lesar. E quando mencionamos a ninguém se deve lesar, estamos indo além dos 
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indivíduos, estamos protegendo o grupo social e a comunidade, tendo repercussões sociais. O 

que deve fundamentar a responsabilidade civil é o equilíbrio social. 

O processo de evolução da sociedade leva inevitavelmente a uma consciência de 

cidadania que vai além da zona íntima de cada cidadão. E a reparação seja decorrente de dano 

material – de onde derivam danos emergente e lucros cessantes -  seja decorrente do dano 

moral, ambos considerados direitos fundamentais, atingem uma linha macro, onde tutelas 

coletivas, são protegidas em especial diante de direitos de caráter difuso, coletivo e individual 

homogêneo. Lembrando que a definição de tais interesses
137

 estão dispostos no Código de 

Defesa do Consumidor. 

Para Rodolfo de Camargo Mancuso as ações coletivas são cabíveis ―quando algum 

nível de universo coletivo será atingido no momento em que transitar em julgado a decisão 

que a acolhe, espraiando assim seus efeitos‖
138

. 

Considerando que o Código de Defesa do Consumidor tem como aspecto fundamental 

o dever de segurança, os atos que coloquem em risco o Consumidor, nas situações que são 

identificados como tal pela lei consumerista, a proteção legal leva a reparação seja de forma 

individual, seja de forma coletiva, conforme previsão do artigo 81 da citada lei. 

No caso do transporte de combustível na distribuição e revenda, temos que considerar 

uma responsabilidade em nível de questão ambiental e no destino final uma responsabilidade  

de consumo. Ambas de caráter objetivo respaldadas na teoria do risco. Lembrando que a 

relação do distribuidor com revendedor é uma relação empresarial e em casos de atos ilícitos e 

danos daí decorrentes a responsabilidade é de natureza subjetiva, isto porque o revendedor  

não é destinatário final do objeto de consumo. 

O certo é que no referido sistema codificado, em decorrência do texto constitucional 

que colocou a defesa do consumidor e a reparação por dano como direitos fundamentais, a 

tutela legal compreende  em seu contexto, ―tanto danos a pessoas como a bens, prevalecendo 
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a obrigação de ressarcimento nos casos de vício ou fato, falta ou insuficiência de informações, 

ou seja, tanto em razão de problemas intrínsecos como extrínsecos do bem ou do serviço‖.
139

 

Cláudia Lima Marques fazendo uma análise dos direitos básicos do consumidor, mais 

especificamente quanto à prevenção e reparação de danos morais e materiais faz a seguinte 

ressalva: ―Este valor de proteção efetiva dos consumidores é tão grande que o CDC permite 

mesmo a quebra do dogma da separação patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios. É o 

art. 28 do CDC, o qual prevê a desconsideração da personalidade
140

 jurídica em prol de 

interesses dos consumidores, mesmo nos casos em que não há abuso‖.
141

 

Quando se pensa responsabilidade, logo se liga o termo a um ato humano que se 

conhece neste mesmo ato, fazendo surgir à diversidade de entendimento a respeito do assunto, 

já que ele pode ser direcionado para vários ângulos, como a moral, o religioso, o político, o 

social, o jurídico ou em qualquer aspecto que leve a cumprimento de uma obrigação
142

. 
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3.2 RESPONSABILIDADE SUBJETIVA VERSUS RESPONSABILIDADE OBJETIVA 

 

A responsabilidade civil adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro quando 

analisada sob a prática de um ato ilícito se reveste de duplo aspecto um objetivo e outro 

subjetivo. O que não impede que diante de um ato lícito não ocorra à responsabilidade, 

mesmo que seja em caráter excepcional. Esta excepcionalidade é prevista nas hipóteses legais, 

como no caso causado no estado de necessidade, onde não existe uma responsabilidade em 

sentido técnico, já que não ocorreu a violação do dever jurídico, mas obrigação legal de 

indenizar.
143

  

Quanto ao aspecto objetivo da ilicitude configura-se a conduta e o fato em si mesmo, 

visto que a materialidade está disforme com o previsto no Direito. Basta apenas a conduta 

contrária ao previsto na norma para gerar a ilicitude, mesmo que vontade seja consciente e 

livre. A antijuricidade está caracterizada exatamente na conduta.
144

 

Já sob o aspecto subjetivo, a conduta para ser considerada ilícita há de se analisar as 

intenções provenientes desta conduta, qual seja um ato humano consciente e livre, ou seja, 

culposo, decorrente de um ato voluntário.
145

 

Para compreender a divisão da responsabilidade em objetiva e subjetiva, necessário 

que se compreenda o conceito de ato ilícito em sentido estrito e amplo. A razão desta assertiva 

parte exatamente de que a culpa como elemento da ilicitude se mostra insatisfatória. 

O ato ilícito em sentido estrito é um conjunto de pressuposto para a responsabilidade. 

Onde o elemento subjetivo é analisado, vez que a responsabilidade civil se caracteriza por um 

conjunto de elementos que concretizado vai gerar a obrigação sucessiva, qual seja o dever de 

indenizar. Quando falamos em responsabilidade subjetiva deve se comprovar uma conduta 

ilícita, a existência de culpa, o dano e nexo causal entre fato e dano, que chamamos de relação 

de causalidade. A culpa ocupa posição de destaque na responsabilidade subjetiva, é ela que dá 

causa ao ato ilícito. Por sua vez na responsabilidade objetiva o elemento culpa é não é 

pressuposto necessário. 
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voluntário‖ GOMES, Orlando. Obrigações. 14.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000. p. 254 
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O ato ilícito em sentido amplo o elemento subjetivo vontade não  é aqui analisada, o 

que se observa é apenas a ilicitude do ato. 

Compreender a responsabilidade civil há de se ponderar o ato ilícito em sentido estrito 

vinculado a conduta do agente e em sentido amplo o ato ilícito causador de um dano. Um o 

foco é no agente, no outro o foco é no dano.
146

 

Com estes argumentos se percebe que o Código Civil de 2002, adotou esta postura dúplice. 

No artigo 927
147

 adota a teoria da responsabilidade subjetiva, ou seja, ato ilícito em sentido 

estrito e no parágrafo único deste dispositivo prevê a responsabilidade independente de 

culpa
148

, com base no risco, ou seja, ato ilícito em sentido amplo, visto que a responsabilidade 

sem culpa, em decorrência da atividade exercida, representa naturalmente risco ao direito de 

outrem, sendo limitado pelo direito fundamental de não lesar. 

O artigo 186 do CC
149

  conceitua ato ilícito em sentido estrito e no artigo 187 do CC
150

 

conceitua em sentido amplo, tanto que neste último o elemento culpa sequer é mencionado; 

conceitos indeterminados como boa-fé, bons costumes, e o fim econômicos ou social do 

Direito é que devem ser ponderados quando da obrigação sucessiva, no caso dever de 

indenizar em decorrência de não ter observado a obrigação originária. No artigo 186 a palavra 

dano foi referenciada, o significa que precisa se demonstrar; já no artigo 187 a palavra dano 
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entendimento do Humberto Theodoro Júnior , quando dos Comentários ao novo Código Civil sobre o duplo 
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Forense,1998.  
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dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.‖ 
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foi omitida, o que significa que pode existir uma sanção, que não necessariamente a 

indenização, e sim a nulidade do ato, bem como a perda de um direito, no que se pode 

constatar como abuso de direito, que segundo Sérgio Cavalieiri Filho este abuso foi 

consagrado dentro de uma visão subjetiva,
151

 que também afirma que o Código Civil de 2002 

―contém cláusulas gerais para tanto a responsabilidade subjetiva como para a objetiva, cada 

qual abrangendo determinadas áreas da atividade humana.‖ 

E aqui vale fazer um registro que a responsabilidade subjetiva continua sendo aplicada 

a relações interinviduais
152

, baseadas no elemento culpa que relacionamos com o ato ilícito 

em sentido estrito; e a responsabilidade objetiva está vinculado a ilícito em sentido amplo 

cujo campo de incidência se dá nas relações entre o indivíduo  e o grupo, como o Estado, 

empresas, fornecedores de serviços, entre outros, podendo ser encontrada mais precisamente 

em questões de abuso de direito (art. 927 c/c art. 187 do cc); na atividades de risco – fato do 

serviço (art. 927, parágrafo único do cc); no caso de fato do produto (art. 931 do cc); fato de 

outrem (arts. 932 e 933); fato da coisa (arts. 936-938 do cc); Estado e dos prestadores de 

serviços públicos (CF, art. 37, § 6º) e nas relações de consumo (art. 12 ao 17 do CDC), para 

efeito de registro. 

A responsabilidade subjetiva por sua vez proveniente da culpa provada e da culpa 

presumida traz a partir do art. 186 do Código Civil os seus pressupostos que são nitidamente 

identificados no dispositivo citado. Quais sejam: a) conduta culposa do agente, patente pela 

expressão ―aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia‖; b) nexo 

causal, previsto no verbo ativo causar e c) dano, visualizado nas expressões ―violar direito ou 

causar dano a outrem‖. No primeiro temos um elemento formal; no segundo um elemento 

subjetivo e terceiro um elemento causal-material. 

Por conduta compreende-se a ação humana como a única forma onde a tutela 

indenizatória pode ser executada. Evidente que esta pode comissiva ou omissiva lícita ou 

ilícita, voluntária e objetivamente imputável, diretamente pelo agente ou por um terceiro, 

decorrente de um animal ou coisa inanimada, que ao final gere um dano. 

Por relação de causalidade compreende-se a relação de cause e efeito entre a ação ou 

omissão do agente e dano concretizado. Aspecto este disposto no art. 186 do Código Civil, 
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expresso no verbo causar. De forma que se houve o dano, mas não existe relação de 

causalidade com o comportamento do agente, não há o que indenizar, porque houve a quebra 

do nexo. 

O dano é o elemento essencial que fundamenta a responsabilidade civil, tanto que o 

artigo 927 do Código Civil dispõe que somente será obrigado a reparar o dano quem ―por ato 

ilícito, causar dano a outrem‖. 

O dano na realidade é o elemento fundamental, porque não dizer nas palavras de 

Sérgio Cavalieri Filho
153

 ―o grande vilão da responsabilidade civil‖, visto que sem ele não há 

o que se falar de indenização e ressarcimento. Tanto que o autor citado pondera que ―poderá 

haver responsabilidade sem culpa, mas nunca sem dano‖. 

Doutrinariamente três requisitos são apontados para considerarmos um dano como 

indenizável: a) a certeza do dano, tendo existência efetiva e incontestável; b) a atualidade do 

dano, real, presente, ativo e) subsistência, que a perda preexista.
154

 

Embora a responsabilidade subjetiva exija a presença do elemento culpa
155

 para a 

caracterização do dano e a consequente indenização, na responsabilidade objetiva prescinde o 

elemento culpa, de forma que o referido componente ficou excluído do rol dos elementos 

formadores desta responsabilidade. 

Isto se dá, vale registrar com a amplitude que a teoria do risco, que ganhou relevância 

no nosso ordenamento jurídico como o Código de Defesa do Consumidor, este ainda editado 

sob a vigência do Código Civil de 1916, de natureza individualista, passando a legislação 

brasileira a conviver com a modalidade objetiva de responsabilidade. 

Lembrando que o advento do Decreto-lei nº 2.681 de 7 de dezembro de 1912
156

, foi 

vanguardista para os parâmetros da época sobre a responsabilidade civil, ao inserir no artigo 
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17 a presunção de culpa das estradas de ferro pelos danos causados aos passageiros, que 

acabou se estendendo por analogia aos demais modalidades de transporte então existentes. 

 Constata-se que o estudo da responsabilidade civil se deve a transporte de pessoas e de 

coisas, em decorrência do avanço científico, em particular no período pós-guerra onde a 

indústria de transporte
157

 foi uma das que mais se beneficiou. 

      Evidente que todo processo de modernização tem o seu preço, e aqui não seria 

diferente. Da mesma forma que o transporte contribui para o desenvolvimento, 

paradoxalmente, este mesmo transporte acaba originando riscos e consequentemente levando 

ao dano e aprimorando a teoria da responsabilidade civil
158

. Nas palavras de José Joaquim 

Calmon de passos ―a modernidade assentou em três pilares – o do Estado, o do mercado e o 

da comunidade. A par disso, deu visibilidade à dialética da convivência humana que se 

processa pela interação entre regulação e emancipação‖ 
159

. Desta afirmação o autor faz uma 

correlação dialógica com o lema da revolução francesa e diz que o Estado passou a ser o 

fiador da liberdade; o mercado como propiciador da igualdade; a fraternidade consequência 

das demais. 

 A responsabilidade objetiva surge deste déficit de que a liberdade e igualdade não 

conseguiram se viabilizar com a fraternidade. Nas palavras de Calmos de Passos em 

decorrência da lógica intrínseca do capitalismo, que ―confundiu o desenvolvimento da 

racionalidade econômica com o da racionalidade tecnocientífica
160

‖. Consequência foi o 

déficit de fraternidade e de solidariedade.  
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Esse vácuo decorrente da postura capitalista fez surgir a responsabilidade objetiva, que 

segundo Calmon de Passos ―antes de ser um avanço teórico, é uma consequência inelutável 

dos pressupostos de natureza sócio-política-econômica que a determinaram‖.
161

 

 Este marcos pode ser visto através da história onde grandes transformações ocorreram 

a partir da segunda metade do século XVIII, quando a forma produção manufatureiro e 

artesanal é substituída pela mecanização. Essas mudanças ocorreram anteriores a Revolução 

Industrial
162

, que surge na Inglaterra, estendendo-se para os países da Europa, estabelecendo o 

marco entre o capitalismo comercial para o industrial. Esta revolução se insere dentro dos 

ciclos de inovações tecnológicas, gerando intensas mudanças nas relações sociais, econômicas 

e trabalhistas.  

As relações de consumo na sociedade pré-industrial, ou seja, antes da citada 

revoluções eram caracterizadas pela presença dos artesãos e dos manufatureiros, onde 

aqueles, com a sua forma de produção familiar, dominavam todas as etapas do processo de 

fabricação, desde a aquisição de matéria-prima até a comercialização dos bens. Já os 

manufatureiros, ainda que dependentes do trabalho manual realizassem certa divisão do 

trabalho e utilizavam máquinas simples na produção dos produtos. Neste período diante do 

processo das relações de consumo, o consumidor mantinha contato com o fornecedor, mas de 

forma interindividual.
163

 

É a princípio após a Primeira Guerra Mundial
164

 e se fortalecendo posteriormente a 

Segunda Guerra Mundial, com o seu desfecho em 1945, que se inserem essas primeiras ideias 

de defesa do Estado de Bem Estar Social, defendendo não só o indivíduo, mas sim a 

coletividade, pregando a defesa de um conjunto de direitos inerentes ao homem. Neste 

Welfare State, o Estado torna-se corresponsável pela situação econômica, cuja premissa parte 

do seguindo raciocínio que a estabilidade e o bom funcionamento da economia, devem ser 

                                                           
161

 PASSOS, J. J. Calmon de. O imoral nas indenizações por dano moral. Jus Navigandi, Teresina, ano.7, n. 

57, 1 jul., 2002 . Disponível em: <http://jus.com.br>. Acesso em: 16 jun. 2013. 
162

 A preocupação com a proteção jurídica do consumidor surgiu após a Revolução Industrial, ocorrida na 

Europa a partir da Segunda metade do século XVIII. Com o desenvolvimento do capitalismo, a posição 

ideológica liberal foi ganhando nova forma. A autonomia de vontade que consagrou o liberalismo econômico, 

foi cedendo espaço ao grupo, surgindo as sociedades comerciais, os oligopólios e os monopólios para dominar o 

mercado de consumo. NISHIYAMA , Adolfo Mamoru. A Proteção constitucional do consumidor. 2.ed. São 

Paulo, Atlas, 2010. p. 1. 
163

 [...] nas suas fases primeiras, as relações de consumo caracterizavam-se pelos negócios interpessoais, em que 

os fornecedores mantinham contatos diretos com os consumidores, em faixas restritas dos mercados. GAMA. 

Hélio Zagheto. Curso de direito do consumidor. Rio de Janeiro: Forense, 2000. p.1. 
164

 Segundo André Ramos Tavares ―As repercussões da 1ª Guerra Mundial, desequilibrando de forma 

ponderável a vida econômica do País, levaram, também, o Estado a intervir na vida econômica, na base de novas 

normas legais, como foi o caso em 1918 da criação do Comissariado de Alimentação Pública (Decreto 13.069, 

de 12 de junho de 1918).‖ TAVARES, André Ramos. Direito constitucional econômico. São Paulo: Método 

2003.   

file:///E:/ano.7
http://jus.com.br/revista/edicoes/2002/7/1
http://jus.com.br/revista/edicoes/2002/7/1
file:///E:/1
http://jus.com.br/revista/edicoes/2002/7
http://jus.com.br/revista/edicoes/2002
http://jus.com.br/


65 
 

garantidores dos cumprimentos das realizações sociais, fomentando, garantindo e mantendo o 

crescimento econômico. Em uma crítica a esta postura estatal Mário Lúcio Quintão Soares diz 

que ―a utopia era compatibilizar, dentro do mesmo sistema, o capitalismo, como forma de 

produção, e as ideias  socialistas, com o fetiche da consecução do bem-estar social geral‖.
165

 

O estímulo da sociedade de consumo é a massificação da oferta e do consumo, que 

tem o pensamento individualista e patrimonialista do liberalismo econômico, como 

referencial, baseados no princípio da autonomia da vontade. Fundado nesse voluntarismo, não 

se concebia a necessidade do desenvolvimento de uma proteção jurídica ao consumidor.  

A natureza sócio-política-econômica a que se refere Calmon de Passos segue toda a 

trajetória do excesso, da perda de controle entre a liberdade e igualdade para concretização da 

fraternidade.  

Diante de todo um processo de mecanização e massificação construído ao longo da 

história leva-se  a conclusão que todas as responsabilidades sem culpa são as ocorrências em 

que o causador do dano é responsável por ele ou se tornou anônimo, ou dado o modo de 

distanciamento da vítima seria injustificável exigir atribuir ao lesado o dever de identifica-los. 

E pondera Calmon de Passos ―sem esquecer que, em seu núcleo, a teoria do risco, a mais 

objetiva das teorias objetivas, apenas atende ao fato de haver-se tornado, em si mesmo, 

perigoso, em nossos dias viver e conviver‖.
166

 

Considerando que na responsabilidade objetiva o enfoque fica a cargo da mera relação 

de causalidade, abstraindo-se, inclusive, tanto da ilicitude do ato quanto da existência da 

culpa, interessante o entendimento de que a culpa e o risco devem ocupar o papel de fontes da 

responsabilidade civil, e não como seus fundamentos, e considerando que a culpa seria a fonte 

da responsabilidade subjetiva, existirá casos em que a fonte culpa não será suficiente, quando 
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progresso, tornamo-nos todos também coletivamente responsáveis. Os proveitos e vantagens do mundo 

tecnológico são postos num dos pratos da balança. No outro a necessidade de o vitimado em benefício de todos 

poder responsabilizar alguém, em que pese o coletivo da culpa. O desafio é como equilibrá-los. Nessas 

circunstâncias, fala-se em responsabilidade objetiva e elabora-se a teoria do risco, dando ênfase à mera relação 

de causalidade, abstraindo-se, inclusive, tanto da ilicitude do ato quanto da existência da culpa. PASSOS, J. J. 

Calmon de. O imoral nas indenizações por dano moral. Jus Navigandi, Teresina, ano.7, n. 57,  jul. 2002 . 
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então se abrirá a possibilidade da reparação do dano pelo viés da nova fonte, no caso da 

responsabilidade objetiva o risco.
167

 

Nestes estudos Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka estabeleceu uma 

triangulação para a responsabilidade civil ―primeiro a ampliação das hipóteses danosas 

suscetíveis de reparação; segundo a ampliação de casos de objetivação da imputação da 

responsabilidade e terceiro a coletivização da responsabilidade‖
168

. Considera-se que a 

responsabilidade subjetiva é insuficiente para o ressarcimento por dano injusto. 

Coletivização que pode ser observada na teoria defendida por Roberto de Abreu e 

Silva
169

 que o autor intitula como a Teoria da Falta contra a Legalidade Constitucional nos 

danos injustos em face de pessoa ou coisa de vítima inocente. 

A construção desta teoria ela tem uma relação direta com a função social, pois o 

fundamento da responsabilidade civil  se alicerça no dano injusto causado à norma de 

proteção constitucional na qual define como ―incolumidades extrapatrimonial e patrimonial 

de pessoas inocentes, cometidas por falta de diligência e prudência na ação do lesante‖, seria 

um dano injusto  por falta civil e constitucional
170

‖. 

As bases erguidas para esta teoria são derivadas da teoria do risco, que segundo o 

autor se apresenta sob dois aspectos um positivo e outro negativo. Para o primeiro é 

delimitado sob a ótica da vítima, sendo facilitado à indenização sem indagar-se da culpa do 

causador do dano; para a segunda afasta-se o elemento culpa,  que em regra se afere o dever 

de reparação do dano causado. Para o autor culpa e risco seriam hoje insuficientes para a 

sustentação da responsabilidade civil, mesmo que os fundamentos da sua construção não se 

possa excluir o elemento dano, bem como o elemento subjetivo, que se configura pela falta de 

diligência por parte do lesante e constata que o argumento defendido deve ser considerado 

consoante a uma realidade de que ―na responsabilidade civil, no contexto atual, afigura-se 

como consequência de uma lesão a direito subjetivo individual, coletivo ou difuso, resultante 

de uma conduta ilícita, daí uma tendência a prevalecer a denominação direitos aos 

                                                           
167

 Citando Savatier Giselda Maria Fernandes Novaes Hinoraka, pondera sobre o ―risco‖ ser uma fonte e não 

fundamento da responsabilidade. PINTO, Antônio José Azevedo. Responsabilidade civil: breves anotações. In: 
COUTO, Antônio; SLAIBI FILHO, Nagib; ALVES, Geraldo Magela.  A responsabilidade civil e o fato social 

no Século XXI. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p.151. 
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 Ibidem, p. 152. 
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 Lembra o autor que a teoria do risco foi sustentada por Josserand e Jean Guyènot, sendo devidamente 

analisada pelos irmãos Mazeaud, situando-se no campo da teoria objetiva, ou seja, da responsabilidade sem 

culpa. SILVA, Roberto Abreu e. A Falta contra a legalidade constitucional. 2.ed. Rio de Janeiro:  Lumen 

Juris, 2005. p. 120. 
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 SILVA, Roberto Abreu e. A Falta contra a legalidade constitucional. 2.ed. Rio de Janeiro:  Lumen Juris, 

2005. p.141. 



67 
 

danos‖.
171

Diante da insuficiência das teorias seja subjetiva (com culpa), seja objetiva (sem 

culpa), correlaciona-se o dano injusto, com as omissões ou ações cometidas em face da 

legalidade constitucional, como o real fundamento para a responsabilidade civil. 

O fato é que a Constituição de 1988 expandiu o dever de indenizar para além da 

conduta culposa do agente. Ao prever o princípio da solidariedade social e da justiça 

distributiva, colocou a responsabilidade civil além da individualidade, dividindo os riscos, em 

particular quando trata da atividade econômica, que se reflete na responsabilidade causadora 

de dano ao meio ambiente, como também nas relações de consumo. 

Evidentemente princípios como solidariedade social e justiça distributiva, previstos no 

artigo 3º da Constituição Federal, considerados objetivos da República para a construção de 

uma sociedade livre, justa e solidária, influenciam os contornos da responsabilidade civil, 

retirando da esfera do subjetivismo exclusivamente a responsabilidade e compartilhando os 

riscos provenientes da atividade econômica e da autonomia privada, cada vez maior na 

perspectiva de uma ordem econômica  fundada na livre iniciativa e que tem como princípio a 

livre concorrência, quando se deve intensificar ―os critérios objetivos de reparação e do 

desenvolvimento de novos mecanismos de seguro social‖.
172

   

 O certo é que a responsabilidade objetiva sempre ficou meio isolada, ponderando a 

responsabilidade extracontratual subjetiva, que exige para sua configuração além da ação 

ilícita, o dano e o nexo causal, investigando o elemento subjetivo que impulsionou o 

comportamento do agente; no entanto com Revolução Industrial
173

 no século XVIII e a 

implantação do liberalismo econômico
174

 como modelo a ser seguido dentro do capitalismo 
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 SILVA, Roberto Abreu e. A Falta contra a legalidade constitucional. 2.ed. Rio de Janeiro:  Lumen Juris, 

2005. p. 120 
172

 TEPEDINO, Gustavo. Temas de direito civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001.  p. 157-156. 
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 ―Costuma-se apontar, em apertada síntese, a revolução industrial do século passado, o progresso científico e a 

explosão demográfica que nele ocorreram como sendo os principais fatores que ensejaram nova concepção de 

responsabilidade civil. O desenvolvimento do maquinismo fez surgir a indústria, mudando a base econômica do 

país, trouxe como consequência os acidentes de trabalho.‖ CAVALIERI FILHO, Ségio. Programa de 

responsabilidade civil. 10.ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 151. 
174 Para compreender o poder econômico da burguesia face ao Estado, a teoria liberal tem suas bases fundadas na 

propriedade privada, na livre iniciativa e na livre concorrência, na igualdade política e na independência 

econômica, não havendo interferência do Estado na economia. O Estado, inserido dentro das concepções liberais 

apresenta três funções: Por meio das leis e do uso legal da violência (exército e polícia), garantir o direito natural 

de propriedade, sem interferir na vida econômica, pois, não tendo instituído a propriedade, o Estado não tem 

poder para nela interferir. Donde a ideia de liberalismo, isto é, o Estado deve respeitar a liberdade econômica dos 

proprietários privados, deixando que façam as regras e as normas das atividades econômicas; pois os 

proprietários privados são capazes de estabelecer as regras e as normas da vida econômica ou do mercado, entre 

o Estado e o indivíduo intercala-se uma esfera social, a sociedade civil, sobre a qual o Estado não tem poder 

instituinte, mas apenas a função de garantidor e árbitro dos conflitos nele existentes.  O Estado tem o direito de 

legislar, permitir e proibir tudo quanto pertença à esfera da vida pública, mas não tem o direito de intervir sobre a 

consciência dos governados. CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia. 12.ed. São Paulo: Editora Ática, 2001. 

p.401-402  
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do século XIX e XX, surge à teoria do risco, base da responsabilidade objetiva, que passam a 

ser aplicadas para atividades quem colocam em risco à saúde, segurança do consumidor; bem 

como colocam o meio ambiente em estado constante de vulnerabilidade. 

 Entre as legislações que consagram a responsabilidade do agente independente de sua 

conduta destaque para Lei Federal nº 6.938 de 1981 que regulamenta os danos causados no 

meio ambiente e a Lei Federal nº 8.078 de 1990 que regulamenta o Código de Defesa do 

Consumidor. 

 No âmbito da atividade de risco, a doutrina questiona o limite da expressão até onde 

vai à responsabilidade proveniente deste risco? Uns consideram uma interpretação 

extensiva
175

, outros delimitam ao risco-proveito
176

, em geral com proveito econômico
177

, 

como no caso da distribuição e revenda e combustível, atividade potencialmente danosa, e que 

é exercida costumeiramente. Questionamento que surge diante da previsão do parágrafo único 

do artigo 927 do Código Civil ―que haverá obrigação de reparar o dano, independente da 

culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo 

autor do dano implicar, por sua natureza, riscos para o direito de outrem‖. 

A responsabilidade objetiva, primeiramente passou pela culpa presumida em que se 

invertia o ônus da prova, não se abandonando a teoria da culpa; intermediariamente pela fase 

em que se ampliou os casos de responsabilidade contratual, chegando na responsabilidade 

objetiva sem culpa, onde se prova o dano e nexo de causalidade, que cabe a vítima, restando 

ao causador do dano as excludentes. Não se discute culpa, o que se discute é nexo de 

causalidade se existe ou não. Nas palavras de Sérgio Cavalieri Filho
178

 risco é ―perigo, é 

probabilidade de dano, importando aquele que exerce atividade perigosa assumir os riscos e 
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 Carlos Roberto Gonçalves diz que a inovação constante do parágrafo único do artigo 927 do Código Civil, 

representa um avanço da responsabilidade civil ―pois a admissão da responsabilidade sem culpa pelo exercício 

de atividade que, por sua natureza, representa risco para os direitos de outrem, de forma genérica como está no 

texto, possibilitará ao Judiciário uma ampliação dos casos de dano indenizável‖. GONÇALVES, Carlos Roberto. 

Responsabilidade civil. 8.ed. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 25. 
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 Delimitando a responsabilidade para quem exerce a atividade habitualmente, Sílvio de Sávio Venosa ressalta 

que ―Em casos excepcionais, levando em conta os aspectos da nova lei, o juiz poderá concluir pela 

responsabilidade objetiva no caso que examina. No entanto, advirta-se, o dispositivo questionado explicita que 

somente pode ser definida como objetiva a responsabilidade do causador do dano quando este decorrer de 

―atividade normalmente desenvolvida‖ por ele. O juiz deve avaliar, no caso concreto, a atividade costumeira do 

ofensor e não uma atividade esporádica ou eventual, qual seja, aquela que, por um momento ou por uma 

circunstância possa ser um ato de risco. Não sendo levado em conta esse aspecto, poder-se-á transformar em 

regra o que o legislador colocou como exceção. VENOSA, Sílvio de Salvo. Responsabilidade civil. 3.ed. São 

Paulo: Atlas, 2003. p.15. v. 3. 
177

A teoria do risco não se justifica desde que não haja proveito para o agente causador do dano, porquanto, se o 

proveito é a razão de ser justificativa de arcar o agente com os riscos, na sua ausência deixa de ter fundamento à 

teoria. LIMA, Alvino. Culpa e risco. 2.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 198. 
178

 CAVALIERI FILHO, Ségio. Programa de responsabilidade civil. 10. ed, São Paulo: Atlas, 2012. p. 152. 
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reparar o dano dela decorrente‖, e diz que a ―culpa é vinculada ao homem, o risco é ligado à 

empresa, ao serviço, à coisa, ao aparelhamento‖.  

Dentre as modalidades de risco destacamos o risco proveito, o profissional, risco 

excepcional, risco criado e o risco integral. Pelo proveito entenda aquele em que o 

responsável tem vantagem da atividade danosa; pelo profissional decorre da atividade 

exercida pelo lesado; o excepcional é o que foge a atividade comum da vítima e acaba 

atingindo toda coletividade; o criado, para Caio Mário
179

 é uma ampliação do risco-proveito, 

já que o causador do dano deve assumir as consequências de sua atividade, independente da 

vantagem como tem que se demonstrado no risco proveito e o risco integral, uma exceção, um 

caso excepcional, que gera o direito de indenizar independente do nexo de causalidade. A 

culpa é prescindível na teoria do risco-criado, no entanto o nexo de causalidade precisa ser 

demonstrado, já no integral a simples existência do dano se gera o dever de indenizar, 

independente das excludentes, que em regra são culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro e 

caso fortuito e força maior. Os danos ao meio ambiente são fundamentados com base na 

teoria do risco integral. Fazendo o registro que ―risco é perigo, mera probabilidade de gerar o 

dano, o risco por si só não gera a obrigação sucessiva (indenização)‖.
180

  

O risco criado, comum em atividades perigosas, na realidade é a uma variação da 

responsabilidade objetiva
181

, que como já dito leva o lesante ou aos lesante a responderem por 

ter ocorrido o fato. Essas atividades pela própria natureza, contem em sua essência risco de 

prejuízo intrínseco e inafastáveis mesmo com todas as cautelas protetivas. Não é possível 

imunizar, criar uma estrutura inviolável, o risco está ali, latente, sempre viabilizando a 

possibilidade do dano. 

 No caso da distribuição e revenda de combustível, se insere em um risco necessário, 

que no caso do transporte pode gerar uma responsabilidade com base no risco integral; ou 

uma responsabilidade objetiva com fundamento no risco criado proveniente da atividade, 
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 Das modalidades de risco, eu me inclino pela subespécie que deu origem à teoria do risco criado. Esta teoria 

importa em ampliação do conceito de risco proveito. Aumenta os encargos do agente; é, porém, mais equitativa 

para a vítima, que não tem de provar que o dano resultou de uma vantagem ou benefício obtido pelo causador do 

dano. Deve este assumir as consequências de sua atividade. E esclarecendo cita o exemplo do automobilístico 

que na doutrina do risco proveito a vítima somente teria direito ao ressarcimento se o agente obtivesse proveito, 

enquanto que na do risco criado à indenização é devida mesmo no casso do automobilista estar passeando por 

prazer. PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade civil. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001. p. 285. 
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 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 

156. 
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 Para efeito de registro histórico a teoria do risco-criado ou proveito, teve suas primeiras sustentações nos 

franceses Saleilles, Lalou, Josserand que as expuseram no final do século XIX e no começo do século XX, 

vindo, bem mais tarde, a ser defendida na doutrina brasileira, sendo seu maior expoente Alvino Lima, que a 

defendeu arduamente, para quem decorre o risco de um princípio lógico, natural e humano.  RIZZARDO, 

Arnaldo. Responsabilidade civil. 5.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 32. 
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como no caso da revenda, que pode gerar uma responsabilidade pelo fato decorrente de um 

acidente de consumo, ou uma responsabilidade pelo vício decorrente de inadequação do 

produto (em face de sua quantidade e qualidade), que vez não observada uma das excludentes 

de responsabilidade, pondera a responsabilidade objetiva decorrente da atividade, em 

decorrência da probabilidade estatística da ocorrência. 

Não existe responsabilidade sem a violação de um dever jurídico preexistente, no caso 

da responsabilidade objetiva o dever de segurança que a ―lei estabelece, expressa ou 

tacitamente, para quem cria risco para outrem.‖
182

 E nesta seara, diante dos riscos incipientes   

que tem, reponde  o dono da atividade pelo  simples exercício da atividade perigosa. A culpa 

nestes tipos de atividades, estar simplesmente diante da periculosidade. Independente da ação 

ou omissão da pessoa, decorrendo do tipo de atividade exercida é que caracteriza a teoria do 

risco-criado, ou do risco-proveito. 

Aspecto este reconhecedor da evolução constante que permeia a responsabilidade civil 

diante da evolução rápida dos mercados, das necessidades urgentes diante do 

desenvolvimento industrial e tecnológico criando o desequilíbrio-econômico jurídico nas 

palavras de Antônio Lindebergh C. Montenegro
183

, levando a evolução da responsabilidade da 

culpa, para o risco e deste para o dano, sendo que este último leva a nova modalidade de 

responsabilidade, a pressuposta, cujo fundamento é exatamente estabelecer uma política 

preventiva, para com isto evitar o dano. 

 Ela se caracteriza diante desta nova realidade, onde se repara a vítima, para 

posteriormente  identificar de quem é a parte culposa ou quem assumiu o risco, modalidade 

que se conjuga com os agentes que manipulam e expõe as pessoas a situações constantes de 

riscos ou de perigo iminente em decorrência da atividade exercida, configurando-se como um 

plus do parágrafo único do artigo 927 do Código Civil. 
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 ―Em suma, quem se dispõe a exercer alguma atividade perigosa terá que fazê-lo com segurança, de modo a 

não causar dano a ninguém, sob pena de ter que por ele responder independente de culpa. Aí está, em nosso 
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de violação do direito de segurança da vítima. CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade 
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3.3 RESPONSABILIDADE CONTRATUAL VERSUS RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL 

 

Identifica-se quando o dever jurídico decorre da vontade das partes ou decorrente da 

lei. Na primeira temos a contratual e na segunda extracontratual. 

Mas antes de traçarmos comentários desta divisão clássica, importante pontuar que o 

instituto da responsabilidade civil tem como arquitetos iniciais os romanos, nos levando ao 

passado para, a partir daí sermos conhecedores que  todas as sociedades humanas sempre 

buscou o equilíbrio, para harmonizar as relações entre as pessoas, e com isto estabelecer a 

reparação, uma vez existindo o dano. 

Ressalte-se que a ideia não é relatar todo o processo histórico do instituto da 

responsabilidade civil, mas se reconhecer que dela a reparação se deriva como parâmetro 

delimitador das relações humanas. 

Essa construção da responsabilidade surge do conceito básico e inicial de delito dos 

romanos, que conviviam com a ideia de vingança privada, evoluem para uma nova fase de 

denomina de composição voluntária e legais, para depois evoluir para a reparação pelo 

Estado. 

Nas lições do Caio Mário os romanos não distinguiam responsabilidade civil da 

responsabilidade criminal, não havia distinção entre pena e reparação, devendo se considerar 

que a verdadeira revolução da reponsabilidade civil surge exatamente a partir da 

responsabilidade da Lex Aquilia, editada na República romana trazendo inovações para 

responsabilidade extracontratual. Dela que surge a nomenclatura aquiliana
184

, que incorporou 

a ideia de culpa, elemento essencial na responsabilidade subjetiva. 

O certo é que o direito moderno assimilou a ideia de culpa
185

, interligando ao conceito 

de responsabilidade. A culpa sempre foi difícil de ser definida, vez que em sentido lato 

equivale a um descumprimento de um dever. 
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 Na realidade a noção de culpa aparece efetivamente inserida nas Institutas de Gaio, onde para que se 

configure o dannum iniuria datum, de acordo com a Lei Aquilia, era necessário determinar três elementos: a) 

dannum, ou lesão na coisa; b) iniuria, ou ato contrário a direito; c) culpa, quando o dano resultava de ato positivo 

do agente, praticado com dolo ou culpa. ALVES, José Carlos Moreira. Direito romano. Rio de Janeiro: Forense, 

2003. p.280. v. 2 
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 Discorrendo sobre a questão da culpa, Aguiar Dias afirma ser difícil a sua definição, negando-se alguns a 

própria possibilidade de fazê-lo, sendo certo que, após longas e profunda discussão a respeito das diversas 

definições de culpa, culmina por dizer ser ela ―a falta de diligência na observância da norma de conduta, isto é, 

desprezo, por parte do agente, do esforço necessário para observá-la, com resultado, não objetivado, mas 

previsível, desde que o agente se detivesse na consideração das consequências eventuais da sua atitude‖. DIAS, 

José de Aguiar. Responsabilidade civil. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1994. p. 109/110-120. v. 2 
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O ordenamento jurídico brasileiro se filia a teoria dualista, em que pese fazer uma 

simbiose entre estes dois tipos de responsabilidade. Já para os que defendem a teoria monista, 

é irrelevante o tipo de responsabilidade visto que os efeitos ao final são os mesmos. O 

dualismo existe, pela razão de que em termos de responsabilidade civil, uma das 

preocupações existentes consiste em delimitar se o dano ocorreu de uma obrigação originária, 

decorrente da própria norma-dispositiva ou de acordo convencionado entre as partes. 

O certo é quem transgredi torna-se responsável em indenizar pelo dano causado, o fim 

é a reparação, daí os defensores da teoria monista considerarem desnecessária a divisão. O 

agente quando pratica o ato, ou quando sobre ele não tem controle diante da atividade de risco 

desenvolvida, o pratica contra o direito, mesmo que não tenha a intenção de prejudicar. 

Então quando falamos em uma ilicitude extracontratual, estamos falando de 

transgressão de uma obrigação originária decorrente da lei. Por sua vez quando falamos em 

uma ilicitude contratual estamos falando de uma transgressão proveniente da não observância 

dos termos estabelecidos no negócio jurídico, uma transgressão do que foi convencionado. 

Na responsabilidade contratual o inadimplemento torna-se o foco, com base nos 

limites e termos da obrigação assumida; por sua vez a culpa extracontratual, basta a culpa em 

sentindo lato. 

Quando registramos que existe no nosso ordenamento uma simbiose entre os dois 

tipos de responsabilidade, se dá pelo fato de podemos aplicar regras da responsabilidade 

contratual na extracontratual como o previsto nos artigos 393
186

, 402
187

 e 403
188

 do Código 

Civil, mais precisamente nos casos de caso fortuito e força maior; nos casos de perdas e danos 

no que se refere as perdas materiais que tenham relação direta e imediata com o dano 

causador da responsabilidade. 

Este dualismo na realidade atende um dever de solidariedade social, determinado pela 

Constituição, que vai além da relação entre cidadão e o Estado, que para sua efetividade se 

revela ―indispensável a sua incidência em igual medida, sobre as relações de direito público e 

de direito privado‖
189
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 Art. 393: Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se 

expressamente não se houver por eles responsabilizado. 

Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível 

evitar ou impedir. 
187

 Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidos ao credor abrangem, 

além do que ele efetivamente perdeu o que razoavelmente deixou de lucrar. 
188

 Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos 

efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual. 
189

 TEPEDINO, Gustavo. A evolução da responsabilidade civil no direito brasileiro e suas controvérsias na 

atividade estatal. Temas de direito civil. 3. ed. Rio de Janeiro:Renovar, 2004.  p. 177. 
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Nas relações de consumo esta divisão entre o monismo e o dualismo foi superada, 

quando referencia a responsabilidade do fornecedor por produtos e serviços, ao equiparar as 

vítimas do evento provenientes de acidente de consumo como consumidores por extensão, já 

que neste caso o que houve foi à violação do dever de segurança.
190

 A base da 

responsabilidade nas relações de consumo é o dever de segurança, visto que o código sempre 

presa pela  segurança e saúde do consumidor. 

Na responsabilidade extracontratual, o agente infringe um dever legal, e, na contratual, 

descumpre o acordado, tornando-se inadimplente. Nesta última existe um acordo, uma 

convenção prévia que foi descumprida, enquanto que na extracontratual não existe um vínculo 

entre a vítima e o causador do dano.
191

 De forma que sob o aspecto da fonte uma tem origem 

no contrato, outra tem origem na lei, no fundamento do dever genérico de não lesar, de não 

causar dano a  ninguém (neminem laedere) que fundamenta o previsto no art. 186 do Código 

Civil. Este artigo estabeleceu a culpa como parâmetro central da responsabilidade subjetiva, 

que em sentido lato pode ser vista como a não observância de um dever que deveria ser 

conhecido, e observado pelo agente, daí a relação entre dever e culpa.  

Na responsabilidade objetiva
192

 em regra decorrente da lei, em que pese poder ser 

estabelecida contratualmente, a culpa não está inclusa, como o já dito entre seus pressupostos. 

A culpa vem passando por um processo de declínio, enquanto elemento fundamental da 

responsabilidade civil. O dano passa ser o fenômeno objetivo, sem, contudo eliminar a culpa. 

Para Savatier a culpa não deve ser eliminada em sua totalidade e adverte que ―se uma 

responsabilidade fundada no risco se justifica plenamente em nosso direito moderno, é preciso 

não lhe atribuir nem função única, nem primeiro lugar‖.
193

  

 A Constituição de 1988 projetou o dever de indenizar o dano causado além da conduta 

culposa do agente, Atenta a uma nova ordem social, esta constituição em alguns de seus 
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 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. cit., 

p. 17. 
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 GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade civil. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 33. 
192

 No ordenamento jurídico brasileiro anterior ao Código Civil de 1916, a responsabilidade objetiva já era 

regulamentada nas situações de responsabilidade no transporte ferroviário, previsto no Decreto Lei nº 2.681 de 

1912. 
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 Citação feita pela Professora Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka por ocasião do Congresso Jurídico-

Brasil 500 anos, promovido pelo Instituto de Direito Comparado Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, intitulada 

Tendências Atuais da Responsabilidade Civil: Marcos Teóricos para o Direito no Século XXI. PINTO, Antônio 

José Azevedo. Responsabilidade civil: breves anotações. In: COUTO, Antônio; SLAIBI FILHO, Nagib; 

ALVES, Geraldo Magela.  A responsabilidade civil e o fato social no Século XXI. Rio de Janeiro: Forense, 

2004. p.151. 
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dispositivos concebeu a responsabilidade objetiva, quando previu a cumulação do dano moral 

com o material no art. 37
194

, § 6º, como também no art. 5º
195

,incisos V e X.   

Tanto que este Poder Constituinte estabeleceu a consagrada proteção a defesa do 

consumidor  de forma explícita elevada ao status de garantia constitucional, determinando 

ainda no art. 48 do ADTC – Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a elaboração, 

em 120 dias, do Código de Defesa do Consumidor, dando tratamento específico a defesa do 

consumidor, outrora de direito comum.  Todavia, é apenas com a promulgação da Lei Federal 

nº 8.078, em 1990, que o Código de Defesa do Consumidor é instituído. 

 Nas relações consumo, o artigo 25 do código de defesa do consumidor, reflete a  linha 

de pensamento aqui desenvolvida quando claramente, não levando a interpretações diversas 

dispõe que quaisquer cláusula que exonere ou atenue a obrigação de indenizar não tem 

validade jurídica, portanto considerada nula, por se enquadrar no rol de cláusulas abusivas.  

Neste caso existe uma premissa legal que está acima de qualquer aspecto porventura 

convencionado entre as partes. 

Surge daí uma consequência prática, relacionada a direito fundamental e uma norma de 

direito privado, onde se questiona sobre a redução de uma cláusula de indenização, e até que 

ponto poderia haver o imperativo de tutela, mais precisamente a eficácia externa ―mediata‖, 

diante desta questão. Poderia haver uma clausula de isenção de indenização envolvendo 

consumidor e fornecedor
196

, e caso as partes envolvidas sejam pessoas jurídicas de direito 

privado, onde a princípio em tese os direitos fundamentais não seriam aplicados teria validade 

a isenção de indenização? Respondendo a estes questionamentos, com relação ao consumidor 
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 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte: 

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão 

pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o 

responsável nos casos de dolo ou culpa. 
195

 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou 

à imagem; 

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; 
196

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos 

e serviços que: 

I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos 

produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o 

fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis; 

§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que: 

II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu 

objeto ou equilíbrio contratual; 
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de plano a cláusula é nula de pleno direito, primeiro por uma previsão legal, onde o Código 

expressamente afirma ser abusiva qualquer cláusula que isente a parte de indenização; 

segundo por ser a defesa do consumidor um direito fundamental; terceiro por ser uma norma 

de ordem pública e quarto, por ser considerada uma cláusula leonina que gera benefício 

apenas para uma das partes.  Existe um interesse coletivo nas relações de consumo que limita 

o direito subjetivo das partes envolvidas, que deve está em consonância com a norma 

constitucional.  

Em uma concepção contemporânea, onde a divisão público  e privado, já foi superada, 

perdeu força a concepção que considerava o direito subjetivo um poder vinculativo a um 

direito individual, na defesa de interesses próprios; deve ser respeitado os limites externos, 

contextualizado em interesses da coletividade.
197

 

Este limite subjetivo também fundamenta a nulidade de uma cláusula de isenção de 

responsabilidade entre pessoas jurídicas de direito privado. Lembrando que a pessoa jurídica 

também pode ser consumidora e como tal tem a proteção com base nas normas consumeristas. 

No entanto existe uma corrente minimalista cujo entendimento é de aplicar as normas de 

consumo apenas quando a pessoa jurídica for destinatária final do produto ou do serviço.  

No caso das empresas envolvidas no transporte de combustíveis, temos uma relação que 

não se encaixa nas normas consumeristas, vez que o distribuidor não é o destinatário final do 

produto. Então o que fazer em situação que envolva isenção
198

 de responsabilidade entre a 

empresas expedidora de combustível e a empresa distribuidora, como se dá no caso da FAN 

Distribuidora de Petróleo S/A e BR Distribuidora de Combustível, que por ocasião da venda  

esta última se exime de qualquer responsabilidade, conforme exigência no termo de 
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 Como já se acentuou, toda e qualquer situação subjetiva recebe a tutela do ordenamento se e enquanto estiver 

não apenas em conformidade com o poder de vontade do titular. Mas também em sintonia com o interesse social. 

O conceito de direito subjetivo, em consequência, guarda em si mesmo importantes limitações, devendo seu 

exercício estar em consonância com os objetivos, os fundamentos e os princípios estabelecidos pela normativa 

constitucional. Além disso, as situações existenciais a serem tuteladas exprimem-se não só em termos de direitos 

subjetivos, mas ainda em termos de direitos protestativos, de deveres, de ônus, de poderes, faculdades, estados: 

―no centro do ordenamento está a pessoa, não como vontade de realizar-se libertariamente, mas como valor a ser 

preservado também no respeito a si mesma‖. MORAES, Maria Celina Bondin de. O conceito de dignidade 

humana: substrato axiológico e conteúdo normativo. In: SARLET, Ingo Wolfgang (Org.).  Constituição, 

direitos fundamentais e direito privado. 2. ed. rev. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006. p. 137. 
198

 Aplicando o controle da proporcionalidade, Canaris diz que confrontou os efeitos ruinosos para o lesante, 

sobretudo, a necessidade de ressarcimento do lesado pelos danos sofridos (bem como a ideia de prevenção), e 

cheguei, assim, a uma solução que distingue consoante a limitação do montante ressarcitório é, ou não, 

economicamente exigível ao lesado. Só no primeiro caso – isto é, e por assim dizer, o do lesado ―rico‖ – 

considerei, de todo em todo, a possibilidade de redução da obrigação de indenização, pois só naquele 

pressuposto pode a ponderação jurídico-constitucional de proporcionalidade pender para o lesante. Por 

conseguinte, é a proibição do excesso que em grande medida fornece parâmetros essenciais, e, por isso, quando 

se discute criticamente esta proposta de solução, não deve deixar-se simplesmente de tomar em consideração a 

distinção referida, e a limitação a ela ligada. CANARIS, Claus-Wilhelm. Direitos fundamentais e direito 

privado. Tradução Ingo Wolfgang Sarlet; Paulo Mota Pinto. 2.ed. Coimbra: Almedina. 2009. p. 77 
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responsabilidade que se encontra nos anexos. Para esta situação que envolve interesses 

interprivados, o princípio da igualdade pode aqui ser aplicado, por ensejar um hard case
199

, 

cuja solução levaria a aplicação de princípios constitucionais. O aplicador da norma mesmo 

considerando a autonomia da vontade existente entre as partes poderia levar em consideração 

a proibição do excesso e a tese dos direitos fundamentais poderia ser aplicada, para não levar 

a ruína um determinado grupo econômico, tanto no sentido de ser obrigado a indenizar, como 

também no sentido de não indenizar. Os casos difíceis se caracterizam exatamente por não 

terem uma solução pronta, levando ao aplicador da norma diante de soluções complexas a 

buscar soluções ponderáveis diante de normas de tessitura aberta. Luiz Roberto Barroso
200

 

destaca três situações geradoras de casos difíceis: ambiguidade da linguagem, que leva o 

intérprete a se valer dos princípios ou dos conceitos indeterminados, do qual cláusula geral é 

gênero; diante de desacordos morais razoáveis e diante de colisões de normas constitucionais 

ou direitos fundamentais, vez que a Constituição é um documento que contem valores 

contrapostos. 

O Canaris
201

 em uma situação semelhante evoca a proporcionalidade e a aplicação da 

proibição do excesso quando analisa a possibilidade da redução de indenização diante de um 

lesado rico;  que também poderia ser aplicada inversamente. Evidente que no caso citado, 

estamos a tratar de uma responsabilidade subjetiva onde as partes são livres para negociar, 

mas que não impede no caso de uma demanda judicial, ocorrer a improcedência da nulidade 

da cláusula de isenção de indenização, ocasião que não estaríamos diante de uma intervenção 

estatal em direitos fundamentais, mas sim uma omissão da proteção pela ordem jurídica. No 
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 O princípio da igualdade, visto sob este ângulo, é dos que mais se presta a ensejar hard cases – casos cuja 

solução, justamente porque não há uma única e correta solução, nem sempre satisfaz o sentimento pessoal de 

justiça do intérprete. Os hard cases configuram um dos aspectos mais interessantes da aplicação do Direito atual. 

A necessidade metodológica de aplicar os princípios constitucionais a todas as relações jurídicas, inclusive as 

intersubjetivas de natureza privada, fez com que se multiplicassem as ocasiões de colisão de princípios. São tais 

os casos que, por influência do direito norte-americano, passam a formar a categoria dos chamados casos 

difíceis. MORAES, Maria Celina Bondin de. O conceito de dignidade humana: substrato axiológico e conteúdo 

normativo. In: SARLET, Ingo Wolfgang (Org.).  Constituição, direitos fundamentais e direito privado. 2. ed. 

rev. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006. p. 122. 
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 BAROSSO, Luiz Roberto Barroso. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos 

fundamentais e a construção de um novo modelo. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 335-337. 
201

 Canaris afirma que a função dos direitos fundamentais de imperativo de tutela desenvolve seus efeitos, em 

princípio, também em relação à autovinculação das partes por contrato. Contra isto não pode opor-se o 

argumento de que esta se baseia no exercício da autonomia privada, a qual, por sua vez, é assegurada 

constitucionalmente, e de que uma ―proteção dos direitos fundamentais contra si próprio‖ não se compatibiliza 

com a concepção liberal dos direitos fundamentais. Este argumento não convence sob os pontos de vista 

jurídico-teorético e dogmático constitucional, desde logo, porque a vinculação contratual, tendo embora, na 

verdade, o seu fundamento primário na autonomia privada das partes, apenas adquire vigência no plano jurídico-

positivo mediante um ―reconhecimento‖ por parte do Estado e da ordem jurídica, sendo, além disso, garantida 

por estes com sanções, que vão até a execução forçada. CANARIS, Claus-Wilhelm. Direitos fundamentais e 

direito privado. Tradução Ingo Wolfgang Sarlet; Paulo Mota Pinto. 2. Ed. Coimbra: Almedina, 2009. p. 71 
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entanto a incidência de um imperativo de tutela mesmo diante de uma auto-vinculação por 

contrato, pode ser relevante visto que a autonomia da vontade primária das partes só tem 

vigência no plano jurídico com o reconhecimento pelo Estado e da ordem jurídica. 

Ainda usando o parâmetro da isenção de responsabilidade da empresa expedidora de 

combustível, em caso de um dano face ao consumidor e o meio ambiente, responderia 

solidariamente com a empresa distribuidora ou seria isenta de responsabilidade. 

Nestes casos estamos a tratar de interesses de coletivos, não possuindo validade a 

cláusula de isenção, o melhor entendimento é no sentido da responsabilidade solidária, diante 

de normas de ordem pública, possibilitando uma possível ação de regresso do fornecedor que 

se sentir lesado. Não é admissível que diante de atividades de risco criado, a coletividade 

receba o ônus pelo dano. Quem assume o risco do bônus deve arcar com ônus inerente a este 

mesmo risco. É cediço de que normas consumeristas e normas ambientais são de ordem 

pública, excepcionalizando a autonomia da vontade. 

A autonomia privada se rende a normas de ordem pública, que também pode ser 

considerada uma cláusula geral, tanto que o artigo 2035 do Código Civil de 2002 dispõe que 

nenhuma convenção prevalecerá se contrariar preceitos de ordem pública. Que nada mais é do 

que a supremacia do interesse público sobre o privado, limitando as liberdades individuais, 

sendo considerado como princípio estruturante do direito privado, e uma cláusula de exceção 

em favor de valores de determinado grupo social
202

. 

Os doutrinadores em sua grande maioria concordam que é difícil definir ordem pública, 

no entanto Serpa Lopes afirma que existe um consenso que: ―a ordem pública é o reflexo da 

economia geral da ordem jurídica em vigor num dado momento‖.
203

 

 

 

 

 

                                                           
202

 AMARAL, Luiz Otavio de Oliveira. Teoria geral do direito do consumidor. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2011. p.217. 
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 Luiz Otávio de Oliveira Amaral referenciado o Serpa Lopes, enfatiza a questão da dificuldade de se definir 

ordem pública e diz que os romanos já manejavam o conceito: privatorum conventio juri publico non derogat 

(Papiniano: L. 38, D.2, 14 e Ulpiniano: L. 45, § I, D.50, 17). Conquanto seja certo que toda norma jurídica, que 

toda lei, tenha finalidade social, seja de certa maneira do interesse público (quiçá até mesmo os derivados do 

negócio jurídico, as normas jurídicas de auto-regulamentação de interesses privados, por exemplo, normas 

contratuais), há normas jurídicas, há leis que se destacam das demais em face de sua finalidade social, política, 

ética, econômica, enfim por sua valoração jurídica ímpar. AMARAL, Luiz Otavio de Oliveira. Teoria geral do 

direito do consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p.216. 
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4  ESTADO REGULADOR NA DISTRIBUIÇÃO E REVENDA DE COMBUSTÍVEL 

AUTOMOTIVO – A MÃO VISÍVEL
204

 DO ESTADO 

 

O instituto das agências reguladoras surge no Brasil na década de noventa, quando o 

governo federal desenvolveu a política de desestatização
205

. A Lei Federal nº 8.031 de 12 de 

abril de 1990
206

, criou o programa de desestatização e traçou as primeiras regras a serem 

observada pelo Estado, foi revogado pela Lei Federal nº 9.491 de 09 de setembro de 1997
207

, 

aproveitando alguns aspectos da lei anterior e complementou o sistema no que denominou de 

―Programa Nacional de Desestatização‖, que desacelerou nos últimos anos, mas que ainda 

vem sendo implementada pela Administração Pública. 

O plano diretor da reforma do aparelho de Estado, elaborado no governo de Fernando 

Henrique Cardoso, no ano de 1995, estabelecia uma distinção entre a tarefa de regulação 

normativa e regulação operacional, cabendo aquela exclusivamente ao Executivo, que 

concebia as políticas públicas e a operacionalização seria feita através de 

descentralização.
208

Tendo como razão a retirada do Estado da economia, objetivando 

reorganizar e fortalecer os órgãos de regulação dos monopólios naturais que forem 

privatizados. 

Registrando uma crítica que se faz que ultimamente que não se cria mais agências 

reguladoras de serviço público, mas sim de atividades econômicas sricto sensu.
209
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 Termo usado para se contrapor a Mão invisível introduzido por Adam Smith em "A Riqueza das Nações" 

para descrever como numa economia de mercado, apesar da inexistência de uma entidade coordenadora do 

interesse comum, a interação dos indivíduos parece resultar numa determinada ordem, como se houvesse uma 

"mão invisível" que os orientasse. 
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 Fernando Harren  Aguillar discorre sobre a política pública de desestatização do período militar até o período 

entre 1995 e 1996, na gestão do então presidente Fernando Henrique Cardoso. AGUILLAR, Fernando Herren. 

Direito econômico. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 189-190. 
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2012. 
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 Brasil. Lei nº 9.49 de 9 de setembro de 1997. Disponível em: <www.planalto.gov.br..>Acesso em: 19 jun. 

2012. 
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 ―O plano aponta para objetivos globais e particulares a serem perseguidos pelo Estado. Entre os objetivos 

globais, encontra-se o de ―limitar a ação do Estado àquelas funções que lhe são próprias, reservando, em 

princípio, os serviços não exclusivos para a propriedade pública não-estatal, e a produção de bens e serviços para 

o mercado para a inciativa privada‖. AGUILLAR, Fernando Herren. Direito econômico. 3. ed. São Paulo: Atlas, 

2012. p. 188. 
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 Admitimos, portanto, que as agências reguladoras foram, em um primeiro momento, adotadas no Brasil em 

decorrência da desestatização de serviços públicos, o que está muito longe de significar que sejam por essência 

um instrumento de desregulação ou da desestatização, até mesmo porque logo começaram a ser criadas agências 

reguladoras, não mais de serviços públicos, mas de atividades econômicas stricto sensu, que propiciaram um 

aumento da intervenção estatal sem precedentes nestes setores (por exemplo, a regulação da Agência Nacional 

de Saúde Suplementar – ANS sobre planos de saúde privados). ARAGÃO, Alexandre Santos de. Agências 

Reguladoras e a evolução do direito administrativo econômico.  2. ed. Rio de Janeiro, 2006. p 26. 
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Considerando que este Estado transfere para o setor privado, atividades antes por ele 

realizadas, mais que coerente cria criação de instrumentos competentes para exercer o 

controle dessas atividades. Na realidade, os serviços continuaram a ser públicos; os 

prestadores é que passaram a ser privados.
210

As decisões provenientes da agência deverão 

obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, 

conforme disposição do artigo 17. 

Observando o artigo 1º da Lei Federal nº 9.491 de 09 de setembro de 1997
211

, 

quando da análise dos objetivos fundamentais do programa, fica estabelecido diretrizes para o  

desenvolvimento. Enfatizamos o inciso primeiro que é o de ―reordenar a posição estratégica 

do Estado na economia, transferindo à iniciativa privada atividades indevidamente exploradas 

pelo setor público‖, qual seja a transferência para o setor privado das atividades 

indevidamente executadas pelo setor público. Deste objetivo decorre outro, mas com estreita 

relação, no caso o previsto no inciso quinto que permite que a Administração Pública 

concentre seus esforços nas atividades em que a presença do Estado seja fundamental para a 

consecução das prioridades nacionais.  

Expõe aquele artigo os princípios e objetivos da política energética nacional, os quais 

podem citar a preservação do interesse nacional, a promoção do desenvolvimento, a 

ampliação do mercado de trabalho e valorização dos recursos energéticos, a proteção dos 

interesses do consumidor, do meio ambiente e a promoção da conservação da energia, a 

promoção da livre concorrência e a ampliação da competitividade do País no mercado 

internacional, cujo fundamento e contexto é de caráter político-econômico, pois neste 

dispositivo (artigo 1º) de modo especial referencia a preservação do interesse nacional. 

 Vislumbra-se, pois que o instrumento criado seria as agências reguladoras, sob a 

forma de autarquias especiais, cuja função principal é a regulatória, mudando a postura do 

Estado brasileiro frente a sua atuação econômica, passando a ser um Estado Normativo 
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 ARAGÃO, Alexandre Santos de. O poder normativo das Agências Reguladoras. 2.ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2011. cit., p. 63. 
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 O objetivo do governo brasileiro da regulação pela concorrência, interna e externa, é opção que faz o Estado 

para o controle dos agentes econômicos privados, incluindo-se concessionários e permissionários de serviços 

públicos. A ideia que tem norteado a ação do governo brasileiro é a de competitividade no setor público e no 
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Regulador, atua de forma indireta em setores econômicos que não tenham relevante interesse 

coletivo e por imperativos da ordem econômica
212

. 

 As agências a princípio tiveram amparo no texto constitucional, mais precisamente no 

art. 21, XI e 177, § 2º, III da Constituição Federal, que previa a criação de órgão para o 

controle dos setores elétrico e petrolífero
213

. 

 Temos, pois, que houve uma relação direta entre o programa nacional de desestatização 

e a criação das agências reguladoras. 

 As agências reguladoras 
214

são, em essência, organismos típicos do ‗Estado de Bem-

Estar‘ voltado a monitorar a intervenção da administração no domínio econômico, atividade 

que realizam através do poder regulamentar que lhes é atribuído, mas também através de 

função contenciosa e de fiscalização.
215

 

 Estas mudanças surgem no século XVIII
216

 que foi marcado por grandes revoluções, 

consolidando o Estado de Direito, com características liberais, onde podemos destacar os 

direitos de participação política e os direitos individuais, este último refletido na liberdade 

contratual, na propriedade privada e na livre iniciativa; aquele limitando a ação estatal, 

garantido a segurança jurídica quando do arbítrio do soberano.  

 No século XIX, tivemos a fase positivista do direito, que tenta separar o direito dos 

aspectos morais e dos valores, tendo em Kelsen seu ponto culminante, ao desenvolver uma 

Teoria Pura do Direito cujo objetivo ―seria elevar o Direito à altura de uma genuína ciência e 

aproximar tanto quanto possível os seus resultados do ideal de toda ciência: objetividade e 

exatidão‖
217

O tempo mostrou que a interpretação autêntica de Kelsen, de cunho fechado e 

delimitado enfatizando apenas a norma e o fato, sem observar aspectos valorativos, contribuiu 
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para cultura jurídica, mas gerou a busca por um pensamento com parâmetros éticos. É a crise 

do positivismo
218

, redefinindo o perfil do Estado Liberal. 

Final do século XX, temos a redefinição do Estado, com a redução da participação 

direta do Estado na economia, consequentemente a ampliação da função reguladora do 

Estado, bem como a fiscalização dos serviços públicos e atividades econômicas, ocasião que 

se destaca as agências reguladoras.
219

  

A atividade econômica é uma expressão que possui um largo arco de denotação, pois 

quando interpretada em sentido amplo, torna-se gênero de duas espécies: o serviço público e a 

atividade econômica em sentido estrito
220

.  

Entende-se serviço público, como a ―atividade indispensável à consecução da coesão 

social. Mais o que determina a caracterização de determinada parcela da atividade econômica 

em sentido amplo como serviço público é a sua vinculação ao interesse social‖, podendo ser 

compreendido como uma atividade econômica por estarem voltados para a busca da 

satisfação de necessidades, envolvendo a utilização de bens e serviços, recursos escassos.
221

  

 O serviço público, Uma vez sendo considerada atividade econômica, deverá estar de 

acordo com os preceitos previstos no artigo 170 da Carta Magna, haja vista a expressão 

―atividade econômica‖ no artigo referido está sendo utilizada em seu sentido amplo, onde 

toda a atividade econômica, ―inclusive a desenvolvida pelo Estado, no campo de serviços 

públicos, deve ser fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa‖ 
222

 

Quanto à prestação do serviço público, este é de competência genuína do próprio 

Estado, podendo em função do disposto no art. 175 da Constituição, por meio dos regimes de 

permissão ou concessão, que a iniciativa privada realiza a atividade.   

Feita essa diferenciação entre os dois sentidos, o amplo e o restrito, existentes na 

expressão ―atividade econômica‖, verifica-se a ocorrência da intervenção estatal quando este 

atua no campo da atividade econômica em sentido estrito, haja vista o conceito de intervenção 
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indicar a atuação em área de outrem e a exploração da atividade econômica em seu sentido 

estrito ser de titularidade, em regra, do setor privado.   

O exercício por parte da autoridade política, de uma ação sistemática sobre a 

economia, estabelecendo-se estreita correlação entre o subsistema político e econômico, na 

medida em que se exige da economia uma otimização de resultados e do Estado a realização 

da ordem jurídica como ordem do bem estar social
223

  

Quanto às formas de intervenção feitas pelo Estado a doutrina nacional apresenta 

várias classificações, dentre ela a estabelecida por Luís E. Schoueri que aponta que a 

intervenção econômica do Estado pode dar-se de modo direto e indireto. 
224

 Direta se dá 

quando o Estado assume características de Estado Empresário, sendo ―forma de intervenção 

que faz do estado um agente económico principal, ao mesmo nível do agente econômico 

privado‖, atuando dessa forma direta apenas da forma prevista no art. 173 da Constituição 

Federal, quais sejam: imperativo de segurança nacional e relevante interesse coletivo, 

conforme definido em lei.  

Referente à intervenção de forma indireta define esta como a modalidade de 

intervenção na qual ―o estado não se comporta como sujeito econômico, não tomando parte 

ativa e direta no processo econômico. Trata-se de uma intervenção exterior, de 

enquadramento e de orientação que se manifestam em estímulos ou limitações, de vária 

ordem, à atividade das empresas‖.
225

 Essa intervenção indireta estar segundo a doutrina 

amparada pelo no Art. 174, caput, que constitui o Estado como um agente normativo e 

regulador da atividade econômica, onde o Estado não interfere diretamente, mas estabelece 

parâmetros mínimos, mais precisamente de forma indireta como dita. A intenção 

constitucional é a livre inciativa e a  livre concorrência sejam garantidoras de um mercado 

competitivo. 

Ainda quanto às formas de intervenção no campo da atividade econômica em sentido 

estrito, Eros Roberto Grau apresenta três modalidades: intervenção por absorção ou 

participação (a), intervenção por direção (b) e intervenção por indução (c).  Faz também o 
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referido autor, a distinção entre a intervenção do Estado no domínio econômico, e intervenção 

do Estado sobre o domínio econômico.
226

  

Visualiza-se em referido art. 170 que a defesa do consumidor e defesa do meio 

ambiente  é elevada à categoria de princípio da ordem econômica, contando ‗com princípios 

basilares para o modelo político/econômico brasileiro, como o da soberania nacional, da 

propriedade privada, da livre concorrência e outros. E uma vez, como visto anteriormente, 

sendo a defesa do consumidor direito fundamental conforme o art. 5º, incisos XXXII do texto 

constitucional, preconizando que o ―Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do 

consumidor‖, faz com que através da união desses dispositivos obtenha-se ―o relevante efeito 

de legitimar todas as medidas de intervenção estatal
227

 necessárias a assegurar a proteção 

prevista‖
228

  

Nesse sentido, a Constituição brasileira consagrou em seu art. 170
229

 um sistema 

capitalista intervencionista fundado na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, 

com a finalidade de assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, 

consagrando vários princípios entre eles defesa do consumidor e meio ambiente. 

Estabelece-se então o compromisso do Estado Soberano de atuar no campo 

econômico, intervindo de modo a estabelecer limites e garantias às instituições básicas da 

ordem econômica, evoluindo-se assim do Estado Liberal para o Estado do Bem Estar Social, 

com o escopo de tornar as relações jurídicas de consumo, inseridas no mercado, mais 
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equilibradas, contribuindo para uma existência digna da pessoa humana, que se reflete 

também na proteção ao meio ambiente. Sendo o controle de transportes perigosos, o qual se 

exige uma série de procedimentos para circular uma demonstração da aplicação do princípio 

da precaução quando da exigência do licenciamento ambiental, seja para a distribuição, seja 

para a revenda de combustível. 

A regulação econômica, como uma das formas de intervenção do Estado,  pode ser 

através de edição de normas, com o objetivo de influenciar na concretização do mercado, 

fazendo sob a forma de fiscalização de atuação dos agentes econômicos, ou estimulando ou 

apoiando a atividade econômica, tanto que no artigo 174 da Constituição Federal ressalta que 

―como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da 

lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor 

público e indicativo para o setor privado‖.
230

 

Diante da diversidade do mercado as agências reguladoras são criadas para o exercício 

das incumbências constitucionais. Questionando até onde vai o poder destas agências, João 

Bosco Leopoldino da Fonseca citando Gentot afirma estas agências ―relativamente aos 

objetos que deve constituir sua finalidade, deve-se dizer que têm elas por finalidade a 

regulação de setores sensíveis e ao mesmo tempo a proteção dos administrados, ou, na 

linguagem adotada pelo legislados brasileiro, a proteção ao consumidor‖.
231

 

Essas agências tem poder normativo
232

 e são responsáveis pela condução das políticas 

relacionadas a serviços públicos e outras atividades.  Tem como objetivo resolver conflitos 

entre os operadores e entre os usuários e operadores, somados com a fiscalização das 

concessionárias de serviços públicos. Tem uma autonomia relativa quando da sua 

                                                           
230

 FONSECA, João Bosco Leopoldino da. Direito econômico. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010.  p. 204 
231

. ―São organismos públicos, desprovidos de poder jurisdicional. Como autarquias especiais, têm personalidade 

jurídica e estão vinculadas às mutações da pessoa jurídica que é constituída pelo Estado, mas participam da 

atividade de comando e de controle decorrentes da competência e responsabilidade do Estado. Seus membros 

são independes e gozam de autonomia de gestão. Estão sujeitos somente a controles jurisdicionais sobre suas 

atividades, estando ausente todo controle hierárquico ou de tutela. Dispõem de uma vasta gama de poderes, 

desde um simples poder ―de influenciar‖ até poderes repressivos. FONSECA, João Bosco Leopoldino da. 

Direito econômico. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 219. 
232

 O poder normativo das agências reguladoras é, em conformidade com a Constituição, o poder de editar atos 

administrativos gerais e abstratos, inerente à administração quando da execução das leis, no exercício da 

discricionariedade, com fundamento no princípio da igualdade, sem qualquer possibilidade de inovar no 

ordenamento jurídico. A lei limita sua atuação, havendo necessárias compatibilidades entre ambos, não 

exercendo as agências qualquer primariedade na estatuição de direitos ou obrigações. As normas constitucionais 

que conferem poder normativas as agências são os arts. 21, XI, 174 e 177, § 2º, III, e as leis que instituíram as 

agências no âmbito federal. Registre-se que as normas emanadas pelas agências reguladoras, dirigidas à 

produção de efeitos externos, não possuem natureza de espécie normativa primária, com status de lei, tampouco 

de regulamento de execução. Possuem natureza de atos administrativos gerais e abstratos, classificando-se como 

resoluções. Estão no patamar inferior à lei e ao regulamento. CARDOSO, Henrique Ribeiro. O poder 

normativo das Agências Reguladoras. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, 300-304. 



85 
 

interpretação em conformidade com  a Constituição e vem seguindo as políticas  regulatórias 

estabelecidas pelo governo central e operacionalizando-as, não podendo criar políticas 

diferentes das que foram estabelecidas, ou seja não se exclui dos controles feitos pelo 

Executivo e tem suas atividades submetidas ao controle do Judiciário. 

A figura do Estado de Direito surge com o Estado liberal, no caso garantidor; depois 

passamos para o Estado Social e recentemente para o Estado Regulador, que tem como base a 

regulação estatal; neste último o Estado passou ao mesmo tempo a regular e atuar no domínio 

econômico, não de forma direta, mas sim indiretamente conforme previsão do artigo 173
233

 da 

Constituição Federal, assumindo através da política econômica a posição de fiscalizador, de 

incentivo ou de planejamento, exercendo o papel de agente normativo e regulador da 

atividade econômica. 

Não é aqui pretencioso se falar que não há mercado sem o Estado, mas em caminho 

inverso este último não é aquele. Interessante colocação de François Ost ao dizer que o Estado 

é garantidor é de que ―de todas as instituições jurídicas suscetíveis de ligar o futuro, a mais 

importante  foi, e continua sendo ainda, em larga medida, o Estado‖
234

. 

A figura do Estado exercendo o papel de regulador, manifesta-se com mais 

fundamento, nas chamadas economias de mercado. A regulação não significa dizer 

centralização da economia pelo Estado, a atual economia depende desta regulação para ter 

funcionalidade, como também como uma forma de garantir os próprios interesses sociais, 

tanto que Vital Moreira diz  que a ―nova economia de mercado, tem como base a iniciativa 

privada e na concorrência, depende essencialmente da regulação púbica não somente para 

assegurar o funcionamento do próprio mercado mas também para fazer valer os interesses 

públicos e sociais relevantes que só por si o mercado não garante.‖
235

 

Para Carlos Ari Sundfeld regulação é ―característica de certo modelo econômico, 

aquele em que o Estado não assume diretamente o exercício da atividade empresarial, mas 

intervém enfaticamente no mercado utilizando instrumento de autoridade.‖
236
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No Brasil a regulação ganhou força com a política de desestatização do governo 

federal na década de noventa, de repente o equívoco de vincular a regulação com a 

privatização. 

O certo é que podemos definir a regulação como uma forma de intervenção indireta do 

Estado na economia, com fundamento no artigo 174 da Constituição Federal ao dispor que 

―como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da 

lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor 

público e indicativo para o setor privado‖. 

No caso do transporte automotivo de combustível e na revenda, o Estado brasileiro 

regula toda o processo estrutural de exigências para circulação e itens de segurança consciente 

do risco latente desta atividade, garantindo os interesses sociais influenciado pela mão do 

Estado. 
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4.1 AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO E SEU PAPEL REGULADOR EM FACE DA 

PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR E DO MEIO AMBIENTE 

 

O órgão regulador a que se refere o art. 177, § 2º, inciso III da Constituição Federal é a 

Agência Nacional do Petróleo (ANP) criada pela Lei Federal nº 9.478 de 1997
237

, ficando 

responsável pela regulação da atividade econômica ligada a relevantes recursos energéticos, 

como o petróleo, gás natural e combustível, tendo estabelecido no art. 8ª que sua finalidade 

promover a regulação, a contratação e a fiscalização das atividades econômicas integrantes da 

indústria do petróleo, do gás natural e dos biocombustíveis, inclusive atuando de forma direta 

e corrente em matéria relacionada ao consumido, bem como fomentar as boas práticas de 

conservação e uso racional visando a proteção ao meio ambiente. 

            Partindo das finalidades disposta no dispositivo citado, seja fiscalizatória, seja 

controlando, seja regulando, a agência exerce o poder de polícia transferido do Estado para 

esta Autarquia Especial,  pelo fato deste Estado reconhecer não ter condições de manter  

fiscalização diretamente de forma eficiente, já que determinadas atividade econômicas exigem 

maior especialidade diante da problemática e complexidade de determinados setores. 

O art. 8º, inciso I da Lei Federal nº 9478 de 1997, enfatiza a defesa do consumidor, 

bem como implementa a prática energética nacional, tendo entre outras como objetivo a 

proteção do consumidor, como destinatário final quanto ao preço, a qualidade e oferta do 

produto, assim como a livre concorrência, regula a eficiência no setor e estimula a 

concorrência como um dos elementos propulsores do crescimento e desenvolvimento 

econômico. 

E no inciso XV prevê a regulação e autorização das atividades relacionadas com o 

abastecimento nacional de combustíveis, fiscalizando-as diretamente ou mediante convênios 

com outros órgãos da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, tendo o Estado o 

controle de uma atividade energética propulsora do desenvolvimento da nação. 

    Por sua vez no art. 68 da citada legislação prever no inciso III - apresentar projeto 

básico da instalação, em conformidade às normas e aos padrões técnicos aplicáveis à 

atividade; no inciso IV - apresentar licença ambiental, ou outro documento que a substitua, 

expedida pelo órgão competente e no V - apresentar projeto de controle de segurança das 

instalações aprovado pelo órgão competente;  
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Por ocasião da qualidade mencionada, correlaciona-se diretamente com o tipo de 

produto que deve ser disponibilizado, estando coerente com a política nacional de relação de 

consumo, que prima pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de 

qualidade, segurança, durabilidade e desempenho, bem com a política nacional de proteção ao 

meio ambiente. 

A segurança por sua vez, é uma constante no código principalmente quando faz 

restrições a produtos considerados periculosos ou com alto grau de periculosidade. Não veda 

a sua colocação no mercado, mas faz restrições no sentido de informar ao consumidor dos 

riscos deles provenientes. E afirma como objetivo da política nacional do consumo o 

incentivo a criação pelos fornecedores de meios eficientes de controle de qualidade e 

segurança de produtos e serviços. 

A ANP, quando fiscaliza o preço, quando fiscaliza a qualidade dos produtos, quando 

exige segurança nas instalações de produtos tidos como perigosos, exigindo projetos básicos 

de instalação, licenciamento ambiental e projetos de controle de segurança, estar exercendo 

uma função fiscalizatória e regulando as atividades relacionadas ao consumo e ao meio 

ambiente, quando da realização de atividades que recaiam sobre a sua competência 

regulatória. Ao aplicar sanções exercerá seu poder de polícia; assim quando fomenta a 

competição, nada mais faz que incentivar a concorrência, que junto com a livre iniciativa, a 

defesa do consumidor e a defesa do meio ambiente, são considerados os valores básicos do 

mercado.
238

 

Quanto aos transportes prevê o art. 56 que observadas as disposições das leis 

pertinentes, qualquer empresa ou consórcio de empresas que atender ao disposto no art. 5° 

poderá receber autorização da ANP para construir instalações e efetuar qualquer modalidade 

de transporte de petróleo, seus derivados e gás natural, seja para suprimento interno ou para 

importação e exportação e no parágrafo único, dispôs que  A ANP baixará normas sobre a 

habilitação dos interessados e as condições para a autorização e para transferência de sua 

titularidade, observado o atendimento aos requisitos de proteção ambiental e segurança de 

tráfego, viabiliza o dever de segurança e o princípio da confiança que  garante ao cidadão o 

bem estar social e viabilização da justiça social. 

Esta regulação é um direcionamento do controle da economia pelo poder público, de 

formas variadas, no caso na relação de consumo e proteção do meio ambiente face a 

regulação de atividades e manuseio de produtos perigosos, evitando o descumprimento aos 
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conteúdos constitucionais e buscando sobretudo a efetividade da garantia de interesse 

públicos.
239

  

Não há, pois, propriamente, um sentido absoluto e ilimitado na livre iniciativa, que por 

isso não exclui a atividade normativa econômica, de espontaneidade humana na produção da 

algo novo, de começar algo que não estava antes. Esta espontaneidade, base da produção de 

riqueza, é o fato estrutural que não pode ser negado pelo estado. Se, ao fazê-lo, o Estado a 

bloqueia e impede, não está intervindo, no sentido de normatizar e regular, mas dirigindo e, 

com isso, substituindo-se a ela na estrutura fundamental do mercado.
240

  

Quando a Agência Nacional de Petróleo estabelece como fim regular fiscalizar 

proteção dos interesses dos consumidores quanto a preço, qualidade e oferta dos produtos; 

autorizar a prática das atividades de refinação, liquefação, regaseificação, carregamento, 

processamento, tratamento, transporte, estocagem e acondicionamento; fiscalizar diretamente 

e de forma concorrente nos termos da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e fazer 

cumprir as boas práticas de conservação e uso racional do petróleo, gás natural, seus 

derivados e biocombustíveis e de preservação do meio ambiente, temos claramente uma 

forma de intervenção indireta do Estado na economia, em razão das liberdades publicas da 

proteção ao consumidor e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, serem políticas 

públicas e como tal com proteção constitucional que devem ser cumpridas por agentes da 

inciativa privada, reconhecendo-os como direito fundamentais e exigindo destes prestadores 

de serviço uma postura positiva do Estado no sentido de fazer operacionalizar estas políticas, 

tendo como limites, a boa-fé, os costumes e a função social da atividade de mercado aqui 

descrita. 

Registre-se que o cumprimento da função social é intrínseco a atividade empresarial, 

quando garante a coletividade o fornecimento de bens e serviços, de tecnologia, de emprego 

assalariado, de arrecadação fiscal entre outros, que não podemos olvidar estarmos em um 

regime capitalista cujo objetivo é o lucro, ao qual pauta sua atividade, observando os limites 

subjetivos a ele impostos, sob pena de ser responsabilizado quando gerar dano ou prejuízos 

causados por sua inciativa, ou tenha concorrido de alguma forma.
241

 

Esta função social vem  importada do direito da propriedade, sendo notório reconhecer 

que ela estabeleceu as bases para a formação do direito econômico, vez que este ramo do 
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direito tem como essência fundamentar a relação das empresas com a coletividade. Tomando 

como parâmetro o princípio da livre inciativa e da livre concorrência, sendo aquele 

propriedade privada em seu âmago, fomentador da produção, de bens de consumo afetados e 

aceitos nos dias atuais com uma vinculação do ponto de vista da responsabilidade social, não 

se estranhando quando particulares aceitam limitações como a preservação do meio ambiente, 

por exemplo. 

Inevitavelmente, a função social acaba atingindo empresas que saem do campo da 

mercantilidade e atinge proporções globalizadas. Com esta realidade cambiante, 

responsabilidades devem ser positivadas ―como verdadeiro poder-dever de perseguir o 

desenvolvimento, de ser um proprietário-empreendedor. Muitos chegaram a definir que o 

poder econômico é uma função a serviço da coletividade‖
242

. Paralelamente temos que 

reconhecer a dificuldade de implantar uma política de responsabilidade social, com o objetivo 

de organização empresarial que tem o lucro em sua essência, além do processo natural da 

globalização que transformou o mundo em uma aldeia global, dificultando o compromisso 

destes grandes conglomerados econômicos com interesses locais. A Livre concorrência, como 

uma ramificação do Direito econômico, estabelecendo políticas nas relações entre os agentes 

econômicos, no qual se insere o consumidor, é uma forma do Estado através do processo de 

intervenção indireta regular a função social prevista na Constituição, veja que indiretamente 

através de políticas públicas, deve buscar a ―otimização econômica e bem-estar material da 

coletividade‖
243

, reconhecendo o Direito como instrumento de transformação social. 

 Registre-se que a intervenção aqui mencionada, em regra ficou no âmbito da 

normatização e regulação da atividade econômica, mas como incentivo e planejamento, no 

caso deste último delimitador para o setor público e orientador para o privado conforme os 

ditames estabelecidos na ordem econômica constitucional. 
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4.2 AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE E O CONTROLE DO 

TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL  

 

 Entende-se como produto perigoso aquele que possa causar algum dano às pessoas, 

que represente perigo a segurança pública ou para o meio ambiente. O INMETRO
244

 traz um 

rol de produtos considerados periculosos e entre eles cita combustíveis automotivos, bem 

como a Resolução nº 420/04 da ANTT
245

 

 A Lei Federal nº 10233 de 5 de julho 2001
246

 regulamenta a reestruturação dos 

transportes aquaviário e terrestre, cria o Conselho Nacional de Integração de Políticas de 

Transporte (ANTT), a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a Agência Nacional de 

Transportes Aquaviários e o Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes 

(DNIT). 

 Entre as suas diretrizes se encontra a de preservar o interesse nacional e promover o 

desenvolvimento econômico e social; proteger os interesses dos usuários quanto à qualidade e 

oferta de serviços de transporte e dos consumidores finais quanto à incidência dos fretes nos 

preços dos produtos transportados, bem como compatibilizar os transportes com a 

preservação do meio ambiente, reduzindo os níveis de poluição sonora e de contaminação 

atmosférica, do solo e dos recursos hídricos. 

 Mais uma vez como parâmetro na realização de políticas públicas o Estado mantém 

uma relação de proteção ao consumidor como ao meio ambiente, pautado, sobretudo em um 

desenvolvimento sustentável. 

A Agência  Nacional de Transportes Terrestres – ANTT é uma entidade integrante da 

administração federal indireta, submetidas ao regime autárquico especial e vinculada ao 

Ministério dos Transportes, tendo sede e foro no Distrito Federal, podendo instalar unidades 

administrativas regionais. 

    Regime autárquico especial conferido à ANTT é caracterizado pela independência 

administrativa, autonomia financeira e funcional e mandato fixo de seus dirigentes. 
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No caso da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)  no seu artigo 22, 

inciso VII, dispôs que compete a agência regulamentar o transporte de cargas e produtos 

perigosos em rodovias e ferrovias. 

O regulamento que vem sendo aplicado no Brasil para o transporte rodoviários de 

produtos perigosos tem suas bases nas recomendações feitas pelo Comitê de Peritos em 

Transporte de Produtos perigosos nas Nações
247

 Unidas, assim como no Acordo Europeu para 

o  Transporte Rodoviário. 

     A resolução nº 3665/11 da ANTT
248

, substituiu a regulamentação do transporte 

rodoviário de produtos perigosos, aprovado pelo Decreto nº 96044 de 1988, trouxe uma série 

de disposições os quais se encontram dispostas no anexo I. 

As categorias do Registro Nacional de Transportadores de Carga (RNTRC-C) da 

Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) são divididas em Empresas de Transporte 

Rodoviário de Cargas (ECT); em Cooperativas de Transporte Rodoviário de Cargas (CTC) e 

os Transportadores Autônomos de Cargas (TAC), sendo vedada a inscrição do Transportador 

de Carga Própria (que é identificada quando a Nota Fiscal dos produtos tem como emitente ou 

como destinatário a empresa, a entidade ou o indivíduo proprietário, coproprietário ou 

arrendatário do veículo). 

O Registro ocorre exatamente diante de uma das competências da ANTT, que  além da 

concessão, permissão é feita a autorização, esta última para o transporte de veículos de carga, 

entre elas carga perigosa como é caso dos combustíveis. Com estes registros, passa a Agência 

a ter um controle juntamente com o DNIT, bem como o INMETRO que emite o CIV – 

certificado de inspeção veicular  e o CIPP  - Certificado de Inspeção para o Transporte de 

Produtos Perigosos dos produtos de cargas de combustíveis que trafegam pelas rodovias do 

país. 

A classificação de um produto considerado perigoso para o transporte deve ser feita 

pelo seu fabricante ou expedidor orientado pelo fabricante, tomando como base as 

características físico-químicas do produto, alocando-o numa das classes
249

 ou subclasses. 
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A declaração do expedidor deve constar no documento fiscal do produto perigoso, que 

deve vir acompanhada de uma declaração de que o produto está adequadamente 

acondicionado para suportar os riscos normais das etapas necessárias à operação do transporte 

e que atende a regulamentação em vigor
250

 

Em obediência ao disposto no artigo 10 do Decreto nº 96.044 de 18 de maio de 1988, 

o expedidor deve anualmente prestar as informações referentes aos produtos perigosos que 

embarcar, especificando a classe do produto e as quantidades especificadas e os pontos de 

origem e destino.
251

Os expedidores acabaram repassando essas informações tanto para a 

Agência como para o Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transporte – DNIT. 

 O controle de carga de transporte de produtos periculosos, onde se enquadra os 

transportes de combustíveis também é previsto na NBR ABNT 9735/2008
252

 que regulamenta 

o uso de equipamentos para emergências do transporte terrestre de produtos periculosos, tanto 

para o condutor como para indivíduos envolvidos em acidente, que em regra são 

                                                                                                                                                                                     
2.3.1.2 Líquidos inflamáveis são líquidos, misturas de líquidos ou líquidos que contenham sólidos em solução ou 

suspensão (p. ex., tintas, vernizes, lacas etc, excluídas as substâncias que tenham sido classificadas de forma 

diferente, em função de suas características perigosas) que produzam vapor inflamável a temperaturas de até 

60,5°C, em ensaio de vaso fechado, ou até 65,6°C, em ensaio de vaso aberto, normalmente referido como ponto 

de fulgor. Esta classe inclui também: a) Líquidos oferecidos para transporte a temperaturas iguais ou superiores a 

seu ponto de fulgor; b) Substâncias transportadas ou oferecidas para transporte a temperaturas elevadas, em 

estado líquido, que desprendam vapores inflamáveis a temperatura igual ou inferior à temperatura máxima de 

transporte. 

2.3.1.3 Para os fins deste Regulamento, líquidos que se enquadrem na definição de 2.3.1.2, com ponto de fulgor 

superior a 35ºC e que não mantenham a combustão não precisam ser considerados líquidos inflamáveis. Para os 

fins deste Regulamento, considera-se que os líquidos não são capazes de manter a combustão (ou seja, não 

mantêm a combustão em condições de ensaio definidas) se: a) tiverem sido aprovados em ensaio de 

combustibilidade adequado (ver ENSAIO DE COMBUSTIBILIDADE SUSTENTADA, prescrito na Parte III, 

Subseção 32.5.2, do Manual de Ensaios e Critérios); b) seu ponto de ignição, de acordo com a ISO 2592:1973, 

ou por método comparável reconhecido internacionalmente, ou por autoridade nacional competente, for superior 

a 100ºC; ou c) forem soluções miscíveis com água, com teor de água superior a 90%, em massa. 

2.3.1.4 Explosivos líquidos insensibilizados são substâncias explosivas dissolvidas ou suspensas em água ou 

noutras substâncias líquidas, para formar mistura líquida homogênea que suprima suas propriedades explosivas 

(ver 2.1.3.5.3). As designações de explosivos líquidos insensibilizados constantes na Relação de Produtos 

Perigosos são os números ONU: 1204, 2059, 3064, 3343 e 3357 

Disponível em: < http://www.antt.gov.br> Acesso em: 18  jun. 2013. 
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equipamentos de sinalização, isolamento da área e extintor portátil de incêndio.  No transporte 

de combustíveis líquidos, gasolina, etanol e diesel, o enquadramento é feito na classe 3 da 

norma regulamentadora citada. 

 Este controle também é feito através de decretos federais, portarias, regulamentos 

técnicos e normas técnicas.
253

 

 O transporte de combustíveis classificados como perigosos, são os mais vulneráveis 

em face de exposição a fatores externos, que podem desencadear acidentes desde a origem até 

o destino final do produto.   

 No Brasil estas cargas são movimentadas em sua maior parte através de transporte 

rodoviário, colocando em risco as estradas do país, em especial para comunidades que vivem 

próximas, as fontes hídricas e reservas ambientais próximas. 

 No caso de acidente o reconhecimento do tipo e grau de risco presente é o primeiro 

passo no atendimento a uma emergência no transporte de produtos e resíduos perigosos. 

Devendo se identificar as substâncias envolvidas e determinar as propriedades químicas e 

físicas.  Estas informações estão contidas nos painéis de segurança do veículo ou na ficha que 

acompanha o carregamento. 

A razão da avaliação do acidente
254

 consiste em estimar seus efeitos ou potencial de 

impacto na saúde pública, patrimônio e meio ambiente. Uma substância perigosa é uma 

ameaça devido às suas características físicas e químicas. No entanto o seu impacto ambiental, 

depende da localização do incidente, observada as condições específicas do lugar. 

  O certo é que a necessidade do plano de emergência para o transporte de produtos 

perigosos (PET) molda-se nas exigências de política preventiva exigida pelo Estado brasileiro 

através dos órgãos estaduais ambientais  para a concessão do Licenciamento ambiental para o 

transporte de combustíveis, bem como a intervenção se dá indiretamente de forma reguladora. 
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 Lista de normas exposta no anexo A. 
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 Os acidentes quanto aos danos e a severidade são divididos em  níveis: 

Nível 1 – Acidente de pequeno porte: não provoca danos materiais, sendo possível ser atendido com os recursos 

disponíveis no veiculo transportador. Não acarreta perdas e danos ao meio ambiente, à população e ao 

equipamento. 

Nível 2 – Acidente de médio porte: provoca danos materiais ao veículo e perda de tempo, mas é possível ser 

atendido com os recursos disponíveis no veículo. 

Nível 3 – Acidente de grande porte: provoca danos materiais e pessoais e impactos ambientais. Necessita de 

auxílio de pessoal especializado e equipamentos não disponíveis no veículo transportador. Necessária à presença 

de EPAE (Equipe de pronto atendimento de emergência), Corpos de Bombeiros, Defesa Civil, polícia rodoviária 

e órgão ambiental. Fonte: Plano de Emergência para o transporte de produtos perigosos (PET) da FAN 

Distribuidora de Petróleo Ltda, disponível no anexo B. 
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4.2.1 Do procedimento para armazenamento e entrega ao transportador do combustível 

 

 No presente caso, quando falamos de transporte de combustível, falamos em 

transporte de coisas, que está regulamentado nos artigos 743 a 756 do Código Civil 

aplicando-se em regra estes dispositivos quando não conflitar com a legislação específica que 

regula o transporte de produtos perigosos, entre eles, combustível, bem com não conflitar com 

os interesse coletivos do Consumidor e da defesa do  meio ambiente. 

O Transporte de combustíveis líquidos derivados de petróleo são de natureza 

periculosa,
255

 downstream,  termo que concentra, essencialmente, as atividades de refino do 

petróleo, tratamento do gás natural, transporte e comercialização/distribuição de derivados. 

Os fornecedores envolvidos nos processo de transportes são os distribuidores
256

 que 

diretamente pode fazer a entrega do combustível, com transportes próprios ou contratados e o 

revendedor que também pode transportar com veículo próprio ou veículo contratado, ou fecha 

contrato com própria distribuidora para a entrega do produto. 

Por distribuidor conforme previsto pela Resolução nº 57
257

 de 20 de outubro de 2011 

da Agência Nacional de Petróleo (ANP) em seu artigo 3º temos ― a empresa autorizada pela 

ANP para o exercício da atividade de distribuição de combustíveis líquidos derivados de 

petróleo, etanol combustível, gasolina C, biodiesel, óleo diesel B, óleo diesel BX autorizado 

pela ANP, e outros combustíveis automotivos‖.
258

 

A revenda de combustível é uma atividade pública, regulamentada pela Lei Federal nº 

9.847 de 1999
259

 e exercida por postos revendedores
260

 que tenham registro de revendedor 

varejista expedido pela ANP, conforme os termos da portaria 116 da ANP, que sofreu 

modificação pela Resolução nº 15 de 14 de maio de 2007, que só pode ser iniciada vale 

ponderar  depois da publicação em Diário Oficial da União do respectivo registro. 
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 Anexo: lista de produtos periculosos emitidas pelo INMETRO 
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 De conformidade com dados da Agência Nacional de Petróleo existem hoje no Brasil aproximadamente 

trezentas empresas distribuidoras de combustível. Informação disponível em: < www.anp.gov.br>. Acesso em: 

12 jun. 2013. 
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 Brasil. Resolução 57 de 20 de outubro de 2011. Disponível em: < http://nxt.anp.gov.brl> Acesso em: 12 jun. 

2013. 
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 Para efeito empírico adicionamos nos anexos a autorização dada pela Agência Nacional de Petróleo a FAN 

Distribuidora de Petróleo LTDA, que tem registro sob o nº 3183, com sede no Alto do Sumaré, no Município de 

Mossoró/RN. 
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 Brasil. Lei nº 9.847 de 26 de outubro de 1999. Dispõe sobre a fiscalização das atividades relativas ao 

abastecimento nacional de combustíveis, de que trata a Lei n
o
 9.478, de 6 de agosto de 1997, estabelece sanções 

administrativas e dá outras providências. Disponível em: <www.planalto.gov.br>. Acesso em: 12 jun. 2013. 
260

 Art. 3º da Portaria 116 de 2000 dispõe que a atividade de revenda varejista de combustíveis somente poderá 

ser exercida por pessoa jurídica constituída sob as leis brasileiras que tiver, em caráter permanente, registro de 

revendedor varejista expedido pela ANP e dispuser de posto de revendedor com tancagem para armazenamento e 

equipamento medidor de combustíveis automotivos. 

http://www.anp.gov.br/
http://nxt.anp.gov.brl/
http://www.planalto.gov.br/
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O transporte de coisas  de conformidade com o artigo 743 e 744 do Código Civil, deve 

estar caracterizada pela sua natureza, valor, peso e quantidade, devendo ele o transportador, 

ao recebê-la, emitir conhecimento, com a menção dos dados que a identifiquem observado o 

disposto em lei especial. 

Por sua vez nos artigos 746 e 747 do Código Civil diz que poderá o transportador 

recusar a coisa cuja embalagem seja inadequada, bem como possa pôr em risco a saúde das 

pessoas, ou danificar o veículo e outros bens, e ainda a cujo transporte ou comercialização não 

sejam permitidos ou exigidos por lei ou regulamento. 

O processo do transporte de combustíveis automotivos que vai da distribuição à 

revenda (downstream) passa por umas séries de exigências de adequação técnica, que visam 

exatamente prevenir possíveis danos que possam ocorrer e garantir a qualidade final do 

produto até ao seu destinatário final o consumidor, seja pessoa física, seja pessoa jurídica. 

Os agentes distribuidores de combustíveis tem bandeira própria e adquirem o 

combustível da empresa responsável pela exploração do produto, no caso a Petróleo S/A ou 

direto de outro distribuidor, quando não mantém uma base para acondicionamento. No caso 

da FAN Distribuidora de Petróleo Ltda., no Estado do Rio Grande do Norte adquiri 

diretamente da Petrobrás Distribuidora S/A. Os revendedores é que se vinculam a 

determinada bandeira dependendo do comprador distribuidor. Nos casos em que adquirem da 

primeira empresa o combustível é armazenado em tanques pertencentes a uma empresa 

determinada
261

, que diariamente emitem boletim de análises; especificando a amostra 

coletada, bem como o dia e  a hora, bem como especificando o tanque em que a amostra foi 

coletada e as características do produto conforme as exigências estabelecidas pelas 

Resoluções da  Agência Nacional de Petróleo (ANP) para cada tipo de produto.
262

Quando a 

compra se realiza diretamente na Petrobras Distribuidora S/A também são emitidos boletins 

de conformidade, onde a empresa exime o responsável técnico dos parâmetros de 

carregamento, visto que o boletim é de análise do produto. 
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 No caso da FAN Distribuidora Ltda. existem duas formas de compra do combustível. A primeira comprada a 

empresa Petróleo S/A na região da Paraíba em Cabedelo, onde os produtos são armazenados em tanques pela 

empresa TECAB – Terminais de Armazenamento de Cabedelo Ltda,  que mantém um consórcio de empresas 

exatamente para combustível. Loca-se os tanques para que se faça o armazenamento para posterior distribuição. 

No Estado do Rio Grande do Norte a FAN Distribuidora Ltda.  não mantém uma estrutura de armazenamento, 

ele compra o combustível diretamente a Petrobras Distribuidora S/A e redistribui com sua marca comercial 

através de um grupo de postos varejistas. 
262

 Anexo I : Boletins de análises e relatórios de armazenagem e movimentação dos produtos. 
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O Boletim de conformidade é um documento de qualidade, emitido pelo distribuidor, 

que deve conter os resultados das análises das características do produto definidas no § 3º do 

art. 7º, do regulamento técnico parte integrante da Resolução ANP nº 57.
263

 

O distribuidor usando como exemplo a ―gasolina C‖ é o responsável pelo produto 

armazenado no caminhão-tanque está de conformidade com os resultados declarados no 

boletim de conformidade, cujo produto ao ser transportado deve estar acompanhado do 

respectivo boletim. 

Outro aspecto exigido do distribuidor é previsto no artigo 8º da Resolução ANP nº 57, 

no sentido que aquele deve lacrar cada compartimento do caminhão-tanque, com lacre 

numerado, cujo número deverá constar da documentação fiscal e no DANFE referente a 

comercialização do produto. Boletim este que deverá ficar a disposição da ANP  pelo prazo 

de doze meses, a contar da data da comercialização do produto. Lembrando que a 

documentação fiscal e o DANFE, referente à comercialização dos produtos realizados pelo 

distribuidor deverão indicar o código e a descrição do produto, estabelecidos pela ANP. 

O abastecimento dos carros tanques para entrega do combustível para transporte, seja 

da saída da Petróleo S/A, seja da empresa que mantém terminais de abastecimento, seja da 

própria distribuidora no caso a Petrobrás Distribuidora S/A, são precedidos de um relatório 

confirmando a qualidade  do produto, inclusive na entrega ao revendedor varejista ocasião em 

que é submetido a uma aferição de qualidade, devendo ser colhido amostras diante da 

possibilidade de fiscalização. 

Por sua vez quanto aos caminhões tanques, por ocasião dos abastecimentos, passam 

por um check-list onde são exigidos o cumprimento de vários itens que ao final visam 

proteger os cidadãos face uma carga de natureza periculosa, e a proteção ao meio ambiente, 

sob o fundamento do dever segurança. Inclusive exigindo-se do motorista condutor do veículo 

uma qualificação para a condução de veículos rodoviários de transporte de cargas de produtos 

perigosos.
264

 

As empresas distribuidoras de combustíveis para operar necessitam de licenciamento 

ambiental em decorrência de exercerem atividades potencialmente poluidoras, exigindo-se 

que os transportes tenham autorização para circular com a respectiva licença de operação.
265
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 Resolução da ANP nº 57 de 20 de outubro de 2011. Disponível em: < www.anp.gov.br>. Acesso em: 29 maio 

2013. 
264

 Anexo certificado do motorista Paulo Roberto Barbosa de Abreu. 
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Anexo Comprovante de registro da FAN Distribuidora Ltda pelo IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) e solicitação feita junto ao IDEMA (Instituto de 

Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte). 

http://www.anp.gov.br/
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4.2.2 Meio ambiente e o princípio da precaução na circulação de transportes de 

combustíveis 

 

Ramo do direito que estuda o meio ambiente, suas interações e repercussões sociais, o 

direito ambiental tem ganhado cada vez mais relevância, em um contexto social de latente 

preocupação com os recursos naturais e suas utilizações. A Lei de Política Nacional do Meio 

Ambiente, Lei Federal nº 6.988/1981, enfatiza a definição sob o enfoque jurídico, enquanto 

que a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 225, ressalta o aspecto patrimonial
266

, 

acentuando a responsabilidade patente do poder público e da coletividade, no que se 

denomina uma verdadeira ordem pública ambiental, conduzindo ―o Estado de Direito Social e 

o modelo político-econômico que adota a assumirem a forma de Estado de Direito 

Ambiental.
267

‖ 

Neste contexto ambiental, correlacionam-se as fontes em seu aspecto legislativo, 

doutrinário e jurisprudencial, sistematizando-as e evitando um antagonismo dos institutos que 

regulamentam e integram a questão ambiental
268

. 

Logo, essas definições têm em comum o fato de englobarem a natureza, em suas mais 

variadas dimensões, como principal elemento das interações que caracterizam o meio 

ambiente. Todavia, não há consenso em torno do conceito de meio ambiente, já que se trata de 

algo muito mais perceptível do que decifrável por meio de palavras
269

. 

A associação do crescimento populacional, inovações tecnológicas e consumo 

desmedido têm levado, principalmente nos países desenvolvidos, a inimagináveis níveis de 

degradação ambiental
270

. Por conseguinte, adotarem-se formas de uso do meio que permitam 

a conservação dos recursos naturais, consumo sustentável, embasado em pilares da ciência 

ambiental que propiciem a redução dos riscos, princípios como o da precaução, vêm a tona 

como a solução mais adequada aos latentes dificuldades contemporâneas enfrentadas pela 

natureza. 
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MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: a gestão ambiental em foco. 5.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2007. p. 113. 
267

 BENJAMIN, Antônio Herman. Constitucionalização do ambiente e ecologização da constituição brasileira. 

In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes, LEITE, José Rubens Morato. Direito constitucional ambiental 

brasileiro.   5.ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 147. 
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 Não se trata mais de construir um direito das águas, um direito da atmosfera, um direito do solo, um direito 

florestal, um direito da fauna ou um direito da biodiversidade. O direito ambiental não ignora o que cada matéria 

tem de específico, mas busca interligar  estes temas com a argamassa da identidade dos instrumentos jurídicos de 

prevenção e de reparação, de informação, de monitoramento e de participação. MACHADO, Paulo Affonso 

Leme. Direito ambiental brasileiro. 16. ed. São Paulo: Malheiros, 2008.  p. 54. 
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MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: a gestão ambiental em foco. 5.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2007. p.109-110. 
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 CARVALHO, Edson Ferreira de. Meio ambiente e direitos humanos. Curitiba: Juruá, 2009. p. 454. 
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O princípio da precaução é um dos que mais suscita debates e questionamentos dentro 

do direito ambiental, principalmente em decorrência de sua aplicação em diversas áreas
271

. 

Polêmicas à parte, esse princípio visa, mesmo sem comprovações científicas apenas diante do 

vislumbre de seus riscos, evitar o surgimento de danos. 

A precaução está abordada no princípio 15 da Declaração do Rio de Janeiro o qual 

afirma que ―quando houver ameaça de danos sérios ou irreversíveis, a ausência de absoluta 

certeza científica não deve ser utilizada como razão para postergar medidas eficazes e 

economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental‖
272

.  

Por outro lado, o princípio da prevenção significa como o próprio nome diz prevenir, 

diante de riscos já conhecidos, danos ao meio ambiente, o que pode ser posto em prática 

através do licenciamento ambiental e do estudo de impactos ambientais.
273

 

A termos de diretrizes internacionais relevantes a Declaração de Nova Delhi, que no 

seu princípio IV, abordou a precaução, delimitando quatros aspectos a serem observados: 

sendo o primeiro no tocante a responsabilidade pelos danos gerados, que deve levar uma 

concepção de agir de modo a evitar eventos danosos; o segundo no sentido de definir 

procedimentos precisos, no caso do transporte de combustível, os detalhes no modus operandi 

e na instrumentalização dos meios adequados com base na legislação regulamentadora; 

terceiro a necessidade de um estudo de impacto ambiental, conforme programas no manuseio 

de produtos perigosos e o quarto que vale expressamente transcrever que diz respeito ―as 

atividades que possam causar graves danos em, no longo prazo, ou danos irreversíveis, 

estabelecer ônus da prova apropriado, em relação à pessoa ou às pessoas empreendedoras da 

atividade, ou que pretendam realizá-las‖. 274 

 Portanto, mesmo diante da semelhança entre os princípios da prevenção e precaução a 

existência concreta dos riscos e sua vivência apenas que em potencial é a principal diferença 

entre ambos, embora ainda não haja pacificação na doutrina a esse respeito.
275

 

 Diante dos transportes de produtos perigosos, seja na distribuição, sejam na revenda de 

combustível, as normas aplicadas pelo Código Nacional de Trânsito quanto aos 

procedimentos de circulação/distribuição, o controle de exigência feito pala Agência Nacional 

de Petróleo é uma concretização e o reconhecimento da necessidade da atividade que mesmo 
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ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. 12. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. 
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 Para proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deve ser amplamente observado pelos Estados, de 

acordo com suas capacidades MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 16. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2008. p. 66. 
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de caráter periculoso movimenta o mercado e faz gerar riquezas, mas que paralelamente 

estabelece políticas públicas, seja de âmbito consumerista, seja de âmbito ambiental no 

sentido de proteger este mesmo Estado diante de riscos em potencial. 

  

4.2.3  Da licença ambiental para o transporte e revenda de produtos de combustíveis  

 

O artigo 225 da Constituição Federal dispõe que todos tem direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 

vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 

presentes e futuras gerações. 

E no inciso II deste mesmo dispositivo, diz que o Poder Público deve preservara 

integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e 

manipulação de material genético. Somado a este inciso o quarto referencia a necessidade de 

avaliação prévia dos impactos ambientais das atividades de qualquer natureza 

O Direito ao meio ambiente é considerado de terceira dimensão, e a sua inserção no 

texto constitucional se deve a todo um processo de evolução tanto mundial como local, 

quando da preocupação do homem interligado a um meio ambiente saudável , diante da 

degradação ocasionada pela evolução tecnológica e industrial. Esta previsão se deu após a 

Segunda Guerra Mundial, onde podemos registrar a Conferência de Estocolmo de 1972, como 

marco referencial onde se se preocupou em discutir a relação homem/meio ambiente.  

Ao contrário da gênese dos demais direito fundamental não foi a Constituição dos 

Estados que liderou a tomada de consciência jurídica da existência de um direito humano ao 

meio ambiente, bem como a necessidade da proteção autônoma dos diversos ecossistemas e 

dos elementos biológicos, físicos e químicos que os integram. Foi o direito internacional, 

através de documentos jurídicos como a Declaração de Estocolmo de 1972 e o Informe 

Brundtland de 1982, elaborado pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento das Nações Unidas, que afirmou de forma irrefutável e pioneira a proteção 

do meio ambiente e a necessidade de que o desenvolvimento humano passasse a ser 

sustentável.
276

 

Partindo da referência constitucional, e da ênfase aos incisos citados, dois princípios 

ali se encontram referendados, o da prevenção e do impacto ambiental, este último também 

previsto no artigo 9º a Lei 6.938 de 1981 que regulamenta a Política Nacional do Meio 

Ambiente (PNAM) e como o princípio 17 da Declaração do Rio/92, neste mesmo inciso, 
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BONAVIDES, Paulo. Comentários à Constituição Federal de 1988. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 2345. 



101 
 

constata-se a o princípio da precaução de danos, também  previsto como princípio 1 da 

Declaração de Estocolmo/72 e Princípios 2 e 3 da já citada Declaração do Rio. 

 O princípio do Impacto Ambiental é um dos mais importantes diante da Política 

Nacional do Meio Ambiente, visto que o seu estudo gera o RIMA, um Relatório que previne 

possíveis danos ao Meio Ambiente. Pode se dizer que temos aí um instrumento de caráter 

inibitório que protagoniza o meio ambiente, antes de atos que possam comprometer a sua 

qualidade. E seguindo nesta linha de raciocínio sempre que existir perigo de dano grave ou 

irreversível, a falta de certeza de risco científico absoluto, deve se considerar a questão in 

dubio pró-natureza. Não havendo certeza dos danos futuros ao homem e ao meio ambiente, a 

de se pensar no amanhã e não no lucro imediato para o presente. 

O princípio da prevenção que consta do art. 225 da CF/88 pode ser assim resumido: 

quando uma atividade representa ameaça de danos ao meio ambiente ou à saúde humana, 

medidas de precaução devem ser tomadas, mesmo se algumas relações de causa e efeito não 

forem plenamente estabelecidas cientificamente Este princípio decorre da irreversibilidade do 

dano ambiental na grande maioria dos casos, isto é, estamos a tratar de um dano que uma vez 

ocorrido não comporta o retorno ao stato quo, procurando adotar-se, em razão disso, e em se 

tratando de empreendimentos que se utilizam de recursos ambientais, cujas atividades possam 

causar efetiva ou potencialmente degradação ambiental, uma postura essencialmente 

cautelosa e preventiva. 
277

 

 Como último elemento nesta cadeia fiscalizatória, teríamos a licença, definida com um 

instrumento da Política Nacional do meio Ambiente, que objetiva compatibilizar os princípios 

inerentes ao desenvolvimento sustentável, com a política estabelecida para o meio ambiente. 

Na resolução 237/97 do CONAMA temos os seguintes conceitos: 

Art. 1º - Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes definições: 
I - Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o órgão 

ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de 

empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas 

efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam 

causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e 

as normas técnicas aplicáveis ao caso. 
II - Licença Ambiental: ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente, 

estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser 
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 Pensemos a razão da necessidade desses institutos. O Estudo Prévio de Impacto Ambiental nada mais é do 
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obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, 

ampliar e operar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos 

ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob 

qualquer forma, possam causar degradação ambiental. 
III - Estudos Ambientais: são todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos 

ambientais relacionados à localização, instalação, operação e ampliação de uma 

atividade ou empreendimento, apresentado como subsídio para a análise da licença 

requerida, tais como: relatório ambiental, plano e projeto de controle ambiental, 

relatório ambiental preliminar, diagnóstico ambiental, plano de manejo, plano de 

recuperação de área degradada e análise preliminar de risco. 
IV – Impacto Ambiental Regional: é todo e qualquer impacto ambiental que afete 

diretamente (área de influência direta do projeto), no todo ou em parte, o território 

de dois ou mais Estados. ― 

Considerando as definições aqui expostas, mencionaremos a Lei Complementar 

Federal nº  140/2011, que regulamenta a licença ambiental, que também traz definição sobre 

licenciamento ambiental. Dispõe: 

Art. 2
o
 Para os fins desta Lei Complementar, consideram-se:  

I - licenciamento ambiental: o procedimento administrativo destinado a licenciar 

atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou 

potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação 

ambiental;‖ 

 

Para esclarecimento, o direito brasileiro desenvolveu um sistema divido em três 

etapas: a primeira a licença prévia; a segunda a licença de instalação e a terceira a licença de 

operação, com previsão no art. 19 do Decreto nº 99.274 de 1990
278

 e no art. 8º da Resolução 

CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente)  nº 237 de 1997, lembrando que os prazos 

para a concessão das licenças serão fixados pelo Conama, observada a natureza técnica da 

atividade.  

A licença prévia se destaca como etapa preliminar onde se realiza o conhecimento dos 

elementos que individualizam a proposta, ocasião em que estabelece os termos de sua 

conformidade ambiental.
279

 Na realidade é um juízo de viabilidade ambiental, que se vincula 
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ao Estudo de impacto ambiental, previsto no artigo 225, § 1º, inciso IV, da Constituição 

Federal. 

Essa vinculação entre o licenciamento ambiental e os impactos detalhados no 

EIA/RIMA sevem como parâmetro de informação e referencial para a mensuração da 

significância do impacto a ser causado. Lembrando que nem todos os impactos e alterações 

decorrentes de determinada atividade econômica são considerados danosos e lesivos ao meio 

ambiente. Na realidade o que se consagra não é a intocabilidade dos recursos ambientais, mas 

sim a sua utilização racional e equilibrada.
280

 

Licenciar transportes de combustíveis se dá diante de um risco previsível e inerente a 

própria natureza do produto, justifica o controle por parte de órgão ambientais em nível 

estadual no caso do IDEMA e em nível nacional no caso do IBAMA
281

, passando o Estado a 

controle  sobre atividades que geram a degradação ambiental, pelo uso dos seus recursos. O 

combustível são produtos que levaram ao esgotamento em sua extração, pois os mesmos não 

renovam e naturalmente a sua retirada causam o esgotamento do solo atingindo ecossistema. 

           Forçoso se reconhecer que toda atividade socioeconômica  em algum nível necessita da 

utilização de bens naturais, inclusive a própria ação humana é um meio de transformação do 

ecossistema, não havendo como dissociar esta relação homem/meio ambiente, é inato o risco, 

diante dos padrões de produção e consumo da sociedade atual, restando ao Estado criar 

instrumentos de controle diante destes impactos.
282

 

 No caso o licenciamento de transporte de combustíveis é observado uma série de 

exigências, para tentar prevenir possíveis danos que porventura venham acontecer, visto que o 

risco é intrínseco ao transporte bem como a revenda de combustível. A possibilidade de 

vazamentos, explosões é iminente.  Tudo  avaliado dentro de um contexto estabelecido pela 
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política nacional do meio ambiente
283

, cujo evento só poderá ser considerado poluidor ou de 

degradação ambiental  caso ultrapasse o que a legislação considera como aspecto protetivo e 

de conservação, rompendo com o equilíbrio do ecossistema. 

 Registre-se que a legislação brasileira não define dano ambiental, mas explicita 

conceitos mínimos do que seja degradação ambiental e poluição, que resvalam na noção de 

impacto ambiental, que de conformidade com o art. 1º da Resolução CONAMA nº 1 de 23 de 

janeiro de 1986 é qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio 

ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades 

humanas que afetam as condições ambientais como  a saúde, a segurança e o bem-estar da 

população, as atividades sociais e econômicas;  a biota;  as condições estéticas e sanitárias do 

meio ambiente. Por sua vez o artigo 3º da Lei Federal nº 6.938 de 1981 define degradação 

ambiental como a alteração adversa das características do meio ambiente e poluição como a 

degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente 

prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população. 

 

4.2.4 Meio ambiente e consumo 

  

 A sustentabilidade e a proteção ambiental estão vinculados, diante de aspectos sociais 

e econômicos, tendo a dignidade humana como princípio fundamentador na garantia e 

proteção a vida das presentes e futuras gerações. 

Enquanto o princípio da sustentabilidade do ponto de vista ambiental se reveste de 

fundamentalidade,  nas relações de consumo ele se apresenta como princípio implícito, diante 

da política nacional do consumidor que tem como meta à proteção da segurança, da saúde, da 

dignidade, dos interesses econômicos e da melhoria da qualidade de vida do consumidores, 

todos objetivos fundamentadores da sustentabilidade. 

Sustentabilidade encontra-se respaldada sob o aspecto humano quando se analisa as 

consequências no tempo da ação do homem sobre o meio ambiente, observando o presente e o 
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futuro, este último, considerado segundo aspecto analisa as consequências da ação humana, 

até onde vão seus efeitos e qual o grau de durabilidade, a ponto de Paulo Affoso Leme 

Machado
284

 afirmar que a análise da sustentabilidade passa por três elementos ―tempo, 

duração de efeitos e o estado do meio ambiente para o presente e futura gerações‖. 

Consequentemente podemos desenvolver com sustentabilidade ou apenas crescer. 

A década de setenta foi o momento em que eclodiu a questão ecológica no mundo, 

diante de um crescimento desordenado e de crescer a qualquer custo. Estocolmo e o Clube de 

Roma destacaram o fim da utopia do crescimento sem limites. A partir destas conferências o 

mundo passou a pensar a questão ambiental e na década de noventa com a Conferência do 

Rio, a política ambiental se fortalece diante das demandas sociais, baseadas em parâmetros 

econômicos sustentáveis
285

. Comum nos dias atuais inclusive se falar da função social das 

pessoas jurídicas que refletem em um pensar ambiental. No caso da Conferência do Rio em 

1992, enfatizamos os princípios 4 e 8, que estabelecem uma relação da sustentabilidade com o 

consumo, onde a produção diante do processo de desenvolvimento deve ser considerado em 

totalidade, devidamente planejado, frente à produção e o consumo, diante da questão 

ambiental. 

O Relatório Brundtland, cujo documento é divido em uma introdução (uma terra, um 

mundo) e subdividido em três partes, com ênfase em preocupações comuns, problemas 

comuns e esforços comuns, foi expresso ao delimitar por ocasião das preocupações comuns o 
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desenvolvimento sustentável com limites de consumo diante de possibilidades ecológicas, 

estabelece possibilidades racionais para o consumo.
286

 

 Sustentabilidade correlaciona-se com proteção ambiental, com inclusão social e com 

crescimento e distribuição de renda, que significa dizer assegurar a satisfação das 

necessidades das atuais gerações, sem em contrapartida comprometer a capacidade das futuras 

gerações de pode satisfazer suas próprias necessidades. 

 Os programas sociais previstos na Constituição Federal que pede ações afirmativas 

tem uma relação intrínseca com Estado Social de Direito, que se destaca no direito do 

trabalhador de ter uma remuneração digna, o direito à habitação, o direito ao meio ambiente 

saudável, definidos como direitos fundamentais sociais. 

Este Estado Social começa a ser desenhado, entre os séculos XVIII e XX quando o 

mundo assistiu as duas grandes revoluções na luta pela liberdade e igualdade, seguidas da 

revolução da fraternidade, no caso a Revolução Francesa, tendo como objetos o homem 

concreto, o meio ambiente e a pátria-universo, além da revolução do Estado Social na luta 

pela concretização constitucional. Essas revoluções ocorridas no século XVIII serviram de 

inspiração para as revoluções modernas, universalizando o princípio político que teve como 

base o lema da Revolução Francesa. 

              As revoluções ocorrem objetivando a formação de um novo Estado.  Na ordem 

tivemos o Estado Liberal; o Estado Social; o Estado das Constituições programáticas e por 

último o Estado Social dos Direitos Fundamentais, este último com  juridicidade e concreção 

dos preceitos e regras que garantem estes direitos. Esta nova ordem política tem a Declaração 

Universal dos Direitos do Homem ocorrida na França como pilar. 

 Afinal tomando por base as considerações realizadas, a sustentabilidade seria um 

princípio estruturante? Na visão de Canotilho
287

 em primeiro plano temos os princípios 

estruturantes são aqueles ―constitutivos e indicativos‖ das ideias básicas estruturantes. 

Partindo deste entendimento no nosso texto constitucional a sustentabilidade seria implícita.  

Entendo por explícito aquele que se encontram nos enunciados  do texto constitucional 

como no caso do da dignidade da pessoa humana, da moralidade  e o da inafastabilidade da 

jurisdição e implícitos que não estão expressos, que são subjacentes mas com uma carga de 

justificativa constitucional.  Luiz Roberto Barroso
288

 diz que os implícitos são ―decorrentes do 
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sistema ou de alguma norma específica, como os da razoabilidade, da proteção, da confiança e 

da solidariedade‖. 

No caso do Brasil, considerando as delimitações ambientais traçadas no texto 

constitucional, inclusive delimitando áreas de proteção, bem como vinculando o 

desenvolvimento econômico garantir as presentes e futuras gerações, nos leva a recepcioná-lo 

como estruturante constitucionalmente. 

Ocorre que a defesa do consumidor e a defesa do meio ambiente são princípios 

republicanos  diretamente vinculados ao princípio da dignidade da pessoa humana, todos 

estruturantes, em que pese a setoralidade, mas que convivem harmonicamente na garantia do 

equilíbrio da nossa ordem econômica e no reconhecimento da construção de uma sociedade 

livre, justa e solidária, objetivos da nossa República Federativa. 

Desta harmonia, lógico reconhecer que a proteção ambiental e um desenvolvimento 

sustentável mantém uma relação umbilical de que a concretização do princípio da 

sustentabilidade exige um consumo sustentável, que se reflete em uma produção e consumo 

de bens e serviços de forma adequada: reciclando, reduzindo e reutilizado. 

A preocupação com o meio ambiente, diante do exagero do consumismo e pelo 

desenvolvimento tecnológico, analisando o consumidor no sentido filosófico, interroga 

Newton de Lucca
289

 sobre o destino da humanidade, ―conduzido pelo torvelinho de uma 

tecnologia totalmente triunfante e pelo consumismo exagerado, desastrado e trêfego, que põe 

em risco a própria morada do homem‖. 

Edis Milaré
290

 mostra a existência de áreas comuns entre o consumidor e o meio 

ambiente, mostrando a convergência entre os setores e conclui dizendo que ―não é só 

desenvolvimento não sustentável que causa a degradação ambiental. O consumo não 

sustentável também está na origem de nossos males ambientais‖. 

O princípio 8 da Declaração da conferência das Nações unidas no Rio de Janeiro foi 

enfática ao reproduzir que ―para atingir o desenvolvimento sustentável e mais alta qualidade 

de vida para todos, os Estados devem reduzir e eliminar padrões insustentáveis de produção e 

promover políticas demográficas adequadas‖. 
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Coerentemente a política nacional das relações de consumo tem como princípios 

basilares o atendimento das necessidades dos consumidores; o respeito à sua dignidade, saúde 

e segurança; a proteção de seus interesses econômicos; e a melhoria da qualidade vida, 

conforme caput do art. 4º do CDC, objetivos afinados com a sustentabilidade. 

Outro ponto de convergência diz respeito é o art. 51, inciso XIV, do CDC, ao 

considerar como nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que infrinjam ou possibilitem 

a violação de normas ambientais. 

A Resolução da ONU de 1195-93 de 1995 reconhece o consumo sustentável ―como 

um dos direitos-deveres dos consumidores, o que consubstanciaria o sexto direito do 

consumidor, universalmente considerado‖. 

O binômio consumo/meio ambiente converge para um só aspecto, a proteção à saúde 

do homem, que a princípio se poderia imaginar que esta harmonização não seria possível. 

Esta equação está diretamente relacionada a massificação
291

 social, que se concretizou nas 

quatro últimas décadas. A ascensão do Estado Social surge ―nada menos do que uma tentativa 

de pôr ordem na vida econômica e social, de arrumar a desordem que provinham do 

liberalismo‖ 
292

 que se dá a partir de uma necessidade de frear o desenvolvimento econômico 

a qualquer preço, no momento em que, em virtude de ―uma economia liberal‖, o meio 

ambiente passou a ser o principal alvo e sustentáculo para este crescimento.
293

 

O desenvolvimento industrial e a questão ecológica estão interligados, pelo fato desta 

última ter surgido nos países do primeiro mundo. Surge a preocupação com um meio 

ambiente equilibrado. Percebe-se um mundo dividido em nações desenvolvidas e nações 

subdesenvolvidas, e busca-se uma nova dimensão dos ―direitos fundamentais até então 

desconhecida, com assento na fraternidade, emergindo daí direitos referentes ao 

desenvolvimento, à paz, ao meio ambiente, à comunicação e ao patrimônio comum da 

humanidade‖, são os direitos de terceira dimensão que alguns autores chamam de 

solidariedade, que o caso de Etiene-R Mbaya
294

, enquanto Vazak usa o termo fraternidade. 
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Quando correlacionamos com consumidor, percebe-se uma preocupação com um meio 

ambiente que seja construído com sustentabilidade explicitada na Resolução nº 39
295

 na 248ª 

Assembleia Geral das Nações Unidas, de 9 de abril de 1985, que proclamou entre os Direitos 

fundamentais do Consumidor: a) proteção dos consumidores diante dos riscos para sua saúde 

e segurança, b) possibilidade de compensação em caso de – defesa do equilíbrio ecológico 

para melhorar a qualidade de vida agora e preservá-la para o futuro. Não sendo forçoso aqui 

dizer que esta resolução estabeleceu parâmetros para que as nações regulassem sua política de 

consumo; no caso do Brasil, como já demonstrado inseriu a proteção do consumidor como 

direito fundamental do cidadão. 

A proteção do meio ambiente
296

, teve ampla proteção constitucional, sendo 

regulamentado em diversos dispositivos, quando prevê a possibilidade de ajuizamento da ação 

popular para anular ato lesivo ao meio ambiente no art. 5º, inciso LXXIII; quando dispõe 

sobre a competência para legislar nos art. 23, VI e VII e 24, VI e VIII; quando permite ao 

Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do meio 

ambiente no art. 170, inciso VI; quando insere o meio ambiente como princípio direcionador 

da ordem econômica; quando na organização garimpeira, seja observado a proteção ambiental 

como dispõe o art. 174, § 3º e no art. 186, inciso II ao tratar da função social da propriedade 

rural, estabeleceu entre outros requisitos a utilização adequada dos recursos naturais 

disponíveis e a proteção ao meio ambiente e por fim todo um capítulo dedicado ao tema. 

Partindo desses parâmetros constitucionais a doutrina elenca alguns princípios a serem 

observados quando da aplicação da política nacional do meio ambiente como o da 

obrigatoriedade da intervenção estatal; o da prevenção e da precaução; o da informação e da 

notificação ambiental; o da educação ambiental; o da participação; o do poluidor pagador; da 

responsabilidade da pessoa física e jurídica; da soberania dos Estados para estabelecer sua 
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em: <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 18 jun. 2013. 
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política ambiental e desenvolvimento com cooperação internacional; princípio da eliminação 

de modos de produção e consumo inadequados e princípio do desenvolvimento sustentável
297

. 

A preservação ao meio ambiente, não cabe somente ao Poder Público, mas também ao 

consumidor e ao fornecedor. A relação entre consumo e meio ambiente dever ser harmoniosa, 

considerando que consumo e meio ambiente são princípios da ordem econômica a serem 

observados na garantia de uma justiça distributiva e solidária.  

A Constituição da República se refere ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, como 

bem de uso comum do povo, que em consonância com o artigo 2º, inciso I da Lei Federal nº  

6.938 de 1981  dispõe sobre a política nacional do meio ambiente, considerando-o patrimônio 

público, que deve ser protegido para que possamos dele dispor.
298

Devendo se considerar o 

meio ambiente como um bem púbico, que se encontra a disposição de todos, com finalidade 

pública, como a sadia qualidade de vida. 

 E como patrimônio que se encontra a disposição de todos os cidadãos, à tutela do 

ambiente se passa pelo dever fundamental da sua proteção disposto no artigo  225 da Cons-

tituição Federal de 1988, que reflete sobre os cidadão como direito de terceira dimensão, 

tendo a solidariedade, como uma forma de materializá-lo no âmbito dos interesses difusos e 

coletivos, visto que não pertence a uma só pessoa , mas a um grupo, ―numa espécie de 

comunhão, tipificada pelo fato de que a satisfação de um só implica, por força, a satisfação de 

todos, assim como a lesão de um só constitui, ipso facto, lesão da inteira coletividade.
299

‖ 

Canotilho
300

 pondera a respeito do deslocamento do direito ambiental para o terreno 

dos direitos fundamentais. Diz o autor que ―com esta mudança de paradigma se pretende 

ultrapassar a euforia do individualismo de direitos fundamentais e de se radicar uma 
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comunidade de responsabilidade de cidadãos e entes públicos perante problemas ecológicos e 

ambientais‖ 

Nessa esteia, entende-se que não há grau de importância, hierarquia, entre os 

princípios da ordem econômica, sendo a defesa do consumidor tão importante quanto a 

propriedade privada, a livre iniciativa, a defesa do meio ambiente etc. Deve, assim , 

preponderar  o equilíbrio entre os princípios
301

, de forma a não excluir totalmente a existência 

e a eficácia  dos demais princípios,  mas que dentro de uma interpretação baseada na 

razoabilidade e proporcionalidade, tendo como prevaleça o principio maior da dignidade da 

pessoa humana.  

Lembrando que a razoabilidade tem uma correlação  com o sistema jurídico anglo-

saxão, com destaque para o direito norte-americano, com parâmetro no devido processo legal, 

que se estruturou a partir de precedentes sucessivos; a proporcionalidade vincula-se ao 

sistema jurídico alemão, com raízes romano-germânicas com um desenvolvimento mais 

sistemático. O primeiro vinculado ao controle de constitucionalidade, o  segundo vinculado ao 

direito administrativo, como meio de controle dos atos administrativos, conforme 

ponderações de Luís Roberto Barroso que entende que esta diferença ao final acaba não sendo 

tão preponderante, visto que ambos agregam os mesmos valores  no caso ―racionalidade, 

justiça, medida adequada, senso comum, rejeição aos atos arbitrários ou caprichosos, 

mantendo a proximidade dos conceitos para serem intercambiáveis‖
302

.  

Em uma visão mais analítica do texto constitucional
303

 a proteção ao meio ambiente é 

condição essencial aos habitantes de determinada região. Sendo-lhes garantido o instrumento 

coletivo da ação popular, de iniciativa de qualquer cidadão, que se estende a defesa do meio 

ambiente e programaticamente, se afirma que a ordem social tem por base o primado do 

trabalho e como objetivo o bem- estar e a justiça sociais (artigo 193 da Constituição Federal), 

garantido as pessoas e a família dispor de meios legais de garantia contra ofensas a tais 
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valores culturais, inclusive a defesa contra propaganda de produtos ou serviços que possam 

ser nocivos à saúde e ao meio ambiente.  

Nesta ordem social se afirma ser  direito de todos ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, declarado bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 

impondo-se  ao Poder Público o dever de defendê-lo e preservá-lo. Estando garantido como 

direito fundamental, o uso da ação popular de iniciativa de qualquer cidadão.  

Estabelece no artigo 23 que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de 

suas formas e no artigo 24 que é competência da União, aos Estados e ao Distrito Federal 

legislar concorrentemente sobre, florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa 

do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição, bem como 

estabelecer a responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos 

de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.  

Garante ao Ministério Público entre suas funções institucionais promover o inquérito 

civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente 

e de outros interesses difusos e coletivos e no artigo 225 diz que todos tem direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo para as presentes e futuras gerações e para assegurar a efetividade desse direito, 

incumbe ao poder público controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, 

métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio 

ambiente, bem como responsabilizar 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. 

 Diante do tratamento a ser dado ao direito ao meio ambiente saudável, com bases na 

equidade intergeracional, como direito fundamental, como tratar a questão de produtos com 

uma carga elevada de periculosidade, como no caso dos combustíveis, quais os critérios 

estabelecidos e reconhecidos pelo Estado no direcionamento do manuseio adequado. No caso 

do meio ambiente e do consumo as políticas públicas definidas são aspectos legais 

devidamente estabelecidos como parâmetros mínimos a serem observados pelos agentes 

manipuladores da produção e distribuição. 
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 Os fornecedores devem ser responsabilizados de forma objetiva e solidária
304

 pelos 

danos causados ao meio ambiente, sendo-lhes vedado repassar os custos provenientes da 

violação, mantendo um diálogo entre as fontes. Daí os cuidados exigidos no tocante aos 

padrões de segurança a quem exerce atividade de risco como no caso os distribuidores e 

revendedores de combustível. 
 Par  
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4.3 O DIREITO À INFORMAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO E REVENDA DE 

COMBUSTÍVEL COMO POLÍTICA PREVENTIVA 

 

Uma sociedade de consumo tem na relação consumidor-fornecedor sua base estrutural 

sobre a qual se fundamentam os pilares jurídicos de proteção às prerrogativas daquele que irá 

consumir e imposição das obrigações àqueles que irão proporcionar a oferta de bens e 

serviços. Entre os direitos resguardados ao consumidor está a informação
305

, a qual é 

imprescindível para se exercer o direito de escolha com propriedade. 

A informação é, no mundo atual, uma valiosa forma de dominação, de detenção do 

poder, representando uma moderna maneira de se subjugar um povo e é justamente a falta 

dela o principal motivo de vulnerabilidade do consumidor, esta  vulnerabilidade é uma 

característica, um estado do sujeito mais fraco, um sinal de necessidade de proteção. Em 

resumo, existem três tipos de vulnerabilidade: a técnica, a jurídica, a fática. E um quarto tipo 

de vulnerabilidade básica ou intrínseca do consumidor, a informacional.
306

. 

 Em 11 de setembro de 1990 foi editada a Lei Federal  nº 8.078, o Código de Defesa 

do Consumidor, CDC. Pela primeira vez na história, o Brasil possuía um código específico 

para ajustar as peculiares situações envolvendo consumidor e fornecedor, já que, até então, 

somente o Código Civil era parâmetro regulador.
307

 

O direito do consumidor pode ser definido com ―um ramo novo do direito, disciplina 

transversal entre o direito privado e o direito público, que visa proteger um sujeito de direitos, 

o consumidor, em todas as suas relações jurídicas frente ao fornecedor, um profissional, 

empresário ou comerciante‖
308

. 

Esta transversalidade se configura, na percepção da constitucionalização do direito 

privado, diante de situações onde a discrepância econômica, técnica e jurídica são visíveis e 

diante de ordenamentos específicos como no caso do Direito do Consumidor, que permite a 

aplicabilidade da equidade, como conceito maior de justiça, nas chamadas cláusulas gerais e 

diante de conceitos indeterminados. 
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O direito do consumidor,  teve seus parâmetros iniciais, sua plataforma de construção 

nas sociedades de capitalismo central como os Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha, sendo 

as primeiras legislações protetivas nesse ensejo elaboradas nos EUA, como o referido 

discurso do Presidente Kennedy ao congresso do seu país, na qual proclamou ―Consumidores 

por definição, somos todos nós. Eles são o maior grupo econômico, e influenciam e são 

influenciados por quase toda decisão econômica pública ou privada. Apesar disso, eles são o 

único grupo importante, cujos pontos de vista, muita vezes não são considerados‖
309

  

Em comparação com os Estados Unidos, a regulamentação consumerista brasileira 

chegou atrasada, pois já em 1890 através da lei Shermann, os americanos iniciaram seu 

sistema protetivo nas relações de consumo, já esboçando uma preocupação do que viria a se 

tornar uma ―sociedade capitalista de massa‖, apesar de que o impulso no consumo só se deu 

na década de sessenta com as associações dos consumidores.
310

 

Desde a criação da ―Consumer‘s League‖, em 1891 até a atual ―Consumer‘s Union‖, 

os americanos encontraram nessas entidades formas de proteger seus direitos. No Brasil, esse 

trabalho é desempenhado pelo IDEC - Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, e pelo 

Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial.
311

Esses 

institutos permitem um maior acesso dos consumidores às informações sobre os produtos que 

estão sendo comercializado, o que indiretamente, amplia a proteção aos hipossuficientes, bem 

como os riscos provenientes de determinados produtos. 

Este direito a informação que permeia toda a legislação consumerista é considerado 

um direito fundamental da pessoa humana
312

. Tal premissa tem razão de ser em decorrência 

da transparência que deve ser dada ao consumidor diante dos bens e serviços que se está 
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adquirindo. Transparência e informação estão diretamente vinculadas nas relações de 

consumo, visto que a sua falta pode levar o consumidor a tomar decisões equivocadas. A 

informação protege o consumidor da aquisição de produtos e serviços desnecessários, bem 

como celebrar contratos que não sejam vantajosos. 

Paulo Luiz Netto Lôbo
313

 pondera que o ―dever de informar tem raiz no tradicional 

princípio da boa-fé objetiva
314

, significante da representação que um comportamento provoca 

no outro, de conduta matizada na lealdade, na correção, na probidade, na confiança, na 

ausência de intenção lesiva ou prejudicial.‖ 

Registre-se que esta proteção vai desde a fase pré-contratual à fase pós-contratual, que 

busca exatamente manter um equilíbrio entre consumidor-fornecedor. Quanto mais 

informações forem disponibilizadas ao consumidor, maior o equilíbrio entre as partes 

envolvidas.  

Dois dispositivos do Código de Defesa do Consumidor merecem destaque por 

regulamentarem o direito à informação. No caso o artigo 6º, inciso III, que vai eleger como 

direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e 

serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e 

preço, bem como sobre os riscos que representem e o  artigo 31  quando diz que a oferta e a 

apresentação dos produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, 

ostensivas e em língua portuguesa, sobre suas características, qualidade, quantidade, 

composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como 

sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores. 

            Ao cruzarmos estes dispositivos do Código de Defesa do Consumidor com a Portaria 

nº 116 de 2000 da ANP que dispõe sobre as informações que devem ser repassadas ao 

consumidor pelo revendedor varejista que entre outras deve garantir a qualidade dos 

combustíveis automotivos; fornecer combustível automotivo somente por intermédio de 

equipamento medidor, no caso bomba abastecedora, aferido pelo Inmetro ou por empresa por 

ele credenciada, vedando a entrega no domicílio do consumidor; identificar em cada bomba 
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abastecedora o tipo de combustível, de forma destacada, visível e de fácil identificação para o 

consumidor, o combustível comercializado; identificar em cada bomba abastecedora de etanol 

hidratado combustível, para perfeita visualização do consumidor, com adesivo da ANP com 

os seguintes dizeres: consumidor, este etanol somente poderá ser comercializado se estiver 

límpido e incolor; alertar sobre a nocividade e periculosidade do uso inadequado do 

combustível automotivo; prestar informações solicitadas pelo consumidor sobre o 

combustível automotivo comercializado; exibir preços de forma destacada em painel de 

entrada, tanto durante o dia quanto à noite, observando as dimensões exigidas; percebe-se a 

aplicabilidade das normas consumeristas e a garantia de direito fundamental à informação. 

Veja que as informações exigidas são de dados essenciais para aquisição do produto e 

do serviço, de forma clara e adequada. Essenciais observando as características dos produtos e 

dos serviços
315

, bem como se qualquer pessoa, nas circunstâncias em que em que se 

encontrava o consumidor, teria ou não adquirido o produto ou serviço. 

Juridicamente falar em consumo sustentável invoca é reconhecer limites subjetivos ao 

direito do consumo, que tem sua barreira no dever de proteção ambiental, que em 

contrapartida se exige mais ostensividade na aplicação do direito fundamental do consumidor 

à informação sobre produtos. 

             Lembrando que direito à informação 
316

tem sua previsão no art. 5º, inciso XXXIII da 

Constituição Federal Brasileira de 1988, e quando conjugado com o art. 225, inciso IV, do 

mesmo diploma constitucional, que prevê a publicidade obrigatória das avaliações de impacto 

ambiental pela administração pública, para acesso pela coletividade, conclui-se que são 

informações devem  ser repassadas pela Administração Pública. Estas informações com a 

entrada em vigor da Lei Federal nº 10.650/2003 dispondo sobre o acesso público aos dados e 

informações ambientais existentes nos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional do 

Meio Ambiente - SISNAMA, instituído pela Lei Federal n
o
 6.938, de 31 de agosto de 1981, 
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cumprimento da norma deve dar-se sempre no caso concreto e que, dependendo das características do produto ou 

do serviço, não se exigirá que todos os elementos dispostos na norma sejam apresentados‖ NUNES, Luiz 

Antônio Rizatto. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 375. 
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 O direito de acesso à informação ambiental, aliás, teve a sua máxima expressão na Convenção de Aahrus, de 

1988, que, logo no seu art. 1º confere as bases para a materialização de um direito ao ambiente como um direito 

subjetivo: o fácil acesso do público às informações ambientais detidas pelas autoridades públicas, a participação 

da sociedade civil e agente econômicos nas decisões que interferem no meio ambiente e, como último desses três 

pilares, o acesso à justiça quando do descumprimento dessas premissas ou violação da proteção ambiental. 

LEITÃO, Manuela Prado.  A proteção ambiental entre deveres e direitos fundamentais do consumidor.  Revista 

Internacional de Direito e Cidadania, n. 9, p. 125-133, fev., 2011.  
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devendo os  órgãos e entidades da Administração Pública, direta, indireta e fundacional, 

integrantes do Sisnama, ficam obrigados a permitir o acesso público aos documentos, 

expedientes e processos administrativos que tratem de matéria ambiental e a fornecer todas as 

informações ambientais que estejam sob sua guarda, o que necessariamente não é garantia de 

concretude de um consumo sustentável. 

O Código de Defesa do Consumidor tem em suas base estruturais o direito a 

informação, respaldado no principio da transparência, e como política preventiva e de 

precaução o respeito a proteção à vida, à saúde e segurança do consumidor. Para isto povoa 

por toda a legislação como direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre 

os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, 

composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem, 

bem como  a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, 

coletivos e difusos assegurando:  

a) por ocasião da oferta  que toda  informação ou publicidade, deve ser 

suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação 

com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obrigando o 

fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser 

celebrado. E diz ser enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação 

de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falso, ou, por qualquer outro modo, 

mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, 

características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer 

outros dados sobre produtos e serviços. 

b)  que os entes da federação fiscalizarão e controlarão a produção, industrialização, 

distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no 

interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-

estar do consumidor, baixando as normas que se fizerem necessárias. E consideram 

crime fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação relevante sobre a 

natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, 

durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços; 

c)  entre outros objetivos da Política Nacional das Relações de Consumo garante o 

atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde 

e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade 

de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo; 
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d) quando do fornecimento de produtos e serviços potencialmente nocivos ou 

perigosos à saúde ou segurança deverá informar, de maneira ostensiva e adequada, 

a respeito da sua nocividade ou periculosidade, sem prejuízo da adoção de outras 

medidas cabíveis em cada caso concreto. 

e) que a publicidade abusiva  qual seja a discriminatória de qualquer natureza, a que 

incite à violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de 

julgamento e experiência da criança, desrespeita valores ambientais, ou que seja 

capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à 

sua saúde ou segurança. 

O código vai além da segurança e saúde e vincula o consumo ao meio ambiente 

quando reconhece a sua valorização. E valorizar o meio ambiente
317

 é estabelecer e 

reconhecer a sua vinculação com a sustentabilidade. 

 Estas bases precisam ser consolidadas em aspectos sociais e nos princípios da 

veracidade e da vinculação, devendo o fornecedor se comprometer com a verdade do 

conteúdo da informação veiculada, implementando o princípio da transparência, 

responsabilizando-se pela sua prova e vinculando-se àquilo que informa, que reflete 

diretamente no princípio da confiança, que em caso de sua inobservância inevitavelmente 

recai sobre o descumprimento do direito fundamental à informação, gerando o direito à 

reparação também com suas bases constitucionais, reconhecendo a solidariedade nos 

envolvidos na cadeia de produção, ensejando a responsabilização civil do fornecedor, 

consolidada quando de interesses coletivos em sentido amplo o  ajuizamento  de ação civil 

pública pelas partes legitimadas pelo CDC e pela Lei Federal nº  7.347/85
318

. 

O Código de Defesa do Consumidor dispondo sobre a qualidade de produtos e 

serviços, bem como da prevenção de reparação dos danos dispõe no artigo 8º
319

 que os 

produtos e serviços colocados no mercado e consumo não acarretarão riscos à saúde e 

segurança dos consumidores, fazendo uma exceção aos riscos considerados normas e 

previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição  e obriga ao fornecedor, em qualquer 

hipótese a dar informações necessárias e adequadas a respeito do produto. 
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 Impera observar, todavia, que a informação calcada nos princípios da precaução e da prevenção poderá 

revelar-se excessivamente técnica ao consumidor e, como resultado, tornar-se-á ineficiente. É preciso, 

portanto, que haja objetividade e clareza, utilizando-se linguagem compreensível pelo leigo, em vernáculo 

e próximo de suas grandezas materiais. LEITÃO, Manuela Prado.  A proteção ambiental entre deveres e 

direitos fundamentais do consumidor.  Revista Internacional de Direito e Cidadania, n. 9, p. 125-133, fev., 

2011. 
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 Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a 

bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico (VETADO) e dá outras providências. 
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 Brasil. Lei 8.078 de 1990, dispõe sobre o Código de Defesa do Consumidor. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/Mensagem_Veto/anterior_98/Mvep359-85.htm
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 E no artigo 9º desta mesma legislação dispõe que nos casos de produtos nocivos ou 

perigosos à saúde ou segurança, deverá informar de forma ostensiva e clara sobre a 

nocividade e a periculosidade,  sem prejuízo de outras providências cabíveis no caso concreto. 

 O certo é que a legislação consumerista adota o princípio da informação como 

estruturante face às relações de consumo. E veja que ele não veta a colocação de produtos 

perigosos no mercado, mas em contrapartida exige de forma ostensiva informações sobre os 

riscos provenientes destes produtos.  

 Paralelo considera direito básico do consumidor a proteção da vida, saúde e segurança 

contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados 

perigosos ou nocivos, juntamente com a informação adequada e clara sobre os objetos da 

relação de consumo e considera direito básico a efetiva prevenção e reparação de danos 

patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. 

 Neste momento resgatamos as considerações quando da intervenção dos direitos 

fundamentais  no direito privado, e aqui visualizamos a possibilidade do Estado fazer 

intervenções diante de riscos que podem ser causados por transportes de cargas perigosas no 

caso de colisão ou tombamento do veículo, que poderá levar ao vazamento do produto 

transportado; no caso de colisão ou tombamento neste caso já com o vazamento do produto e 

colisão ou tombamento causando incêndio ou explosão, responsabilizando os envolvidos no 

acidente com base nos direitos coletivos em sentido amplo, fundamentado no dever de 

segurança com base no teoria do risco integral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 
 

5 RESPONSABILIDADE CIVIL NA DISTRIBUIÇÃO E REVENDA DE 

COMBUSTÍVEL – DO MEIO AMBIENTE AO CONSUMIDOR  

 

O conceito de meio ambiente
320

, no Direito Brasileiro, foi concebido pela Lei Federal 

nº  6.938 de 1981, que regulamenta a Política Nacional do Meio Ambiente, que considera ―o 

conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que 

permite, abriga e rege a vida em todas suas formas‖, que segundo Edis Milaré ―a definição 

despreocupa-se de rigores e eventuais controvérsias científicas para servir aos objetivos da 

Lei, que é a delimitação do conceito no campo jurídico‖.
321

 

Esta mesma legislação no seu art. 14,§ 2º, afirma que o poluidor é obrigado a 

indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente independente da existência de 

culpa.
322

 

O que leva a conclusão de que a responsabilidade adotada quando da poluição ao 

ambiente é objetiva, o que significa dizer que basta a demonstração do dano (elemento da 

responsabilidade) ao meio ambiente para se gere a obrigação sucessiva de indenizar. 

Prescinde de culpa, pois a ideia se fundamenta de que a pessoa que cria o risco deve reparar 

os danos decorrentes de sua atividade de risco. 

O princípio do usuário-pagador significa que aquele que utiliza determinado recurso 

natural deve pagar pela sua utilização, Paulo Affonso Leme Machado, citando Henri Smets 

diz sobre o usuário-pagador que  cujo  princípio tem por objetivo fazer com que estes custos 

não sejam suportados nem pelos Poderes Públicos, nem por terceiros, mas pelo utilizador. De 

outro lado, o princípio não justifica a imposição de taxas que tenham por efeito aumentar o 

preço do recurso ao ponto de ultrapassar seu custo real, após se levarem em conta as 
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 Ávila Coimbra referendado por Edis Milare afirma que ―Ambiente, na origem, é particípio presente derivado 

do verbo latim ambire, ir à volta, arrodear. Nas  línguas mais conhecidas entre nós, apesar das transformações 

morfológicas que seguem a índole da cada idioma, o sentido semântico permanece fiel a origem etimológica. Em 

francês, meio ambiente é environnement; em inglês, é aproveitado o vocábulo francês, simplificado para 

environment; em alemão, é Umwelt, o mundo à volta ou à volta do mundo. Já es espanhol, temos médio 

ambiente com seu adjetivo ambiental; o italiano mantém apenas ambiente. Em português, o que antes era 

adjetivo tornou-se substantivo na expressão meio ambiente; seu adjetivo correspondente é já consagrado 

ambiente. 
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 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: doutrina, jurisprudência, glossário. 5. ed. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2007. p. 77-78. 
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 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: doutrina,  jurisprudência, glossário. 5.ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2007. p. 80. 
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 Em comentário a este dispositivo Carlos Roberto Gonçalves afirma que ―no campo da responsabilidade civil, 

o diploma básico em nosso país é a ―Lei de Política Nacional do Meio Ambiente‖, cujas principais virtudes estão 

no fato de ter consagrado a responsabilidade objetiva do causador do dano e a proteção não só aos interesses 

individuais como também aos supra-individuais (interesses difusos, em razão de agressão ao meio ambiente em 

prejuízo de toda a comunidade), conferindo legitimidade ao Ministério Público para propor ação de 

responsabilidade civil e criminal por danos causados ao meio ambiente. GONÇALVES, Carlos Roberto. 

Responsabilidade civil. 8.ed. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 33. 
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externalidades e a raridade
323

,externalidades estas de caráter negativo, diante de uma 

apropriação de um bem de natureza difusa, que tem um custo social. A razão deste custo é o 

que fundamenta as bases para a compensação.
324

 

É neste princípio que se ampara as medidas compensatórias, que reclama uma 

contrapartida pelo uso regular e lícito dos recursos ambientais, que é previsto na segunda 

parte do inciso VII do artigo 4º da Lei Federal nº 6.938 de 1981
325

. Disto isto se certifique que 

as medidas compensatórias não tem natureza reparatória, pois não estamos a falar do dano, 

mas sim uma forma de retribuir a sociedade pelos custos ambientais derivados da atividade 

econômica.
326

É o que prever a Lei Federal nº 9.985 de 2000, no seu artigo 36, aqui inserida 

como uma demonstração de viabilidade de responsabilidade compensatória sem caráter 

reparatório aqui não se cuida do dano, mas sim um mecanismo de partilhamento da 

responsabilidade social.
327

 

Já o do poluidor-pagador tem ao contrário do primeiro caráter punitivo e trata do 

indivíduo que além de usuário é também poluidor do meio, assim, como forma de penalizá-lo 

impõe-se o pagamento pecuniário de uma quantia ou reparação/prevenção pelo dano causado, 

lembrando que o pagamento é uma sanção, não conferindo ao poluidor o direito de poluir
328

. 

Ele surge exatamente da implementação de políticas de proteção ao meio ambiente, cujo 

objetivo primordial deve ser o de prevenir o dano, desestimulando a prática de atos 

predatórios e prejudiciais ao meio ambiente. 
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 MACHADO, Paulo Affonso Leme. direito ambiental brasileiro. 21. ed. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 94 
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 Art. 36. Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto ambiental, assim 

considerado pelo órgão ambiental competente, com fundamento em estudo de impacto ambiental e respectivo 

relatório - EIA/RIMA, o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e manutenção de unidade de 

conservação do Grupo de Proteção Integral, de acordo com o disposto neste artigo e no regulamento desta Lei. 

BRASIL. Lei nº  9.985 de 2000, Regulamenta o art. 225, § 1
o
, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, 

institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências. Disponível em:  

<http://www.planalto.gov.br> Acesso em: 27  jun. 2013. 
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  Art 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará: 

 VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao 

usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos. BRASIL. Lei 6.938 de 

1981. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br> Acesso em: 27  jun. 2013 
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ADI 3378 / DF - Distrito Federal. Ementa: Ação Direta de Inconstitucionalidade. Art. 36 e Seus §§ 1º, 2º e 3º 

da Lei Nº 9.985, de 18 de Julho de 2000. Constitucionalidade da Compensação Devida pela Implantação de 

Empreendimentos de Significativo Impacto Ambiental. Inconstitucionalidade Parcial Do § 1º do Art. 36. 1. ADI 

3378/DF, Rel. p/ Acórdão Min. Carlos Brito, DJ 20-06-2008.  Disponível em:< http://www.stf.jus.br>. Acesso 

em: 18  jun. 2013. 
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 Disso decorre que a obrigação de compensar imposta pela Lei nº 9.985 de 2000 torna-se exigível somente no 

curso do processo de licenciamento de atividades representativas de significativo impacto ambiental, não 

incidindo sobre as hipóteses dispensadas desse procedimento administrativo, nem tampouco sobre aquelas cujos 

efeitos projetados sobre o meio ambiente não alcancem a magnitude necessária a demandar a realização do 

EIA/RIMA. OLIVEIRA, Amanda Flávia; BERTOLINI, Aline et. al.(Org.). Direito econômico: evolução e 

institutos: obra em homenagem ao Professor João Bosco da Fonseca. In CARNEIRO, Ricardo. 

Impossibilidade de exigência retroativa da compensação ambiental em processos de licenciamento corretivo de 

empreendimentos regularmente implantados antes da Lei nº 9.985/2000. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 276. 
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 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 21. ed. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 96. 
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Este processo de transformação com  o surgimento das sociedades de massa, marco 

que alguns autores estabelecem para a reavaliação do instituto da responsabilidade civil , com 

todas as suas nuances, que lhe é peculiar, acompanha o modo de ser e estar da coletividade, 

levando a uma responsabilidade securitária para enfrentar os novos parâmetros que surgem, 

com a transpersonalização
329

 da relação causa e efeito, que vão além do lesado e do agente 

lesante. 

Essa sociedade de massa possui modelos de comportamentos padrões, abrangente; 

tendo na produção em larga escala, distribuição e no consumo de produtos e serviços, bem 

como participação através dos meios de comunicação em massa, como elementos 

caracterizadores.
330

 

 A responsabilidade civil vincula-se a uma análise econômica do direito, onde culpa e 

riscos passam a ser reavaliada, vez que risco como já dito é perigo iminente, inerente a 

algumas atividades, passando a ser calculado como probabilidade de dano. É o risco inerente 

ou periculosidade latente, que tem a previsibilidade e normalidade como característica, só 

respondendo o fornecedor em casos de defeitos ou de fato do produto. 
331

No risco adquirido, 

temos como característica imprevisibilidade e anormalidade tornam-se perigosos em 

decorrência do seu defeito. No risco inerente para que haja responsabilidade, necessário um 

defeito de comercialização ou face uma informação deficiente; no risco adquirido a 

impropriedade já existe, violando a segurança do adquirente, não numa concepção individual, 

mas diante uma concepção coletiva da sociedade de consumo, projetando a responsabilidade 

para fora da esfera individual, e recai sobre o outro e até o mesmo o Estado em sentido 

amplo.
332

 

                                                           
329 ―Demais disso, os meandros que a conformam se transpersonalizam, alcançam outros sujeitos que se situam 

fora do quadro tradicional da relação clássica causa e efeito. Ainda mais no terreno da responsabilidade civil, se 

firmam os fundamentos teóricos da responsabilidade pré-contratual, descortinando novos elementos para a 

estrutura e a função da indenização e do dano‖. FACHIN, Luiz Edson. Responsabilidade civil contemporânea no 

Brasil: notas para uma aproximação. Revista Jurídica, Porto Alegre, RS, ano. 58, n. 397,  p.4, nov. 2010 
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 SOARES, Mário Lúcio Quintão. Teoria do Estado: novos paradigmas em face da globalização. 4. ed. São 

Paulo: Atlas, 2011. p. 38. 
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 Citando Antônio Herman, Sérgio Cavalieri Filho quando fazendo uma análise do risco inerente e o risco 

adquirido, diz que o risco inerente ou periculosidade latente é o risco intrínseco, atado à sua própria natureza, 

qualidade da coisa ou modo de funcionamento. Embora se mostre capaz de causar acidentes, a periculosidade 

desses produtos é normal e conhecida – previsível, em decorrência de sua própria natureza -, em consonância 

com a expectativa legítima do consumidor. Em suma, normalidade e previsibilidade são características do risco 

inerente, pelo qual não responde o fornecedor por não ser defeituoso um bem ou serviço nessas condições, Cabe-

lhe apenas informar o usuário a respeito desses riscos inevitáveis, podendo por eles responder caso não se 

desincumba desse dever – hipótese em que poderá resultar configurado o defeito de comercialização por 

informação deficiente quanto à periculosidade do produto ou serviço, ou modo de utilizá-lo. CAVALIERI 

FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 10. ed, São Paulo: Atlas, 2012. p. 196. 
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 FACHIN, Luiz Edson. Responsabilidade civil contemporânea no Brasil: notas para uma aproximação. 

Revista Jurídica, Porto Alegre, RS, ano. 58, n.397, p.4, nov. 2010. 
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 Da culpa, para o risco, deste para o dano, e deste para a vítima. Despatrimonializa-se e 

passa-se a ter visão inibitória da figura da responsabilidade. Tutela-se com base na prevenção 

e precaução, passando à solidariedade social já destacada e a presunção do risco, 

distanciando-se cada vez mais a culpa diante de atividades perigosas, correlacionando a 

responsabilidade como direito fundamental, protegendo a dignidade da pessoa humana, 

colocando a pessoa no centro da relação, observando uma justiça social, de bases 

principiológicas constitucional, como na questão do dano moral puro, como também em 

atividades de risco inerente, por aqueles que exercem atividade perigosa. 

 Eis que retornamos a função social, como dito, que sem uma mudança jurídica se 

adapta aos institutos jurídicos existentes, conjuntamente com a previsibilidade de 

determinadas atividades de risco. Calcula-se a possibilidade do dano diante do risco,  daí se 

fazer compreender quando autores ao falar da socialização do risco começando a se pensar na 

possibilidade da técnica do seguro diante de prognoses (situações que podem vim a 

acontecer).Passando a coletividade também a ser responsabilizada pelo dano, seja através de 

seguro, ou de um possível fundo de indenização. 

 Registro aqui feito como um instrumento que  pode vim a ser usado  face ao poluidor-

pagador ou potenciais poluidores. 

 Esta nova perspectiva em que se assenta a responsabilidade civil,  é um reflexo da 

evolução dos novos paradigmas vinculados  ao  instituto. Autores como Caio Mário
333

 e o 

Sérgio Cavalieri Filho
334

,  timidamente já insinuam este novo caminho, ponderando aquele 

referenciando  Melaurie e Aynés, que tem surgido a ideia da socialização do risco, que 

obedece a três critérios a serem considerados: em uma primeira fase ocorreria a ampliação da 

responsabilidade através do seguro, que distribui os riscos entre os segurados; sendo o seguro 

uma complementação da responsabilidade; uma segunda fase onde os riscos socializados é 

vinculado diretamente a seguridade social, como uma forma também de complemento, através 

de órgão coletivos assegurando os riscos sociais e um terceira fase a vítima só reclamaria da 

seguridade, que não seria reembolsada pelo responsável, pelo fato de ocorrer a repartição 

coletiva dos riscos. 

 Pensamento este também já referenciado por Sérgio Cavalieri , quando pondera que 

outra técnica  utilizada no sentido de se alcançar a socialização do dano é o seguro, quando se  

distribui os riscos entre todos os segurados. Consolidam-se estas ideias com o entendimento 

de que como a coletividade também tem o proveito da atividade, devendo esta própria 
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 PEREIRA. Caio Mário da Silva. Responsabilidade civil. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001. p. 291. 
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coletividade garantir a reposição dos danos, seja através de um seguro ou dos fundos de 

indenização.  Seguindo a linha do direito comparado o Sérgio Cavalieri Filho afirma que ―na 

doutrina francesa, com adeptos no Brasil, chega-se, mesmo, a sustentar que, a curto prazo, a 

responsabilidade individual será substituída pelos seguros privados e sociais, com a criação de 

fundos coletivos de reparação‖ que deverão ser custeados pelos criadores dos riscos – patrões, 

proprietários de veículos etc, ocasião que referencia  Géneviéve Viney, autora francesa que 

escreveu sobre o declínio da responsabilidade individual, onde sustenta que a socialização, na 

época contemporânea, impõe uma novo olhar do  Direito para com a responsabilidade civil. O 

argumento chave seria de que o termo ―socialização‖ leva uma repaginação da 

reponsabilidade civil. O professor Caio Mário também referencia autora, elucidando seu 

pensamento ao afirmar que até o final do século XIX preponderava o individualização da 

reparação do dano, levando a uma concorrência com a indenização coletiva. Vez que surge 

diante do rápido desenvolvimento, técnicas cada vez mais aprimoradas de produção e 

necessidade premente de uso de energias, que desencadeiam em riscos que devem ser 

socializados, afirmando expressamente que ―numa visão otimista da realidade contemporânea, 

preconiza orientar diretamente a fase de responsabilidade individual para a sanção e a 

prevenção das faltas‖. 

 Este aspecto preventivo já sentiu no seguro obrigatório proveniente de acidentes de 

automóveis, vinculados ao licenciamento para uso, bem como nos casos de acidentes no 

trabalho, que tem a responsabilidade transferida ao empregador, bem como no caso usuário-

poluidor e o poluidor-pagador quando do uso do meio ambiente, e quando do dano causado. 

 O mérito da socialização dos riscos é a manutenção da responsabilidade civil, que não 

irá substituir a responsabilidade subjetiva, mas direcionar a responsabilidade provenientes de 

atividades da alto grau de periculosidade como no caso dos combustíveis, que mesmo diante 

da atividade de risco, são produtos de natureza essencial, para este Estado que se implanta, e 

se desenvolve.  As vítimas tendem a ser protegidas diante destes desenvolvimentos técnicos. 

No dano ambiental, diante da dificuldade de encontrar diretamente os responsáveis a 

socialização se apresenta como uma perspectiva viável. Evidente que esta proteção pode se 

agregada a institutos já existentes, uma vez que transferir esta responsabilidade para o Estado 

pode se revelar como não eficiente, quando tomamos por base a experiência neozelandesa e 

dos países escandinavos, mas precisamente a Suécia. 

 Afirma-se que a experiência de vanguarda se deu na Nova Zelândia, que no ano de 

1972 com a edição do Accident Compensation Act, entrando em vigor em 1974, estabeleceu 

parâmetros para a indenização das vítimas de acidente, sem a necessidade de instauração de 
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processo judicial, o que gerou altos custos para o Estado, sem, no entanto evidenciar uma 

justa compensação. A ação de compensação acidentária possibilitava que qualquer cidadão 

que vivesse em território neozelandês tivesse direito a indenização, ou seja, indenização em 

sentindo amplo. Em 1982 a jurisprudência neozelandesa permitiu que fosse dado entrado em 

ações judiciais. Sustenta-se que os custos sociais ficaram elevados, levando a estudos para 

reduzir a amplitude do sistema tendo em 1992 editado uma nova lei, que restringiu o ―alcance 

do termo acidente, bem como suprimiram o pagamento à vista por incapacidade parcial e 

permanente e o dano moral‖.
335

 

 Na realidade a experiência da Nova Zelândia serve de parâmetro, para que erros não 

sejam cometidos no mesmo sentido. Visto o esvaziamento ocasionado com a responsabilidade 

civil, que passou a ter natureza complementar. A amplitude dada à ação de compensação 

acidentária trazendo para o Estado toda a responsabilidade tem um elevado risco de não haver 

uma contrapartida eficiente, como ocorreu naquele país. Podendo inclusive elevar o número 

de sinistro. 

 Percebe-se que mesmo em países onde é elevada a proteção aos cidadãos, a 

socialização do risco deve ser conjugada com institutos complementares, onde se deve 

facilitar ações regressivas diante de quem causou o dano ou do segurado privado; assim como 

observar a gerência destes fundos por parte do Estado, que pode levar o repasse do custo ao 

consumidor final. Sendo o equilíbrio da socialização, observando as atividades que devem 

acobertadas, garantindo parâmetros mínimos diante de atividades de elevado risco como 

garantia a dignidade humana das vítimas, o melhor caminho a ser trilhado. 

 No Brasil esta evolução da responsabilidade tendo o binômio fato-dano, se percebe 

com base na teoria do risco, bem como os princípios ambientais da prevenção e da precaução, 

assim como do usuário-pagador, que desencadeia  a responsabilidade objetiva, nos leva a um 

novo olhar para a responsabilidade civil. Aspecto que levou a Giselda Hinoraka a consolidar 

ao que ela denominou de responsabilidade pressuposta que tem um elo com a socialização do 

risco visto direcionar a perspectiva da responsabilidade para vítima, onde se destaca o aspecto 

preventivo, diante de atividades lícitas, no entanto perigosas e geradoras de danos, no qual 
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 A referida lei foi ratificada pela Noruega em 1969 e constitui, também, o fundamento da lei sueca promulgada 

em 1972. No seu artigo o autor referencia o pensamento de Jaime Santos Briz, que a par de não obstaculizar as 

vantagens econômicas competitivas, entende que a manutenção de seguro obrigatório equilibrado, propicia às 

vítimas a manutenção da dignidade humana, não impedindo o ajuizamento de demandas.MORSELLO, Marco 

Fábio.  A responsabilidade civil e a socialização dos riscos: o sistema neozelandês e a experiência escandinava. 

Revista da Escola Paulista da Magistratura, ano. 7, n. 2, p. 13-22, jul./dez., 2006, p. 15. 
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Geniève denominou de mise in danger (que pode ser traduzido como uma ação de por em 

perigo ou risco – danger, como indicativo de perigo ou de atenção).
336

 

 Giselda Hinoraka, referenciando as conclusões de Geniève, transcreveu que a autora 

focou o seu olhar para a indenização da vítima depois de realizar um longo estudo 

comparativo do Direito europeu, italiano, neozelandês e suíço – e do direito anglo-saxão, 

fazendo uma correlação com o direito belga e o francês, onde entendeu que vários 

instrumentos podem ser viabilizados na indenização das vítimas de mise in danger, dando 

destaque para o seguro direto, a previdência social ou a responsabilidade sem culpa. Pretendo 

com estes parâmetros definir atividade perigosa, para justificar uma responsabilidade além 

dos parâmetros já construídos para a responsabilidade civil, que diante das mudanças 

ocorridas no final do século passado, com os avanços tecnológicos, o progresso da ciência e a 

corrida do consumo em massa, fez surgir movimentos buscando uma melhor proteção do 

homem, no sentido de ter uma vida digna.  

Veja que a socialização do risco é apenas um dos elementos destacados, não o único, 

vez que com a produção em série, ou o fenômeno do maquinismo, que fez surgir grandes 

grupos econômicos, a responsabilidade individual não conseguiu cumprir com as expectativas 

da reparação, em face de dificuldade de fazer prova do elemento culpa. A responsabilidade 

proveniente da teoria do risco surgiu exatamente para preencher esta necessidade premente, e 

posteriormente a socialização do risco.
337

 

 Nesta perspectiva, traça a necessidade de se estabelecer um padrão diante de 

atividades desenvolvidas com alto grau de periculosidade, que fundamentem a reparação 

muito além da teoria subjetiva e objetiva, em que pese ter uma relação derivante desta última, 

em decorrência de não poder eliminar o perigo que é iminente, mesmo através de políticas 

preventivas. Neste padrão situa a vítima, cujos direitos devem ser eficazes, diante de 

princípios constitucionais estruturantes como o da dignidade da pessoa humana e da 

solidariedade social, o que Giselda Hinoraka ponderou como ―um verdadeiro-e suficiente 

abrangente – autocritério de justificação da responsabilização civil na contemporaneidade‖, 
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 Os argumentos traçados sobre a reponsabilidade pressuposta e as considerações sobre  o mise en danger 

tiveram como parâmetro o artigo de Giselda Hinoraka. HINORAKA, Giselda. Responsabilidade civil 

pressuposta: evolução de fundamentos e de paradigmas da responsabilidade civil na contemporaneidade. In: 
RODRIGUES JUNIOR, Otávio, RODRIGUES JUNIOR, Gladston Mamede, ROCHA, Maria Vital da.(Coord.). 

Responsabilidade Civil contemporânea: em homenagem a Sílvio de Salvo Venosa. São Paulo: Atlas, 2011. p. 40-

59. 
337
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experiência escandinava. Revista da Escola Paulista da Magistratura, ano. 7, n. 2, p. 13-22, jul./dez., 2006, p. 
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ou seja, um parâmetro particular correlacionado ao exercício de uma atividade perigosa para 

terceiros, que funciona dentro de uma peculiaridade do risco que lhe é inerente.
338

 

 E nesta construção reconhece ser utópico se imaginar que pode eliminar qualquer 

risco, mas que é possível se diminuir o dano na construção, quando se passa a ter total 

consciência de inevitabilidade, qual o custo que este dano representa para a sociedade e 

buscar se reduzir este custo, seja através de políticas preventivas, seja através de uma 

responsabilidade pressuposta, com um critério padrão de imputação ao qual são visualizadas 

em atividades que contenham: ―risco caracterizado (fator qualitativo); atividade 

especificamente perigosa (fator quantitativo), que se subdivide em probabilidade elevada e 

intensidade elevada‖. Que uma vez identificada como atividade de risco iminente deve ser 

descrito: a potencialidade perigosa, que geraria a responsabilidade pelo mise em danger; os 

critérios devem ser exemplificativos, visto a possibilidade de surgir outra atividade de 

natureza assemelhada; não deve ser extensivo, para não englobar atividades que não sejam de 

elevado perigo; deve haver uma relação entre o dano e a atividade perigosa, estabelecendo a 

causalidade, tendo o executor como responsável; a responsabilidade deve ter o fim de reparar 

apenas a vítima; não se deve admitir excludentes e eventualmente com base nas provas a 

possibilidade de ação de regresso, no qual  o demandado em ação própria demonstraria a 

culpa de outrem. 

 Esta possibilidade da ação de regresso, nos levar a observar outro aspecto a se 

considerar proveniente do dano ambiental é o que diz respeito à responsabilidade solidária, 

que é sabido que não se presume, devendo ser prevista em lei conforme previsão do artigo 

265 em consonância com o artigo 942 do Código Civil, onde dispõe que havendo mais de um 

causador do dano, todos são solidariamente responsáveis. Por sua vez a Constituição Federal 

no art. 225, § 3º aduz que todos os infratores das normas de proteção ambiental, pessoas 

físicas ou jurídicas, indistintamente estão sujeitas a ―sanções penais e administrativas, 

independentemente da obrigação de reparar os danos causados‖
339

 

Considerando a responsabilidade objetiva, bem como a solidariedade decorrente de 

dano ambiental, visto que aquela responsabilidade prescinde do elemento culpa e que todos 
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 As construções feitas por Geniève para  a identificação da mise em danger, tem por base o art. 2050 do 

Código Civil italiano, de 1942, que dispõe que ‗qualquer um que cause um dano a outrem no desempenho de 

uma atividade perigosa por sua natureza, ou pela natureza dos meios adotados, deve repará-lo, se não provar ter 

adotado todas as medidas adequadas para evita-lo.‘ 
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 ―Em se tratando de dano ambiental, a continuidade delitiva é motivo bastante para a condenação atual da 

indústria poluente, não obstante tenha o dano sido provocado também por algum antecessor no tempo. É nisso 

que reside a indenização por responsabilidade objetiva solidária dos danos causados ao meio ambiente‖. NERY 

JUNIOR, Nelson . Dano ambiental: prevenção, reparação e repressão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, 

p. 284. 
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envolvidos na cadeia de produção são responsabilizados, surge um questionamento no que diz 

respeito ao caso fortuito e a força maior, que em regra são considerados excludentes de 

responsabilidade.  

O certo é que a regra geral prevista no art. 393, parágrafo único do Código Civil não 

faz diferença entre caso fortuito e força maior e os define que ―o caso fortuito ou de força 

maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir‖, 

atribuindo a um a inevitabilidade e ao o outro a imprevisibilidade. Um decorre de fato alheia à 

vontade humana (caso fortuito) e o outro deriva de acontecimentos naturais. 

Partindo destas considerações ambos são considerados excludentes de 

responsabilidade pelo fato de romper o nexo de causalidade, entre o agente e a vítima.  

Baseados nas lições Agostinho Alvim, a doutrina e a jurisprudência vêm fazendo uma 

distinção entre ―fortuito interno‖, no caso ligado à pessoa, ou à coisa, ou à empresa do agente; 

e ―fortuito externo‖, que seria a força maior, ou Act of God dos ingleses. Somente este último 

excluiria a responsabilidade, principalmente se fundada no risco, o fortuito interno por sua vez 

geraria a responsabilidade simplesmente por estar na linha de previsibilidade da atividade 

exercida.
340

 

A uma parte considerável da doutrina, não consideram o caso fortuito e força maior 

como excludente em decorrência de reponsabilidade proveniente de dano ao meio ambiente. 

Neste caso se aplicaria a responsabilidade do risco integral que responde independentemente 

de culpa não se podendo trazer como linha de defesa as excludentes previstas legalmente. 

Veja que os argumentos dos doutrinadores favoráveis ao risco integral são no sentido 

de considerar irrelevante o caso fortuito e a força maior como excludente por dano ecológico, 

como no caso do Nelson Nery Junior que ―defende uma interpretação finalista da Lei de 

Política Nacional do Meio Ambiente, onde afirma que o legislador disse menos do que queria 

dizer ao estabelecer a responsabilidade objetiva, devendo o poluidor assumir todos os riscos 

que advém de sua atividade.‖
341
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 GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade civil. 8.ed. São Paulo: Saraiva,. 2003. p. 737. 
341

 Nelson Nery Junior citado por Carlos Roberto Gonçalves ―...o poluidor deve assumir integralmente todos os 

riscos que advêm de sua atividade, como se isto fora um começo da socialização dos risco e de prejuízo...Mas 

não só a população deve pagar esse alto preço pela chegada do progresso. O poluidor tem também a  sua parcela 

de sacrifício, que é justamente, a submissão à teoria do risco integral, subsistindo o dever de indenizar ainda 

quando o dano seja oriundo de caso fortuito e força maior‖. GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade 

civil. 8.ed. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 91 
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Em seu trabalho o fomento aos campos maduros de petróleo Marina de Siqueira
342

, 

pontua entendimento semelhante ao aqui defendido e referencia autores com entendimento 

favorável
343

 a responsabilidade do risco integral, bem como autores não favoráveis
344

 a 

responsabilidade pelo risco integral. 

A preocupação se dá exatamente dos índices de acidente de trânsito  ocorridos em 

rodovias brasileiras.  Considerando o transporte de produtos perigosos os riscos são 

maximizados. Por risco entenda uma real possibilidade de consequências indesejáveis que 

possam gerar  algum evento danoso. 

A realidade é que os riscos provenientes de transporte de produtos perigosos são 

bastante elevados e podem ter consequências catastróficas. 

Os riscos provenientes de acidentes decorrentes de transportes de combustíveis podem 

se dá através de incêndios, explosões e vazamentos. O risco é iminente e potencial.
345

 

Os potenciais impactos ambientais resultantes dos riscos identificados em geral estão 

vinculados a contaminação da flora, da fauna, na contaminação de corpos hídricos 

superficiais.   
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XAVIER, Yanko Marcius de Alencar. GUIMARÃES, Patrícia Borba Vilar. O fomento aos campos maduros 

de petróleo e o desenvolvimento: uma análise-jurídico constitucional. In SIQUEIRA, Mariana de. Natal: 

Edufrn, 2010, p. 207. 
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 A responsabilidade da indústria petrolífera, sob a modalidade objetiva, baseada na teoria do risco integral, 

situa-se como a mais adequada ao imperativo de tutela ambiental, associada ao desempenho das indispensáveis 
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 ―O risco da atividade não deve, de per si, afastar a validade das escusas, mas tão somente servir de elemento 

para que, diante de sua invocação, o aplicador da lei seja mais exigente em relação à aferição da irresistibilidade 

e imprevisibilidade do evento externo‖. ADAMEK, Marcelo Vieira Von. Passivo ambiental. In: FREITAS, 

Vladimir de Passos. Direito ambiental em evolução. Curitiba: Juruá, 2006. p. 123-124. v. 2 
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 Ao contrário dos Estados Unidos e de países da União Europeia, o Brasil não dispõe de um sistema de 

informações sobre acidentes ocorridos no transporte de cargas perigosas que tenha abrangência em todo o 

território nacional.O Cadastro de Acidentes Ambientais da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental 

– CETESB, iniciado em 1978, contemplava somente as ocorrências que envolviam vazamentos de petróleo. Em 

razão da capacitação e experiências adquiridas nesses episódios, a CETESB, a partir de 1983, viu-se na 

contigência de atender uma demanda crescente de acidentes envolvendo produtos perigosos. Por essa razão, os 

dados referentes a acidentes no transporte rodoviário de produtos passaram a ser contabilizados a partir daquele 

ano, registre-se 1983. No cadastro da ABIQUIM consta que no período de 1990 a 1997 foram atendidas um total 

de 779 chamadas relativas a transporte, sendo 80,2% delas (625 chamadas) modal rodoviário. São Paulo foi o 

estado que mais ativou os serviços da Pró-química, efetuando 478 chamadas. 

Deve se ressaltar que as investigações realizadas nos bancos de dados da CETESB, da ABIQUIM e da FEEMA 

revelaram cadastros incompletos, pois não registram todos os incidentes ocorridos; e também não fornecem 

indicações quanto às causas e as consequências destes eventos. 

Estes números em que pesem não serem completos, visto que vários casos são registrados pelas autoridades 

como o Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária Federal, além de se considerar uma grande quantidade que 

podem não ter sido registrado por nenhum órgão fiscalizador. 

Considerando que a maior quantidade de acidente se dá através da malha rodoviária, evidente que os maiores 

riscos na manipulação de produtos perigosos se concentram na sua movimentação. Fonte: PET da FAN 

Distribuidora de Petróleo S/A, que se encontra disponível no Anexo B. 
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Tais danos muitas vezes ocorrem por falta de um monitoramento no sistema 

fiscalização e comando público ambiental, que vem sendo denominado de déficit de 

execução. Para compreender como se processa este controle e comando, basta observar os 

instrumentos previstos sobre aspectos-jurídicos estabelecidos em nível de planejamento 

ambiental. Visualiza-se este déficit quando mesmo com a política preventiva estabelecida, 

acaba ocorrendo acidentes ambientais em grandes proporções, bem quando o Estado, mesmo 

com políticas definidas não consegue operacionalizar sua política de proteção ambiental, no 

caso do Brasil diante da sua extensão territorial, este déficit se acentua
346

. Registrando que a 

prevenção na tem como ser eficaz em sua totalidade, por melhor continuará existindo o dano 

ambiental. 

Sedimentando os aspectos relacionados à responsabilidade civil diante do dano 

ambiental, inevitável correlacionar com o princípio do poluidor-pagador, que deve ter uma 

posição central, nesta irradiação da proteção ambiental.  Para isto deve no sentido da 

prevenção se articular este princípio com ―proibições, imposições, obrigações positivas e 

negativas que decorrem do Direito Civil‖, somados ao aspecto processualístico relacionando 

―causa e efeito entre produção e compensação‖.
347

 Posição esta ratificada pelo artigo 13 da 

Declaração do Rio de Janeiro de 1992 que dispõe que os Estados devem desenvolver uma 

legislação pátria que regulamente a indenização e a responsabilidade diante de ações 

poluidoras e causadoras de danos ambientais, e estabelece que estes mesmos Estados como 

política de cooperação desenvolva normas ambientais, tanto no âmbito da jurisdição nacional, 

com fora da jurisdição que tenha como objeto a responsabilidade e a indenização. 

Nesta linha reflexa, rompe-se com a tradicional função da responsabilidade civil, com 

efeito,  reparativo, bem como ao aspecto de ser o dano atual, identificados, culposo, com nexo 

de causalidade determinado e ter como fim a indenização, diante da impossibilidade de 

restauração do bem, para guiar à responsabilidade civil as adequações do risco ambiental e da 

sua proteção, devendo ser feito incluído nas palavras do Canotilho a consagração do direito 

ambiental e à qualidade de vida.
348
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Ao se ter consciência, eventuais poluidores, das sanções existentes, que serão 

responsabilizados economicamente, surge o aspecto preventivo da responsabilidade civil. Para 

isto contribuiu a legislação brasileira ao adotar a responsabilidade sem culpa no artigo 14 da 

Lei Federal nº 6.938 de 31 de agosto de 1981, com base na teoria do risco integral que se 

coaduna com dano ambiental e com o processo de industrialização. Lembrando que esta 

responsabilidade (no caso por risco)  tem suas bases na socialização do lucro, que nada mais é 

de que aquele que lucra com a atividade de risco, como no caso da distribuição e revenda de 

combustível, deve por ela ser responsabilizado. 

A presunção de culpa, evidente que retira a complexidade deste tipo de 

responsabilidade, em alguns aspectos, que no caso do Brasil, entende que eventual poluidor 

deve ser responsabilizado, mesmo se reconhecendo a dificuldade de se estabelecer um 

quantum para indenização, de restauração ou recuperação. Estas barreiras são citadas diante 

de situações, por exemplo, de danos ambientais que causem poluição generalizada, a poluição 

causada pelo uso de automóveis. Nestes casos, surgem mecanismos complementares citados 

como meios de responsabilizar com amparo no princípio do poluidor-pagador, consciente do 

meio ambiente como bem de uso comum e considerando o uso de produtos considerados de 

risco, de estes serem socializados.
349

   

Esta responsabilidade civil por danos causados por atividades perigosas para o 

ambiente atinge em sua escala de interesses difusos e coletivos o consumidor, que como tal é 

reconhecido quando envolvidos em acidentes de consumo, que porventura possam ser 

atingidos tanto na distribuição como na revenda de produtos com periculosidade iminente, 

como o combustível. 

José Geraldo B. Filomeno citando Fábio Konder Comparato, afirma que consumidores 

são aqueles ―que não dispõem de controle sobre bens de produção e, por conseguinte, devem 

se submeter ao poder dos titulares destes (...) o consumidor é, pois, de modo geral, aquele que 

se submete ao poder de controle dos titulares de bens de produção, isto é, empresários‖
350

. 

O conceito citado deixa clara a hipossuficiência e a vulnerabilidade do consumidor 

perante o fornecedor, comerciante ou empresário, pois este detém todo o conhecimento sobre 

o produto ou serviço, enquanto aquele fica, completamente, a mercê do que será ofertado ou 

anunciado. Na verdade, esse ponto é fundamental para se compreender o direito do 
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taxas ou impostos ecológicos.  LEITE, José Rubens Morato. Sociedade de risco e Estado. In: CANOTILHO, 

José Joaquim Gomes, LEITE, José Rubens Morato (Org.). Direito constitucional ambiental brasileiro. 5. ed. 

rev. São Paulo: Saraiva, 2012.  p. 215. 
350

 FILOMENO, José Geraldo Brito. Manual de direitos do consumidor. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2007. p. 22.  



133 
 

consumidor e o conceito do consumidor, a vulnerabilidade é a peça chave que norteia a 

sistemática do consumo
351

.  

A relação de hipossuficiência acima mencionada, em muito se assemelha ao vínculo 

jurídico empregado-empregador, uma vez que aqui, também, o mais fraco na relação, no caso 

o empregado, fica mais exposto e sujeito a abusos, tamanha semelhança materializa-se com o 

surgimento, na mesma época de movimentos consumeristas e trabalhistas.
352

   

O Código de Defesa do Consumidor definiu em seu artigo 2º, caput e § único, sendo 

complementado pelos artigos 17 e 29, o conceito de consumidor.   

O art. 2º do CDC diz:  ―Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza 

produtos ou serviços como destinatário final. Parágrafo único. Equipara-se ao consumidor a 

coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.‖  

O referido artigo, em seu caput, refere-se ao consumidor de forma concreta ao 

mencionar que o mesmo ―é toda pessoa física ou jurídica‖, limitando ao final na condição de 

―destinatário final‖
353

, ou seja, o usuário derradeiro da cadeia produtiva daquele bem ou 

serviço ofertado. Esse conceito descaracteriza da condição de consumidor, por exemplo, o 

indivíduo que compra produtos para revenda.
354

 

Já o parágrafo único trata o destinatário final dos produtos e serviços de maneira 

irrestrita e genérica, qualquer um que de algum jeito tenha participado da relação, seja uma 

pessoa identificada ou não.
355

Assim, a Lei Federal  nº 8.078 de 1990 contemplou até mesmo 

as hipóteses de consumo de produtos ou serviços prejudiciais aos potenciais consumidores, 

resguardando-os com instrumentos jurídicos capazes de responsabilizar os causadores dos 

danos
356

. 

Nesse sentido, complementando o conceito, têm-se os artigos 17 e 29 do CDC. O art. 

17 equipara a consumidores todas as vítimas do evento danoso, isso significa dizer que 

qualquer um que tenha sofrido com o acidente de consumo ainda que não seja consumidor 

direto do bem ou serviço ofertado
357

 terá direito a reparação.  São os chamados, bystander, 

                                                           
351

 BENJAMIN, Antônio Herman V.; MARQUES, Cláudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de 

direito do consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p.77. 
352

 FILOMENO, José Geraldo Brito. Manual de direitos do consumidor. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2007.  p. 23. 
353

BENJAMIN, Antônio Herman V.; MARQUES, Cláudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de direito 

do consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p.68. 
354

 Rizzato Nunes, cita que ―Evidentemente, se alguém adquire produto não como destinatário final, mas como 

intermediário do ciclo de produção, não será considerado consumidor. Assim, por exemplo, se uma pessoa - 

física ou jurídica – adquire calças para revendê-las, a relação jurídica dessa transação não estará sob a égide da 

Lei nº 8.078/90‖. NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 4.ed. São Paulo: Saraiva, 

2009. p.84. 
355

 NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 4.ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p.84. 
356

FILOMENO, José Geraldo Brito. Manual de direitos do consumidor. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2007. p. 33. 
357

 NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 4.ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p 84. 



134 
 

ampliada para as situações envolvendo responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço. 

No caso basta ser vítima para ser protegido pelo dano ocasionado. Por sua vez, o art. 29 

estende a definição a todas as pessoas, inclusive para os consumidores indetermináveis 

expostos as práticas comerciais, ou seja, de forma difusa, todos que de alguma forma foram 

atingidos pelo acidente de consumo
358

. Temos uma ampliação do conceito de consumidor, 

diante da indeterminação e da vulnerabilidade aqui fica exposto diante de risco que os atinge 

sem ter participado diretamente da relação direita de consumo. 

Esta ampliação é sentida principalmente diante de produtos e serviços que 

desencadeiam riscos intrínsecos as atividades executadas, devendo ser considerado o 

consumidor em sua universalidade, uma vez caracterizado o dano, garante-se a proteção 

jurídico-processual, para se ampliar a reparação causada, seja com base no artigo 8º do 

Código de Defesa do Consumidor que garante o direito a reparação, seja com base no artigo 

81 quando ao observar a tutela coletiva das relações consumeristas, que pode ser observada 

em acidentes de consumo que envolva os produtos com alto grau de periculosidade. Momento 

em que estão vinculados por situação de fato.  

Portanto, o conceito de consumidor abarca qualquer um
359

, pessoa física ou jurídica, 

inclusive uma coletividade podendo até mesmo ser indeterminada, que adquira ou contrate um 

produto ou serviço na condição de destinatário final, último beneficiado na cadeia 

consumerista.  

O fornecedor constitui o outro polo da relação de consumo da qual o consumidor faz 

parte. 

O aprimoramento do referido conceito levou a definição dada na sistemática do 

consumo no Brasil, o CDC assim diz no seu  artigo. 3º: ―Fornecedor é toda pessoa física ou 

jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.‖ 

Trata-se de um conceito amplo para, assim como a definição de consumidor, abarcar 

as mais diversas situações práticas. Cumpre salientar que fornecedor é um termo mais 
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genérico para comerciante, prestador de serviços, fabricante, produtor, entre outros
360

 e esta 

distinção será relevante a título de responsabilização solidária na via regressiva. 

José Geraldo Brito Filomeno, citando Plácido e Silva, assim define esse integrante da 

relação de consumo ―derivado do francês ‗fournir‘ (fornecer, prover), de que se compôs 

‗fornisseur‘ (fornecedor), entende-se todo comerciante ou estabelecimento que abastece ou 

fornece habitualmente uma casa ou um outro estabelecimento dos gêneros e mercadorias 

necessários a seu consumo‖.
361

 

Fazendo uma comparação com os textos europeus, o Brasil não se afastou da linha da 

definição por eles adotadas, que procuram definir o produtor como principal responsável.
362

 

Newton de Lucca por ocasião da definição do sentido jurídico de quem seja 

consumidor, em nota, quando das críticas que foram feitas diante da pulverização do conceito 

de consumidor cita como se pronunciou Herman Benjamim quando disse que ―o conceito do 

art. 29 integrava, a princípio o corpo do art. 2º. Como consequência do lobby empresarial que 

queria eliminá-lo por completo foi transportado, por sugestão minha, para o capítulo V.‖
363

 

O alargamento deste conceito objetiva  estender a proteção legal aos adquirentes de 

bens e serviços em potencial, ou seja, não só aquele que adquire diretamente, mas aquele que 

indiretamente possa ser atingido em decorrência de um acidente de consumo, cujo 

fundamento se encontra na ―garantia de prevenção do dano, que aparece consagrada como um 

dos direitos básicos do consumidor, na linha do que dispõe o inciso VI do art. 6º do CDC, 

segundo o qual deverá a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, 

individuais e coletivos e difusos‖, conforme cita Newton de Lucca.
364

 

O que é plenamente justificável, razão de que a legislação visa proteger não somente 

quem praticou diretamente o ato de consumo, mas preservar interesses de qualquer um que 

tenha intervindo na relação de consumo. 

Este aspecto ―função social‖ coloca as relações de consumo além de relações 

convencionais, e muito além de normas de conduta e de organização, mas sobretudo como 
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norma-objetivo que ―ostenta inegável tessitura principiológica‖
365

. Essa carga  de princípios 

inerente as relações de consumo, impõe ao poder público um eficácia positiva na implantação 

das politicas públicas
366

, que na visão do Eros Grau é uma forma de intervenção estatal no 

domínio econômico
367

. E para que esta função social seja efetiva, inevitavelmente leva o 

Estado a normatizar e estabelecer políticas públicas que direcionem as pessoas a agirem em 

prol da sociedade. 

O Código de Defesa do Consumidor afinado com as legislações modernas abandonou 

o clássico conceito de culpa com elemento da responsabilidade civil e consagrou a 

responsabilidade objetiva tanto no artigo 12 quando regulamentou a responsabilidade pelo 

fato, bem como no artigo 14 quando regulamentou a responsabilidade pelo vício; o primeiro 

decorrente de um acidente de consumo o segundo decorrente de imprecisão seja do produto 

ou do serviço pela qualidade ou quantidade. 

As razões que levaram o legislador brasileiro a seguir esta linha de responsabilidade, 

veio fundada no dever de segurança do fornecedor dos produtos e serviços colocados no 

mercado de consumo. 

A relação de consumo é aquela que se origina da ligação estabelecida entre 

consumidor e fornecedor em decorrência do fornecimento, consumo ou comercialização de 

bens de produção ou serviços
368

. Cabe salientar que dentro desta espécie de relação, bem 

como em toda, a publicidade deve ser utilizada como uma ferramenta de divulgação honesta, 

isto quer dizer, fazendo uso da verdade para propiciar a promoção do produto de forma 

salutar
369

.  

Nas palavras de Cláudia Lima Marques ―O fundamento da responsabilidade civil do 

fornecedor deixa de ser a relação contratual para se materializar em função da existência de 
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um outro tipo de vínculo: a relação jurídica de consumo, contratual ou não‖.
370

 O que 

compreende dizer que na contemporânea interpretação do CDC sua base fundamentadora é a 

conexão: fornecedor-consumidor. 

A responsabilidade civil é uma vertente jurídica que estuda o encargo atribuído a 

alguém pelos danos causados a outrem em decorrência de ato ilícito
371

. 

A responsabilidade tratada na legislação consumerista é a objetiva, o que implica em 

dizer que o fornecedor responderá independentemente de culpa (entendida aqui em sentido 

amplo: dolo e culpa) pelos prejuízos causados ao consumidor, atrelado a este instituto está o 

da inversão do ônus da prova, o que corresponde dizer que a prova da culpa cabe ao 

fornecedor, não importando se a alegação foi feita por ele ou pelo consumidor. 

Os danos patrimoniais podem ser entendidos como aqueles que implicam em perda 

econômica para o consumidor, seja efetivamente um prejuízo, seja um lucro que deixou de ser 

auferido, isto é, lucros cessantes
372

. Os morais são os que afetam o indivíduo na esfera 

subjetiva, sua honra, a maneira como ele enxerga o mundo; à imagem, compreende a forma 

como o indivíduo vê a si próprio, sua confiança; e os estéticos sua aparência, algo tão 

valorizado nas modernas sociedades. 

A responsabilidade aqui tratada protege também a coletividade, entendida no Código 

como consumidores por equiparação, é o que afirma Rizzato Nunes ―em outros termos, 

ocorrendo acidente de consumo, o consumidor diretamente afetado tem direito à ampla 

indenização pelos danos ocasionados. Todas as outras pessoas que foram atingidas pelo 

evento tem o mesmo direito‖.
373

 

Nas palavras de Cláudia Lima Marques ―O fundamento da responsabilidade civil do 

fornecedor deixa de ser a relação contratual para se materializar em função da existência de 

um outro tipo de vínculo: a relação jurídica de consumo, contratual ou não‖.
374

 O que 

compreende dizer que na contemporânea interpretação do CDC sua base fundamentadora é a 

conexão: fornecedor-consumidor. 

A responsabilidade civil é uma vertente jurídica que estuda o encargo atribuído a 

alguém pelos danos causados a outrem em decorrência de ato ilícito
375

. 
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A responsabilidade tratada na legislação consumerista em regra  é a objetiva, trazendo 

a subjetiva como exceção, o que implica em dizer que o fornecedor responderá 

independentemente de culpa (entendida aqui em sentido amplo: dolo e culpa) pelos prejuízos 

causados ao consumidor, atrelado a este instituto está o da inversão do ônus da prova, o que 

corresponde dizer que a prova da culpa cabe ao fornecedor, não importando se a alegação foi 

feita por ele ou pelo consumidor. A Teoria aplicada é do risco, com base no dever de 

segurança pela atividade exercida. 

 O Código regulamenta a responsabilidade pelo fato e pelo vício, tanto do produto 

como do serviço. Responsabilidade pelo fato entenda, como aquela ocasionada por um 

acidente de consumo e que efetivamente cause algum dano; pelo vício que pode ser de 

quantidade ou de qualidade, entenda deformidade no que foi ofertado. Um gera a 

imprestabilidade, a outra imprecisão. 

A garantia da vida, saúde e segurança do consumidor é que prevalece como objetivo 

maior da relação consumerista, como uma eficácia social desses direitos. 

Marcelo Neves estabelece uma diferença entre a eficácia e a vigência e afirma que 

considerando que constituem funções do sistema jurídico tanto a ―regulação (ou direção) da 

conduta‖ quanto a ―asseguração das expectativas‖, a eficácia diz respeito a primeira, enquanto 

a vigência (social) se refere a segunda. A vigência do direito se encontra é um problema que 

se encontra no plano do vivenciar, ao contrário da questão da eficácia, que emerge no plano 

do agir. O que se percebe é uma relação recíproca entre a regulação de condutas a  capacidade 

de assegurar expectativas normativas.
376

 

Eficácia no sentido de concretizar de realizar, de fazer com que a sociedade com base 

no princípio da confiança sinta que as políticas públicas estabelecidas pelo estado são 

críveis.
377

  

 A forma que para dar efetividade às normas de proteção ao consumidor são considerá-

las como norma-objetivo
378

, em face de sua carga principiológica, onde o direito é 
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reconhecido como um todo e não numa mera de divisão público/privado, pois ao estabelecer 

nestas normas os fins bem como objetivos da política a ser adotada, inevitavelmente passam a 

determinar os parâmetros de interpretação do direito. Pois como diria Ricardo Maurício Freire 

Soares ―a norma que se depreende do art. 4º do CDC se insere nesta última tipologia, pois 

estabelece a responsabilidade dos poderes públicos e agentes econômicos na realização dos 

princípios consumeristas, configurando a verdadeira ratio essendi do diploma legal‖.
379

 

 Por ocasião da regulamentação da política nacional das relações de consumo prevista 

no art. 4ª, a legislação do consumidor entrou em um patamar de norma principiológica, cuja 

proteção vai além de mera relação entre indivíduos, e condiciona a sua aplicação a 

princípios/objetivos com finalidades bem definidas, respaldado no caráter cogente destas 

normas, que vincula o aplicador aos fins ali estabelecidos, numa percepção teleológica 

decorrente do próprio texto legal.  

 A defesa do consumidor é considerada um princípio constitucional impositivo
380

, pois 

dele decorre uma função a ser estabelecida pelo Estado e como se executará os fins 

estabelecidos; ocasião que vale fazer um registro que normas-objetivos diferem de normas de 

conduta e normas de organização, já que a primeira explicita resultados e fins, aos quais estão 

vinculadas as demais normas. 

 Neste caso estabelece claramente a reparação como direito básico, e o direito de não 

lesar como fundamental constitucionalmente.  
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5.1 LEI 11442/2007 E A RESOLUÇÃO ANTT 3665/2011 – ASPECTOS LEGAIS DO 

TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL COMO FASE INTERMEDIÁRIA DA 

DISTRIBUIÇÃO ATÉ A REVENDA  

              

 Na cadeia que envolve a distribuição e revenda de combustível, perceptível que existe 

uma relação contratual entre as parte envolvidas. Uma relação que envolve a sistemática de 

entrega de combustível, no caso feito através de transporte automotivivo, considerado 

transporte de produto perigoso, cuja regulação é feita em território nacional pela Agência 

Nacional de Transporte Terrestre (ANTT)  

  Por distribuidor, ratifique-se, conforme previsto pela resolução nº 57
381

 de 20 de 

outubro de 2011 da Agência Nacional de Petróleo (ANP) em seu artigo 3º temos ―a empresa 

autorizada pela ANP para o exercício da atividade de distribuição de combustíveis líquidos 

derivados de petróleo, etanol combustível, gasolina C, biodiesel, óleo diesel B, óleo diesel BX 

autorizado pela ANP, e outros combustíveis automotivos‖. 

A revenda de combustível é uma atividade pública, regulamentada pela Lei Federal nº 

9.478 de 1997
382

 e exercida por postos revendedores que tenham registro de revendedor 

varejista expedido pela ANP, conforme os termos da portaria 116
383

 da ANP, que sofreu 

modificação pela Resolução nº 15
384

 de 14 de maio de 2007, que só pode ser iniciada vale 

ponderar  depois da publicação em Diário Oficial da União do respectivo registro. 

 O transporte rodoviário de combustível, é uma transação intermediária entre  o 

distribuidor e revendedor,  de conformidade com os registros feitos junto a ANTT, eles são  

apresentados em três categorias, previstas  na  Lei Federal nº 11.442
385

 de 2007 que dispõe 

sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração, com 

os mecanismos de sua operação e a responsabilidade do transportador. 

     Essa atividade intermediária é econômica de natureza comercial, exercida por pessoa 

física ou jurídica em regime de livre concorrência, e depende de prévia inscrição do 

                                                           
381

 BRASIL. Resolução ANP n.º 57, de 20 de outubro de 2011. Diário Oficial [da] República Federativa do 

Brasil, Brasília, DF, de  21 de outubro de 2011. Disponível em: <http://nxt.anp.gov.b> Acesso em: 28 jun. 2013 
382

 BRASIL. Lei nº. 9.478 de 1997. Dispõe sobre a política energética nacional, as atividades relativas ao 

monopólio do petróleo, institui o Conselho Nacional de Política Energética e a Agência Nacional do Petróleo e 

dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br> Acesso em: 28 jun. 2013.  
383

 BRASIL. Portaria ANP nº. 116, de 05 de julho de 2000. Disponível em: < http://www.cetesb.sp.gov.br> 

Acesso em: 28 jun. 2013. 
384

 BRASIL. Resolução ANP n.º 15, de 18 de maio de 2005. Disponível em: < http://nxt.anp.gov.br >Acesso em: 

28 jun. 2013. 
385

 BRASIL. Lei nº. 11.442 de 2007. Dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e 

mediante remuneração e revoga a Lei n
o 

6.813, de 10 de julho de 1980. Disponível em; < 

http://www.planalto.gov.br> Acesso em: 28 jun. 2013. 

http://nxt.anp.gov.br/nxt/gateway.dll/leg/resolucoes_anp/2011/outubro/ranp%2057%20-%202011.xml
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interessado em sua exploração no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de 

Cargas - RNTR-C da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, nas seguintes 

categorias: 

a) Transportador Autônomo de Cargas - TAC, pessoa física que tenha no transporte 

rodoviário de cargas a sua atividade profissional; 

b) Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas - ETC, pessoa jurídica constituída 

por qualquer forma prevista em lei que tenha no transporte rodoviário de cargas a 

sua atividade principal, que pode também ser por uma Cooperativa de Transportes 

de Cargas, que deverão comprovar a propriedade ou o arredamento dos veículos 

automotores de cargas de seus associados. 

Estes veículos de conformidade com  a legislação, deverá constar a forma como se 

encontra regulamentada na ANTT, o número do seu registro no RNTR-C de deu proprietário 

ou arrendatário. 

O contrato a ser celebrado entre a ETC e o TAC ou entre o dono ou embarcador da 

carga e o TAC definirá a forma de prestação de serviço desse último, como agregado ou 

independente.  Denominando-se TAC- agregado àquele que coloca veículo de sua 

propriedade ou de sua posse, a ser dirigido por ele próprio ou por preposto seu, a serviço do 

contratante, com exclusividade, mediante remuneração certa e denominam-se TAC-

independente aquele que presta os serviços de transporte de carga de que trata a lei em caráter 

eventual e sem exclusividade, mediante frete ajustado a cada viagem.  

O transporte rodoviário de cargas será efetuado sob contrato ou conhecimento de 

transporte, que deverá conter informações para a completa identificação das partes e dos 

serviços e de natureza fiscal. 

Com a emissão do contrato ou conhecimento de transporte, a ETC e o TAC assumem 

perante o contratante a responsabilidade pela execução dos serviços de transporte de cargas, 

por conta própria ou de terceiros, do local em que as receber até a sua entrega no destino;  

pelos prejuízos resultantes de perda, danos ou avarias às cargas sob sua custódia, assim como 

pelos decorrentes de atraso em sua entrega, quando houver prazo pactuado. 

No caso de dano ou avaria, será assegurado às partes interessadas o direito de vistoria, 

de acordo com a legislação aplicável, sem prejuízo da observância das cláusulas do contrato 

de seguro, quando houver.  

O transportador é responsável pelas ações ou omissões de seus empregados, agentes, 

prepostos ou terceiros contratados ou subcontratados para a execução dos serviços de 

transporte, como se essas ações ou omissões  fossem próprias.  O transportador tem direito a 
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ação regressiva contra os terceiros contratados ou subcontratados, para se ressarcir do valor da 

indenização que houver pagado cuja responsabilidade compreende o período entre o momento 

do recebimento da carga e o de sua entrega ao destinatário, que ao receber cessa a 

responsabilidade do transportador. 

       Evidente que a responsabilidade proveniente desta relação é subjetiva, mediante a 

verificação de culpa, que foge a regra das responsabilidades em decorrência de dano ao meio 

ambiente e em face do consumidor, aquela baseada na responsabilidade objetiva com base nos 

risco integral, esta com base na responsabilidade com base no risco. E como subjetiva os 

transportadores e seus subcontratados somente serão liberados de sua responsabilidade em 

razão de: a ) ato ou fato imputável ao expedidor ou ao destinatário da carga; b)  inadequação 

da embalagem, quando imputável ao expedidor da carga; c)  vício próprio ou oculto da carga; 

d) manuseio, embarque, estiva ou descarga executados diretamente pelo expedidor, 

destinatário ou consignatário da carga ou, ainda, pelos seus agentes ou prepostos; e)  força 

maior ou caso fortuito ou em caso de contratação de seguro pelo contratante do serviço de 

transporte
386

. O que não exime a responsabilidade do transportador e de seus subcontratantes 

pela agravação das perdas ou danos a que derem causa. 

O  expedidor, indenizará o transportador pelas perdas, danos ou avarias que resultem 

de inveracidade na declaração de carga ou de inadequação dos elementos que lhe compete 

fornecer para a emissão do conhecimento de transporte, sem que tal dever de indenizar exima 

ou atenue a responsabilidade do transportador, nos termos previstos na lei. Devendo também 

o expedidor indenizar nos casos previstos I, II e IV do caput do art. 12.
387

 

      Sendo a justiça comum competente para dirimir as questões envolvidas no transporte 

de carga de combustível e tendo as partes envolvida o prazo prescricional de 1 (um) ano à 

reparação pelos danos relativos aos contratos de transporte, iniciando-se a contagem do prazo 

a partir do conhecimento do dano pela parte interessada. Considerando a subjetividade 

envolvida pode ser escolhida a arbitragem para solucionar as questões. 

                                                           
386

 O seguro a que se refere a excludente é o previsto no art.13, inciso I da Lei nº 11.442 de 2007. Lembrando.  

As condições do seguro de transporte rodoviário de cargas obedecerão à legislação em vigor. 

Art. 13.  Sem prejuízo do seguro de responsabilidade civil contra danos a terceiros previsto em lei, toda operação 

de transporte contará com o seguro contra perdas ou danos causados à carga, de acordo com o que seja 

estabelecido no contrato ou conhecimento de transporte, podendo o seguro ser contratado: I - pelo contratante 

dos serviços, eximindo o transportador da responsabilidade de fazê-lo; II - pelo transportador, quando não for 

firmado pelo contratante. Parágrafo único.  As condições do seguro de transporte rodoviário de cargas 

obedecerão à legislação em vigor. 
387

 Art. 12.  Os transportadores e seus subcontratados somente serão liberados de sua responsabilidade em razão 

de:I - ato ou fato imputável ao expedidor ou ao destinatário da carga;II - inadequação da embalagem, quando 

imputável ao expedidor da carga;IV - manuseio, embarque, estiva ou descarga executados diretamente pelo 

expedidor, destinatário ou consignatário da carga ou, ainda, pelos seus agentes ou prepostos; 
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 Por ocasião da resolução nº  3665 de 2011 e considerando o transporte rodoviário de 

produtos perigosos que, em função das características do caso, seja considerado pelo 

fabricante como oferecendo risco por demais elevado, é tratado como caso especial, devendo 

seu itinerário e sua execução ser planejados e programados previamente, com as partes 

envolvidas na cadeia de produção os quais destacamos: o expedidor, o transportador, o 

destinatário, o fabricante ou do importador dos produtos, as autoridades com circunscrição 

sobre as vias a serem utilizadas e do competente órgão do meio ambiente, podendo ser 

exigido acompanhamento técnico especializado
388

. 

A Resolução da ANTT 3665 dispões sobre os procedimentos em caso de emergência,  

acidentes
389

 ou avaria  e em razão da natureza, extensão e características da emergência, a 

autoridade que atender ao caso deve determinar ao expedidor ou ao fabricante dos produtos a 

presença de técnicos ou de pessoal especializado no local, devendo o contrato de  transporte 

estabelecer quem será responsabilizado pelas despesas
390

. Inclusive nestes casos deve solicitar 

às autoridades que o fabricante, o transportador
391

, o expedidor e destinatário dos produtos 

prestem esclarecimentos de informações solicitadas pelas autoridades públicas. Lembrando 

que os veículos utilizados no transporte de produtos perigosos devem portar conjunto de 

equipamentos para situações de emergência, adequado ao tipo de produto transportado, bem 

como garantir os usos dos mesmos para uso do condutor e auxiliar, quando necessário em 

situações de emergência. 

                                                           
388

 Art. 29 da Resolução 3665 da ANTT. 

§ 1º O acompanhamento técnico especializado deve dispor de viaturas próprias, tripuladas por pessoal 

devidamente treinado e equipado para ações de controle de emergência, devendo ser promovido, 

preferencialmente, pelo fabricante ou pelo importador dos produtos que, em qualquer hipótese, fornecerá 

orientação e consultoria técnica para o serviço. 

§ 2º As viaturas de que trata o parágrafo anterior devem também portar, durante o acompanhamento, os 

documentos mencionados no inciso IV (Ficha de Emergência e Envelope para o Transporte, emitidos pelo 

expedidor, conforme o estabelecido nas instruções complementares a este Regulamento, preenchidos de acordo 

com informações fornecidas pelo fabricante ou importador dos produtos transportados;) do caput do art. 28 e os 

equipamentos necessários ao atendimento a situações de emergência, além daqueles a que se referem os Arts. 4º 

(Os veículos utilizados no transporte de produtos perigosos devem portar conjunto de equipamentos para 

situações de emergência, adequado ao tipo de produto transportado, conforme instruções complementares a este 

Regulamento.) e 5º (Os veículos utilizados no transporte de produtos perigosos devem portar conjuntos de 

Equipamentos de Proteção Individual - EPIs adequados aos tipos de produtos transportados, para uso do 

condutor e auxiliar, quando necessário em situações de emergência, conforme instruções complementares a este 

Regulamento). BRASIL. Resolução da ANTT nº. 3665 de 2011. Disponível em: < http://www.antt.gov.br> 

Acesso em: 28 jun. 2013. 
389

 Art. 30. Em caso de acidente, avaria ou outro fato que obrigue a imobilização de veículo transportando 

produtos perigosos, o condutor ou o auxiliar, deve adotar os procedimentos indicados no Envelope para 

Transporte, dar ciência à autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via e às demais autoridades locais 

indicadas pelo meio disponível mais rápido, detalhando a ocorrência, o local, o nome apropriado para embarque 

ou o número ONU e a quantidade dos produtos transportados. 
390

 Caso o contrato silencie sobre quem seja responsabilizado em casos de acidente sobre os aspectos técnico 

decorrente da previsão do artigo 31 da Resolução ANTT nº. 3665, o ônus recairá sobre o transportador. 
391

 Art. 33 da Resolução nº. 3665 da ANTT. 
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O expedidor é responsável pelas operações de cargas e entre elas destacamos: exigir 

do transportador os equipamentos e uso do veículo em condições técnicas e operacionais 

adequadas, devendo fazer a avaliação das condições de segurança 
392

; fornecer equipamentos 

de proteção individuais, devidamente instruído, caso o transportador não possua, para serem 

usados em caso de emergência
393

; fornecer os documentos obrigatórios para o transporte de 

produtos perigosos, sendo responsável pelo o que nele declarar, registrando como documento 

obrigatórios: originais do CIPP e do CIV; documento fiscal contendo as informações relativas 

aos produtos transportados; declaração do Expedidor de que os produtos estão adequadamente 

acondicionados e estivados para suportar os riscos normais; ficha de Emergência e envelope 

para o transporte, emitidos pelo expedidor; autorização ou licença da autoridade competente 

para expedições de produtos perigosos;394
 pelo acondicionamento e estiva dos produtos a 

serem transportados, de acordo com as especificações do fabricante; no caso de transporte 

com cargas variadas, adotar precauções em decorrência da compatibilidade entre os produtos 

a serem transportados, observando as recomendações previstas no artigo 12, inciso II do 

regulamento
395

; fornecer os elementos de sinalização e exigir o seu emprego e prestar 

informações sobre o produto transportado
396

 e no caso de produtos fracionados, entregar ao 

transportador devidamente acondicionado acondicionados, embalados, rotulados, etiquetados 

e marcados.
397

 

 Ao destinatário cabe a responsabilidade de descarga dos produtos. 

            Nesta linha se figura como responsabilidade do transportador:
398

 no caso de operações 

de redespacho assume as responsabilidades inerentes ao expedidor, bem como fizer quaisquer 

alterações no carregamento de produtos perigosos, inclusive quando efetuar operações de 

redespacho; fazer a manutenção e utilização dos veículos de forma adequada, bem como a 

vistoria dos mesmos, de conformidade com a carga transportada; fazer o acompanhamento de 

carga e descarga e transbordo; providenciar o CIV e o CIPP, quando necessários, e exigir do 
                                                           
392

 Art. 38 da Resolução nº. 3665 da ANTT. 
393

 Art. 39 da Resolução nº. 3665 da ANTT. 
394

 Art. 40 da Resolução nº. 3665 da ANTT. 
395

Art. 12 da Resolução nº. 3665 da ANTT. É proibido: 

I - conduzir pessoas em veículos transportando produtos perigosos além dos auxiliares. 

II - transportar, simultaneamente, no mesmo veículo ou equipamento de transporte, diferentes produtos 

perigosos, salvo se houver compatibilidade ou se disposto em contrário nas instruções complementares a este 

Regulamento. 

Parágrafo único. Entende-se como compatibilidade entre produtos a ausência de risco de ocorrer explosão, 

desprendimento de chamas ou calor, formação de gases, vapores, compostos ou misturas perigosas, devido à 

alteração das características físicas ou químicas originais de qualquer um dos produtos, se postos em contato 

entre si (por vazamento, ruptura de embalagem, ou outra causa qualquer). 
396

 Art. 41 da Resolução  nº.3665 da ANTT 
397

 Art. 42 da Resolução nº. 3665 da ANTT 
398

 Art. 46 da Resolução nº. 3665 da ANTT 
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expedidor os documentos de que tratam os incisos II, III, IV, V e VI do caput do art. 28;  

transportar produtos perigosos a granel de acordo com o especificado no CIPP; ter no veículo 

os equipamentos de emergência, bem como instruir a forma adequada de uso; pela 

qualificação dos profissionais envolvidos na operação de transporte, observando os os 

preceitos de higiene, medicina e segurança do trabalho; utilizar corretamente, nos veículos e 

equipamentos de transporte, os elementos de identificação adequados aos produtos 

transportados; realizar as operações de transbordo observando as recomendações fornecidas 

pelo expedidor ou fabricante dos produtos; assegurar o acompanhamento por técnicos 

especializados, observando os parâmetros estabelecidos no artigo 29; orientar  o condutor e o 

auxiliar quanto à correta estivagem da carga, exigindo deles o uso adequado dos trajes 

mínimos obrigatórios e equipamentos de proteção individual de segurança no trabalho sempre 

que, por acordo com o expedidor ou o destinatário, seja corresponsável pelas operações de 

carregamento e descarregamento e contratar  seguro relacionado à execução do contrato de 

transporte de produtos perigosos salvo no caso de tal contratação ter sido realizada pelo 

expedidor, ocasião que será isento de tal responsabilidade.  

No entanto estas responsabilidades são retiradas do transportador se receber a carga 

lacrada ou for impedido, pelo expedidor ou destinatário, de acompanhar as operações de carga 

e descarga, fica desonerado por acidente ou avaria decorrentes do mau acondicionamento da 

carga. 

Quando o transporte for realizado por transportador autônomo- TAC, os deveres e 

obrigações a que se referem os itens VII, VIII, e de X a XIII do art. 46, constituem 

responsabilidade de quem o tiver contratado.
399

  

Por sua vez ocorrerá a responsabilidade solidária entre o transportador e o  expedidor 

na hipótese de aceitar para transporte produtos cuja embalagem apresente sinais de violação, 

deterioração, mau estado de conservação
400

 

 No caso de importação, o importador dos produtos perigosos assume, em território 

brasileiro, os deveres, obrigações e responsabilidade do fabricante.
401

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

                                                           
399

 Art. 47 da Resolução ANTT nº. 3665/2011 
400

 Art. 48 da Resolução ANTT nº. 3665/2011 
401

 Art. 37 da Resolução ANTT nº. 3665/2011 
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5.2 SUJEITOS RESPONSÁVEIS PELO DEVER DE INDENIZAR 

  

Quando se fala de fornecedor vale aqui ponderar que dentro da relação de consumo 

cabe a ele o dever de indenizar. Usando como parâmetro o artigo 3º do Código de Defesa do 

Consumidor percebe-se que o que a nossa legislação consumerista ampliou o conceito de 

fornecedor e inseriu na cadeia da relação quase todos que participam do processo de criação 

até finalização. 

Do conceito estabelecido podemos destacar três tipos de fornecedores o real, o 

aparente e o presumido. 

Por fornecedor real é o realizador do produto, a pessoa física ou jurídica que sob a sua 

responsabilidade participa do processo de fabricação ou produção do produto acabado, de 

uma parte componente ou matéria-prima. Usando a terminologia usada no artigo 12 do 

Código de Defesa do Consumidor os fornecedores seriam o fabricante, o produtor e o 

construtor nacional ou estrangeiro. 

Pelo aparente entenda aquele que embora não tenha participado do processo de 

fabricação ou produção, se apresenta como tal pela aposição do seu nome, marca ou outro 

sinal distintivo. ―É esta aparência, esta impressão de produção própria assim provocada que 

justifica e fundamenta a extensão do conceito de produtor a tais pessoas humanas ou jurídicas 

que, apresentando o produto como próprio, surgem aos olhos do consumidor nessa veste‖.
402

 

No caso da legislação brasileira, a mesma é omissa quanto ao fornecedor aparente. 

Fornecedor presumido é o importador de produtos, que vende produtos sem 

identificação clara do seu fabricante, produtor, importador ou construtor (art. 13 do CDC). 

Quanto ao fabricante o mesmo abrange o que produz os produtos acabados, conhecido 

como assembler e o que produz matéria-prima, componentes e peças a ser utilizadas na 

fabricação de outros bens chamado de fabricante de fase, isto decorre de uma das 

características do moderno sistema produtivo, que descentraliza o processo de fabricação nas 

empresas.
403

 

                                                           
402 João Calvão da Silva citado mais uma vez por Sílvio Luís Ferreira da Rocha definindo fornecedor aparente ressalva que o 

conceito engloba, sobretudo, os grandes distribuidores, que, sob o seu próprio nome, firma ou marca, oferecem e lançam no 

mercado produtos, principalmente artigos de grandes séries, fabricados as mais das vezes segundo as suas instruções por 

terceiros, que permanecem anônimos perante o público. ROCHA, Sílvio Luís Ferreira da. Responsabilidade civil do 

fornecedor pelo fato do produto ou serviço no direito brasileiro. 2.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,  2000. p. 75 
403 Ugo Carnevalli citado por  Sílvio Luís Ferreira da Rocha ―afirma que a moderna divisão da produção entre as empresas é 

exprimida sob a forma de integração vertical, caracterizada pelo fato do produto final colocado em circulação incorporar 

componentes ou matéria-prima produzidos por outro fabricante, ou, sob a forma de integração horizontal, caracterizada pela 

atribuição a outra empresa de trabalho ou operação que o produto deveria sofrer no processo de fabricação. A integração 

horizontal, portanto, não implica na produção de outro bem que deva ser incorporado ao produto final. ROCHA, Sílvio Luís 

Ferreira da. Responsabilidade civil do fornecedor pelo fato do produto ou serviço no direito brasileiro. 2.ed. São Paulo:  

Revista dos Tribunais, 2000. p. 77. 
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Por fornecedor aparente necessário distinguirmos marca indústria e marca comércio. A 

primeira, usada pelo fabricante para delimitar os seus produtos; a segunda  utilizada pelo 

comerciante para destacar os artigos ou mercadorias do seu negócio, independente da 

proveniência deles. Eis que em decorrência desta diferença surge um problema em relação a 

marca de comércio, que coloca a marca é comerciante ou fabricante? Respondendo a este 

questionamento, surge a possibilidade do comerciante ser responsabilizado com base no art. 

12,  caso o comerciante não use a expressão ―distribuído por‖, caso aponha a marca e não 

omita o fabricante responde com base no artigo 13 do Código de Defesa do Consumidor, ou 

seja de forma subsidiária. 

O produtor será aquele que coloca no mercado produtos natural, ou seja, aqueles que 

não passam por um processo de industrialização.  

O construtor é aquele que introduz no mercado produtos imobiliário. 

O importador, o chamado fornecedor presumido, coloca no mercado produtos naturais 

e industrializados, mas, no entanto não participa da cadeia de fabricação, no entanto foi 

equiparado ao fabricante e ao produtor. 

Com base nestes conceitos se traça uma base de responsabilidade estabelecida no 

Código de Defesa do Consumidor que dividiu a responsabilidade sob dois aspectos uma pelo 

fato do produto ou do serviço, quando vincula à responsabilidade proveniente de um acidente 

de consumo a outra a responsabilidade pelo vício do produto ou do serviço quando vincula a 

responsabilidade pela impropriedade ou inadequação do produto ou serviço. 

No artigo 12
404

 que regulamenta a responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço 

a legislação consumerista especifica quem são os responsáveis o fabricante, o produtor, o 

construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem independentemente da 

existência de culpa. Aqui estabelecem de forma específica os fornecedores que serão 

responsabilizados.  

No dispositivo 13 da lei Federal 8.078 de 1990 faz ressalva quanto à responsabilidade 

do comerciante que em regra surge quando não se puder identificar o fornecedor real ou 

aparente ou quando o produto de natureza perecível não forem devidamente conservados. 

O comerciante tem uma responsabilidade residual, pois fica claro que o Código só o 

responsabiliza diretamente quando não houver a possibilidade de identificar o fornecedor real. 

                                                           
404

 Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos 

decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou 

acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua 

utilização e riscos. BRASIL. Lei nº. 8.078 de 1990 dispõem sobre o Código de Defesa do Consumidor. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov> Acesso em: 09 jun. 2013. 
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Visto que este último coloca o produto no mercado, e consequentemente assumem os riscos 

diante do produto defeituoso. 

Veja que o comerciante assume a responsabilidade diante da existência de um produto 

sem identificação, caso a identificação não esteja clara e caso não acondicione o produto de 

forma adequada. 

No entanto com relação ao fabricante e distribuidor Fábio Conder Comparato diz que 

―o verdadeiro introdutor da coisa perigosa no mercado é o fabricante e não o distribuidor.‖
405

 

O certo é que embora o Código a princípio queira levar ao entendimento que o 

comerciante só seria responsabilizado nas hipóteses previstas no artigo 13, a doutrina em sua 

maioria faz uma interpretação extensiva deste dispositivo e conjugando com artigo 25 

parágrafo primeiro considera o comerciante responsável solidariamente juntamente como o 

fabricante, produtor, construtor e importador. Pois responsabilizar o comerciante apenas 

quando não identifique os demais fornecedores pode gerar uma injustiça, que poderia se dá 

em caso de desaparecimento ou insolvência de um destes fornecedores. O que não 

impossibilita que posteriormente o comerciante de exercer o direito de regresso. 

No artigo 14
406

 quando regulamentando a responsabilidade pelo fato do serviço, ao 

contrário do fato do produto generaliza e usa o termo ―os fornecedores‖, o que leva a 

conclusão que qualquer um que cause dano poderá ser responsabilizado, tendo neste 

dispositivo a noção clara de responsabilidade solidária. 

Na responsabilidade pelo vício do produto ou do serviço mais uma vez o Código usa o 

termo de forma genérica ―os fornecedores‖ e estabelece a responsabilidade solidária por 

impropriedade ou inadequação proveniente de vício de qualidade ou quantidade, conforme 

dispõe o artigo 18,
407

raciocínio também repetido no artigo 19 quando prevê a 

responsabilidade pelo vício de quantidade, fazendo a ressalva da natureza do produto 
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 Carlos Roberto Gonçalves citando COMPARATO, Fábio Konder. Revista de Direito Mercantil, Industrial, 

Econômico e Financeiro, São Paulo, n.15/16, p. 100. 1974. ―Sem dúvida, cabe ao distribuidor, em tese, 

verificar a qualidade das mercadorias que expõe à venda, mas a extrema complexidade, sob o aspecto técnico, de 

alguns produtos da indústria contemporânea, torna essa verificação impossível, a quem não seja especialista; 

qualidade que, em toda justiça, não pode ser exigida do distribuidor, sobretudo do distribuidor dos mais variados 

produtos em grandes estabelecimentos, como lojas de departamentos, supermercados e drogarias‖. 
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  Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. BRASIL. Lei nº. 8.078 de 1990 dispõem sobre o Código 

de Defesa do Consumidor. Disponível em: <http://www.planalto.gov>. Acesso em: 09 jun. 2013. 
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 Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos 

vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou 

lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do 

recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas às variações decorrentes de sua 

natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. BRASIL. Lei nº.  8.078 de 1990 

dispõem sobre o Código de Defesa do Consumidor. Disponível em: <http://www.planalto.gov> Acesso em: 09 

jun. 2013. 
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envolvido.
408

 Por sua vez no artigo 20 dispões sobre ―o fornecedor‖
409

, quando trata da 

responsabilidade pelo vício de qualidade ou quantidade do serviço, vez que neste caso tem em 

regra um realizador do serviço. 

No dispositivo 25 traz a regra geral de ser considerada nula qualquer cláusula 

contratual que estabeleça a impossibilidade de indenização e no parágrafo primeiro traz a 

regra geral, porque não dizer o princípio da solidariedade quando tiver mais de um fornecedor 

envolvido na relação.  

Estas duas últimas normas aqui citadas demonstram por si só a natureza de direito 

fundamental estabelecida quanto à cláusula indenizatória estabelecendo um critério da ordem 

pública para as relações desta natureza e solidariedade pela essência da hipossuficiência da 

figura do consumidor como parte mais vulnerável nesta relação.  

No caso do fornecedor responsável pela distribuição temos que considerar que o 

mesmo tem uma marca própria passando a se encaixar na categoria de fornecedor aparente, na 

modalidade marca comércio, respondendo junto ao consumidor pelos danos provenientes do 

produto que disponibilizou para o destinatário final no caso o consumidor, isto quando da 

ocasião da revenda do combustível. 

De conformidade com a Resolução nº 33  da ANP em seu artigo 3º aduz que devem 

ser considerados  marcas comerciais do distribuidor as marcas figurativas (logomarcas) e as 

normativas (nome-fantasia) utilizadas para distinguir o(s) produto (s) ou serviço(s) de outros 

idêntico(s), semelhante (s) ou de origem diversa; ou as cores e denominação, se dispostas ou 

combinadas de modo peculiar e distintivo, ou caracteres que possam manifestamente 

confundir ou induzir o consumidor ao erro o consumidor. 

O código de defesa do consumidor no artigo 13 diz que o comerciante só deve ser 

responsabilizado quando não se puder identificar o  fornecedor real ou aparente, ou dado a 

natureza do produto o comerciante ora revendedor não acondicionou o produto de forma 

adequada. 

                                                           
408

 Art. 19. Os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de quantidade do produto sempre que, 

respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, seu conteúdo líquido for inferior às indicações constantes 

do recipiente, da embalagem, rotulagem ou de mensagem publicitária [...].BRASIL. Lei nº. 8.078 de 1990 

dispõem sobre o Código de Defesa do Consumidor. Disponível em: <http://www.planalto.gov>. Acesso em: 09 

jun. 2013. 
409
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Uma parte da doutrina entende que a responsabilidade do comerciante deve ser 

subsidiária, outra entende que a responsabilidade deve ser solidária, no caso dos revendedores 

de combustível, os mesmos são considerados comerciantes, neste caso considerado 

comerciante responde de forma solidária ou subsidiária? Seguindo  a linha de pensamento 

adota anteriormente a reponsabilidade solidária surge como a melhor tese a ser adotada diante 

das possibilidades indenizatória serem mais amplas para o consumidor evitando possíveis 

injustiças como afirma o Fábio Konder Comparato. E considerando a responsabilidade 

objetiva é em regra a teoria adotada pelo CDC,  cujo elemento culpa é prescindível, tendo 

substituído a culpa pelo risco, nada mais coerente do que o risco ser socializado.
410

  

No caso dos postos revendedores de combustíveis, existe uma peculiaridade a ser 

considerada que é exatamente a identificação ou não identificação da bandeira do distribuidor. 

A ANP exige que o cadastro do posto revendedor deva estar sempre atualizado, de 

forma que qualquer alteração deve ser comunicada no prazo de trinta dias a agência. 

Quando a alteração referir-se a opção de exibir ou não a marca comercial de um 

distribuidor de combustíveis, de conformidade com o art. 4º da Resolução nº 33 de 14 de 

novembro de 2008, o prazo para solicitar a mudança da bandeira ou o não uso de bandeira é 

reduzido para quinze dias, que deverá ser aprovado pela ANP, cuja opção será publicada no 

site da agência, para que os agentes de mercado e a sociedade tenham a informação da 

mudança.  

Veja o que o posto  revendedor  de combustível poderá ter ou não a identificação da 

bandeira. Feita a escolha o posto revendedor de combustível passa a ser um posto bandeirado, 

quando optar por exibir a marca comercial de um distribuidor, devendo vender somente 

combustível fornecido pelo distribuidor detentor da marca comercial exibido aos 

consumidores.  Caso faça a opção por posto bandeira branca, significa que não exibirá a 

marca comercial de nenhuma distribuidora, no entanto deverá identificar, de forma destacada 

e de fácil visualização pelos consumidores, em cada bomba abastecedora, o distribuidor 

fornecedor do respectivo combustível. 

De qualquer forma seja usando uma única bandeira, sendo considerado posto 

bandeirado; seja não usando uma bandeira específica, sendo considerado posto bandeira 

branca, o revendedor tem obrigação de informar ao consumidor de forma clara e ostensiva a 
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 ―A responsabilidade objetiva como já dito, baseia-se na teoria do risco. Nela se subsumi a ideia do exercício 

de atividade perigosa como fundamento da responsabilidade civil. O exercício da atividade de que possa oferecer 

algum perigo representa, sem dúvida, um risco que o agente assume de ser obrigado a ressarcir os danos que 

venham resultar a terceiros. O princípio da responsabilidade por culpa é substituído pelo da responsabilidade por 

risco (socialização dos riscos). Nesse passo, limita-se o campo das exonerações possíveis. Com a absorção do 

caso fortuito. GONÇALVES. Carlos Roberto. Responsabilidade civil. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 91  
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origem do combustível, visto que o revendedor varejista somente poderá adquirir 

combustíveis automotivos de pessoa jurídica que possua registro de distribuidor e autorização 

para o exercício de distribuição de combustíveis líquidos derivados de petróleo, álcool 

combustível e outros combustíveis automotivos.
411

 

Diante da identificação dos distribuidores e vista a disposição legal, possíveis danos 

ocorridos em decorrência do revendedor varejista, a responsabilidade deve ser de forma 

solidária e objetiva, abrindo uma exceção nas situações em que este último,  face a natureza 

do produto  não o tenha acondicionado de forma adequada, ocasião que se pode aplicará 

subsidiariedade. 

Quanto ao transporte de combustível e possível dano ao meio ambiente, os 

distribuidores de combustíveis, são os responsáveis juntamente com a empresa abastecedora, 

visto que por ocasião do abastecimento é feito um check-list como já foi demonstrado do 

caminhão-tanque da distribuidora. 

Nos casos em a empresa distribuidora assinar um termo de responsabilidade eximido a 

empresa abastecedora de qualquer dano que porventura venha ocorrer, o mesmo não tem 

validade jurídica, preponderando à nulidade decorrente de normas ambientais e serem as 

mesmas de ordem pública. A responsabilidade é objetiva fundamentada no risco integral e de 

forma solidária, considerando que nas questões ambientais prevalece a socialização do risco. 

Em questão ambiental o dano deve ser o mais amplo possível, pois repousa na 

coletividade, considerando que ―o bônus decorrente da atividade potencialmente causadora de 

dano ambiental é feita por quem põe em jogo a atividade, também o ônus que dela venha a 

decorrer deve ser por ela arcado, sob a modalidade do risco integral‖
412

 

Neste momento dois princípios devem aqui novamente ser referenciados no caso o 

usuário-pagador e o poluidor-pagador. Pelo primeiro no sentido de obrigar a pagar por um 

possível dano que venha a se concretizar, pelo segundo pela poluição já causada. Um com 

base compensatória pelo uso do recurso natural, o outro como reparação pela poluição ou 

dano causado. Ambos previstos no artigo 4ª da Lei Federal nº 6.938 de 1981 que regulamenta 

a política nacional do meio ambiente, que impõe ao usuário, a contribuição pelo uso de 

recursos naturais, com destinação econômica, assim como impõe ao poluidor o dever de 

reparar, indenizando pelos danos causados. 
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 Artigo 8º. BRASIL. Portaria ANP nº 116, de 05 de julho de 2000. Disponível em: < 

http://www.cetesb.sp.gov.br> Acesso em: 28  jun. 2013  
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 ATHIAS, Jorge Alex Nunes. Dano ambiental: prevenção, reparação e repressão. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2003. p. 245-246. 
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Temos dois momentos a serem considerados: um na fixação tributária (tarifa ou preço) 

que se reflete pelo uso do recurso natural, outro que vai refletir na responsabilidade integral 

do agente poluidor. Lembrando que o fato do usuário poder utilizar de um bem de uso 

comum, não significa que o mesmo tenha o condão de poluir, o que passa é exatamente 

inverso, a garantia perpassa exatamente sob o aspecto preventivo, o custo está exatamente 

neste aspecto inibitório. 

No entanto qual poluidor dever efetuar o pagamento? Paulo Affonso de Leme 

Machado citando Maria Alexandra de Souza Aragão, diz que  é ―quem efetivamente cria e 

controla as condições em que a poluição se produz que neste caso é produtor‖
413

, neste caso 

para consumo do produto, analisa a existência de poluidor direto e poluidor indireto. 

Posicionamento que evidencia a solidariedade existente entre os envolvidos na cadeia de 

produção. Esta mesma autora destaca que a responsabilidade deve recair no caso do poluidor 

sobre aquele que tem o controle econômico e tecnológico, enfatizando o aspecto preventivo 

da responsabilidade. 

Vale fazer o registro de que a relação das distribuidoras com os postos revendedores 

varejistas por ocasião dos transportes não é uma relação de consumo e os danos daí 

decorrentes vão ser respaldados com base na responsabilidade proveniente do Código Civil 

conforme previsão do artigo 186 e artigo 927. 

O posto revendedor para se instalar assim como as distribuidoras de combustível 

necessitam de licenciamento ambiental, conforme as exigências  das resoluções nº 273 de 29 

de novembro de 2000 e a 319 de 4 de dezembro de 2002 do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA) que tratam do licenciamento prévio para localização, construção, 

instalação, modificação, ampliação e operação de postos revendedores, consequentemente a 

responsabilidade será objetiva com base no risco integral, em caso de dano ambiental, o 

mesmo acontecendo com os transportadores que necessitam de uma licença ambiental 

operacional. 

Existe a possibilidade do transporte de combustível ser feito pelo revendedor varejista 

e não pela empresa distribuidora. Tanto pelo revendedor, como pelo distribuidor o check-list 

do caminhão-tanque é obrigatório. No caso em que o transporte seja feita pelo revendedor o 

entendimento que a responsabilidade deve ser solidária quando junto com a empresa 
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distribuidora, fundamento de que existe uma cadeia do processo de industrialização levando a 

solidariedade pela responsabilidade dos fornecedores envolvidos. 

Evidente que tanto na responsabilidade pelas relações de consumo, como nos casos de 

responsabilidade ambiental existe a possibilidade de ação de regresso pela empresa que 

entenda que não deu culpa ao dano, uma vez estabelecido à responsabilidade solidária 

decorrente da distribuição e revenda de combustível. 

A regra é que o fabricante ou produtor introduz o produto perigoso no mercado, 

através deles chega aos distribuidores. Devendo assumir os riscos de todo o processo de 

produção e do ciclo de consumo.
414
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5.3 CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR COMO UMA POSSÍVEL EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE NA DISTRIBUIÇÃO E REVENDA DE COMBUSTÍVEL 

 

  Anteriormente já foi dito que a responsabilidade decorrente de dano ao meio ambiente, 

tem como base a responsabilidade objetiva seguindo a teoria do risco integral, que leva a 

conclusão de que as excludentes da responsabilidade não poderiam ser invocadas em danos 

desta natureza, inclusive o caso fortuito e a força maior. 

    Neste diapasão vale ratificar  que a Lei Federal nº 6.938 de 1981, no seu art. 14, § 1º 

dispõe sobre os danos causados ao meio ambiente dispondo que ―sem obstar a aplicação das 

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

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

sua atividade‖. 

    A constituição Federal recepcionou a reponsabilidade a cima e deu ao Meio ambiente 

proteção constitucional, direito de todos e ecologicamente equilibrado dispondo o art. 225 da 

Constituição Federal sendo bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. 

  Já se foi dito que entre outros princípios que o da prevenção e da precaução são 

inerente a meio ambiente, sendo o primeiro de caráter inibitório, evitando que danos sejam 

causados; pelo segundo paira a interrogação se atividade exercida causaria ou não  dano meio 

ambiente, prevalecendo dúvidas, o que for favorável ao meio ambiente. 

 Partindo destas considerações como eximir a reponsabilidade decorrente de caso 

fortuito e força maior. Interessante ressalva fez Nelson Nery Junior, que ―se fosse possível 

invocar o caso fortuito e a força maior como causas de excludente de responsabilidade civil 

por dano ecológico, ficaria fora da incidência da lei, a maior parte dos casos de poluição 

ambiental, pois a maior parte ocorre exatamente de situações não previstas‖.
415

 

 Quando da responsabilidade proveniente das relações de consumo, já devidamente 

descrita como objetiva pelo fato, ou seja de acidentes de consumo, os fornecedores serão 

responsabilizados por defeitos decorrentes de do produto e do serviço. Podendo invocar como 

excludente que não colocou o produto no mercado (art. 12, § 3º, I); embora haja colocado o 

produto no mercado ou fornecido o serviço o defeito inexiste (art. 12, § 3º, II e 14, § 3º, I); a 
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 Sérgio Cavalieri Filho Citando Nelson Nery Junior diz que a maior parte de acidentes ambientais com a 

destruição da fauna e da flora causado por carga tóxica de navios avariados em tempestades marítimas; 

rompimento de oleoduto em circunstâncias totalmente imprevisíveis, poluindo lagoas, baías, praias e mar; 

contaminação de estradas e rios, atingindo vários municípios, provocada por acidentes imponderáveis de grandes 

veículos transportadores de material poluente. CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade 

civil. 10. ed, São Paulo: Atlas, 2012. p. 164. 
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culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (Arts. 12, § 3º, III, e 14, § 3º, II)  e o decorrente 

de caso fortuito e força maior, este último previsto no artigo 393 do Código Civil. 

 A primeira excludente de não colocação do produto no mercado, deve ser entendida 

como a entrega do material do produto a qualquer pessoa pelo fornecedor. ―Um produto é 

colocado em circulação no momento no momento em que o fornecedor, consciente e 

voluntariamente, o lança no mercado para comercialização‖
416

. Em regra recai em situações 

de roubo, furto e falsificação do produto, em que pese poder ainda continuar  a 

responsabilidade decorrente da culpa in vigilando ou in elegendo.
417

Para o Rizzato Nunes
418

 

só haveria a exclusão da responsabilidade em caso de falsidade do produto. 

 Da inexistência do defeito, seria outra excludente que pode ser invocada. Vez que sem 

dano não existe responsabilidade. Lembrando que um possível defeito pode ocasionar um 

acidente de consumo. Não existindo imprecisão que reduza a quantidade ou qualidade, não 

haverá defeito. Cabendo nestes casos ao fornecedor demonstrar que o produto colocado no 

mercado, não apresenta qualquer impropriedade, seja na concepção, seja na execução ou 

comercialização.
419

 

 No caso de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, fica excluído a responsabilidade 

se ficar demonstrado se o acidente de consumo se deu por culpa da vítima ou por uma ação de 

terceiro, vez que existe a quebra do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo consumidor 

a atividade exercida pelo fornecedor do produto ou do serviço. Lembrando que havendo culpa 

concorrente não há exclusão da responsabilidade do fornecedor. Com relação ao terceiro, 

necessário que seja pessoa estranha à relação entre o produtor e o lesado. Apenas  a culpa 

exclusiva do consumidor será considerada fato idôneo a afastar a responsabilidade do 

fornecedor por defeito causado pelo produto colocado em circulação. Para excluir a 

responsabilidade do fornecedor teria que o terceiro, somente ele, tenha dado causa ao dano, 
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 ROCHA, Sílvio Luís Ferreira da. Responsabilidade civil do fornecedor pelo fato do produto ou serviço no 

direito brasileiro. 2.ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000. 
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Antônio Herman de Vasconcelos e Benjamim afirma que ―é até supérfluo dizer que inexiste responsabilidade 

quando os responsáveis legais não colocaram o produto no mercado‖, visto que não haveria o nexo causal entre o 
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quando se trata de ―produtos falsificados que trazem a marca do responsável legal ou, ainda, para os produtos 

que, por ato ilícito (roubo ou furto, por exemplo) foram lançados no mercado.‖ BENJAMIM, Antônio Herman 

de Vasconcelos . Comentários ao código de proteção ao consumidor. Co-editor Juarez de Oliveira. São Paulo: 

Saraiva, 1991. p. 65. 
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 ―Entende que no caso de furto e roubo, não haveria a excludente, porquanto sempre seria possível enquadrar 

na culpa in vigilando ou in elegendo, quando então não caberia indagar sobre a culpa já que a responsabilidade é 

objetiva. Abrindo-se a exceção para os produtos falsificados, até por tornar o fornecedor parte ilegítima no polo 
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penal.‖ NUNES, Luiz Antonio Rizzato. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: 

Saraiva, 2000. p. 172. 
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 COELHO, Fábio Ulhoa. O Empresário e os direitos do consumidor. São Paulo: Saraiva, 1994. p. 93. 
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uma vez que a culpa concorrente aplicada a terceiro juntamente com o fornecedor acabaria 

por prejudicar o consumidor
420

. A concausalidade
421

 culposa de terceiro não exclui a 

responsabilidade do fornecedor, para com o consumidor. 

 O uso inadequado não pode gerar a responsabilidade, uma vez que pode ocorrer do 

próprio usuário maximizar os riscos,  que em situações normais e previsíveis não ocorreria, 

pois o acidente não decorreu da atividade oferecida, mas sim do uso inadequado pelo 

consumidor. 

 Os produtos ou serviços perigosos, não são vedados a sua comercialização, o que o 

Código de Defesa do Consumidor estabelece no artigo 31 é que o fornecedor oferte ao 

consumidor de forma clara, correta, ostensiva, precisa e em língua portuguesa, com todas as 

informações de uso adequado do produto ou serviço. 

 Com efeito a violação á saúde e segurança do consumidor enseja a responsabilidade 

objetiva aos fornecedores. No caso dos distribuidores e revendedores de combustível estar-se 

a manusear produtos perigosos ou nocivos. 

 No artigo 10 do Código dispõe que o ―fornecedor não poderá colocar no mercado de 

consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de periculosidade 

à saúde ou segurança.‖ E no 6º, inciso I regulamentando os direitos básicos elenca a proteção 

à vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de 

produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos. Em suma os consumidores tem direito 

a não serem expostos a perigos que atinjam incolumidade física. Por sua vez é garantido ao 

consumidor o direito à informação sobre os riscos de produtos e serviços. 

 No artigo 8º faz referências a riscos normais e previsíveis; no artigo diz que produtos e 

serviço, apesar de potencialmente nocivos ou perigosos podem ser colocados no mercado, 

devendo o fornecedor repassar informações claras e ostensivas sobre a nocividade e 

periculosidade dos objetos de consumo e veda a colocação de produtos e serviços com alto 

grau de nocividade e periculosidade, ficando a cargo do intérprete diante da indeterminação 

da lei definir o que seja alto grau. 
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quantum. ALMEIDA, João Batista de. A proteção jurídica do consumidor. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 
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 No caso dos combustíveis se insere nesta categoria de produtos, existindo uma 

previsibilidade de danos em decorrência das atividades exercidas pelos fornecedores deste 

produto.  

 A questão que surge é que não se teria como excluir a responsabilidade por caso 

fortuito decorrente destas atividades em responsabilidades pelo fato do produto ou do serviço. 

Primeiro estas excludentes não estão previstas no Código de Defesa do Consumidor, mas sim 

no artigo 393 do Código Civil que dispõe ―o devedor não responde pelos prejuízos resultantes 

de caso fortuito e força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado‖ e 

no parágrafo único complementa que o ―caso fortuito e a força maior verifica-se no fato 

necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir‖. Em regra são causas que 

excluem a imputabilidade, no entanto em que pese haver o rompimento do nexo de 

causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano, nos casos envolvendo distribuição e 

revenda de combustível existe a previsibilidade de danos, não rompendo o nexo causal.  

É da natureza do produto o risco, não havendo como se eximir da responsabilidade 

diante destes casos. 

Interessante posicionamento é evidenciado por Roberto Senise Lisboa que na 

responsabilidade civil pode se destacar as seguintes ―excludentes
422

: a culpa exclusiva da 

vítima, a culpa exclusiva de terceiro, a força maior e o caso fortuito.‖  No entanto ressalta que 

existe riscos exacerbados, situação em que as excludentes ficariam limitadas a culpa exclusiva 

da vítima e da força maior. A razão de tal fundamento seria de que o caso fortuito e a força 

maior são incompatíveis com o microssistema do Código de Defesa do Consumidor que como 

já dito tem uma proteção de natureza fundamental pelo fato de ―na interpretação de normas 

restritivas de direito não pode o intérprete querer alargar a aplicação da norma, devendo se 

ater a sua forma declarativa ou estrita.‖
423

 

    Na mesma linha de pensamento defendendo caso fortuito e força maior  não estaria 

inserido entres as excludentes, o Rizatto Nunes, fazendo uma interpretação literal da Lei 

Federal nº 8.078 de 1990, que o legislador usou o termo ―só‖, quando detalhou as excludentes 

previstas no § 3º
424

 do art. 12 e no §2º do art. 14 quando dispõe que o fornecedor de serviços 

só não será responsabilizado quando provar: ―I - que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste;   II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro‖. 
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, sendo exaustivo no sentido de não permitir nenhuma outra excludente. 

      Por sua vez alguns doutrinadores
425

 entendem em sentido contrário defendendo a 

aplicação subsidiária do Código Civil, para se considerar o caso fortuito e a força maior como 

excludente de responsabilidade. 

    A questão não se parece tão simples como a princípio se quer apresentar. Alguns 

aspectos precisam ser considerados quando da disponibilidade de produtos perigosos e 

nocivos ao consumidor e ao meio ambiente, ambos, princípios da ordem econômica com 

proteção constitucional e cujos valores a serem implementados é a busca de justiça da social. 

       Ao discorrermos sobre a responsabilidade civil decorrente de dano ambiental, foi 

citado a teoria de Agostinho Alvim, quando divide o caso fortuito em interno e externo, 

eximindo da responsabilidade apenas nas situações de caso fortuito externo, por não haver 

uma relação de previsibilidade com atividade exercida pelo fornecedor. 

       Considerando posicionamentos em sentido favorável e contrário a excludente citada, 

o Superior Tribunal de Justiça a princípio vinha considerando  o caso fortuito e a força maior 

como excludente de responsabilidade, por considerar que o rol explicitado nos artigos 12 e 14 

do Código de Defesa do Consumidor são exemplificativos. 

       No entanto é possível encontrar decisões neste Tribunal onde é feita a diferença entre 

―fortuito interno
426

‖ e ―fortuito externo‖
427

, sendo que no primeiro é feito uma interligação 

entre o fornecedor e os riscos da atividade exercida pela empresa; já no segundo ocorreria um 
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fato estranho à atividade exercida, não haveria um correlação com o empreendimento do 

fornecedor.  

      A título de relação de consumo é possível em decorrência do risco exacerbado de 

exercer atividade com combustível de excluir a responsabilidade em casos de fortuito externo 

e nos casos de culpa exclusiva da vítima, considerando a responsabilidade ser objetiva com 

base na teoria do risco criado ou risco proveito. 

  Quando nos direcionamos a danos causados ao meio ambiente, a responsabilidade 

embora objetiva segue a teoria do risco integral
428

, não sendo possíveis as excludentes 

elencadas. 
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5.4 A FUNÇÃO SOCIAL DA RESPONSABILIDADE CIVIL NA DISTRIBUIÇÃO E 

REVENDA DE COMBUSTÍVEL 

 

 Quando se fala em função social no ordenamento jurídico brasileiro a primeira 

correlação que se faz é com a propriedade, cujo conceito romano foi recepcionado e reescrito 

desde a Idade Média até ter plena manifestação com as Revoluções Liberais do século XVIII, 

cujo conceito foi espelho do que propunha aquelas revoluções. A propriedade liberal, tem seu 

conceito formulado pela ―Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, pelo 

Código de Napoleão e pela Escola Pandectística, cuja base é o individualismo‖.
429

 

 Esta propriedade de bens, na época era assimilada como uma manifestação interna do 

indivíduo, daí ela ser absoluta no sentido de que ela interioriza a vocação do homem de 

manter e fortalecer o que é seu. Quando esta propriedade romana foi instrumentalizada 

tecnicamente, sendo transformada em regras de direito e saindo do campo político-filosófico, 

os juristas deram uma concepção teórica, no  caso da propriedade o individualismo que a 

caracterizou no fim do século XVIII e no século XIX.
430

 

 A Escola Pandectística Alemã tinha como base autonomia do dever e da liberdade, 

captado, das transformações trazidas pela Revolução Industrial, que acabou sendo um 

instrumento das injustiças sociais, a autonomia privada privilegia os detentores do poder 

econômico em detrimento da maioria assalariada, ―cometendo os mesmos erros do século 

XIX de colocar como sociedade geral a burguesia‖ nas palavras de Franz Wieacker
431

. 

 No Brasil a propriedade passou ―por um processo evolutivo que vai da concepção da 

propriedade individualista a propriedade revestida de caráter social e ambiental‖.
432

Quando da 

concepção individualista constata-se ser um instituto do direito no sentido  de usar, gozar e 
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432
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dispor do patrimônio como bem deseje
433

, seria a liberdade ampla e irrestrita de poder usá-la 

sem limitações. Uma conceituação de estrutura subjetiva do proprietário, não definindo a 

propriedade, apenas dispondo quais os poderes inerentes ao titular do domínio. 

 A propriedade sempre surgia como o direito privado
434

 por excelência, tudo girava em 

torno da propriedade, no entanto esta perspectiva absoluta da propriedade foi substituída pela 

necessidade de sua utilidade para a sociedade. O Estado existia apenas para preservar os 

direitos individuais. Para Clóvis Beviláqua
435

 a propriedade teria que ter um caráter egoístico 

originário, para ele, reagir ao individualismo, é restringir muito o território do indivíduo. 

Pensar em socializar a propriedade conjugando força individual e o bem-estar comum seria 

uma limitação da propriedade.  

 No Brasil a Constituição do Império de 1824, garantia do direito de propriedade em 

toda a sua plenitude, tornando tal direito inviolável, abrindo uma exceção nos casos de 

ingerência da propriedade pelo proprietário, que deveria ser indenizado em caso de 

desapropriação.
436

Modelo individualista que fundamentava a propriedade no Código de Civil 

de 1916. 

 O Código Civil Brasileiro de 1916 foi construído sobre bases liberais, concretizados 

no Código Napoleônico e na produção Pandectística, que tinha por base o dever da liberdade 

e da autonomia. Sendo a codificação um marco no século XIX, os códigos civis elaborados 

naquele século são de natureza individualista, com base em uma sociedade unitária e 

igualitária, dando liberdade à propriedade e aos contratos.  

 A Constituição da República de 1891, manteve a inviolabilidade da propriedade, mas 

permitiu a desapropriação por necessidade ou utilidade pública.
437
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 A Constituição de 1934, pela primeira vez correlacionou o direito de propriedade ao 

interesse social.
438

 

 Com a Constituição de 1937, faz um retrocesso e delimita o direito de propriedade 

semelhante ao estabelecido na Constituição de 1891.
439

 

 A Constituição de 1946 vincula novamente o exercício do direito de propriedade ao 

bem estar social.
440

 

 Na Constituição de 1967 o termo função social da propriedade, passou a ser inserido 

no ordenamento jurídico brasileiro nos princípios da ordem econômica.
441

 

 Na Constituição de 1988
442

, foi garantido que a propriedade deverá atender sua função 

social, bem como foi vinculado à ordem econômica e ao desenvolvimento ambiental. 

Ampliando o leque de implementação a vinculação da propriedade ao interesse da sociedade, 

mesmo reafirmando a figura da propriedade como instituição privada. 

 O que se percebe é que a propriedade passou por um processo de releitura, não perdeu 

o seu caráter privado, mas, no entanto o seu uso foi vinculado a parâmetros sociais usando por 

base o interesse coletivo. 
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 O conceito de propriedade foi relativizado, o indivíduo deixa de ser o eixo central e a 

propriedade se sujeita aos fatos naturais e econômicos, acompanhando a evolução do Direito 

Moderno a partir de 1918, que relativiza o direito privado pela função social. Consequência 

desta postura ou deste novo pensar é que o indivíduo também passa a ser responsável pelo 

bem-estar coletivo. O individual deve ser pensado como construção do coletivo, não se 

podendo hoje ―a individualização de um interesse particular completamente autônomo, 

isolado ou independente do interesse público‖
443

 

 Interessante questionamento é feito por Gilberto Bercovici quando um instituto 

jurídico sem qualquer modificação na lei, mudar sua a própria natureza econômica, quando se 

muda o enfoque do instituto como se deu com a propriedade que saiu do campo  da 

subjetividade e se passou a garantir a função social.  Esta funcionalização se deu sem que 

houvesse uma mudança da definição-jurídica do instituto, que no caso da propriedade 

continua sendo visto dentro de um conceito liberal.
444

O fato é que a propriedade nunca será 

exclusivamente social. Não se nega a propriedade como direito subjetivo, na realidade se 

reconhece a concretização e reformulação de um instituto antes individualista.
445

 

 Desta mudança de postura podemos perceber que os institutos jurídicos podem sofrer 

dupla evolução, quando da modificação da norma e quando da modificação da função. A 

ponto de Karl Renner  questionar este aspecto modificador da função de instituto sem mexer 

em suas bases construtivas, dizendo que ― a Ciência jurídica deve estudar no presente como 

isto ocorre, de que modo um condiciona o outro‖. Na realidade fica evidente que alguns 

institutos jurídicos de uma época acabem irradiando efeitos em outras épocas por cumprir 

funções gerais, numa demonstração valorativa principiológicas das normas. Se considerarmos 

absolutamente todos os efeitos que um instituto jurídico exercita sobre a sociedade em seu 

complexo, todas direcionam numa única, no caso a função social. Levando a conclusão de que 

o Direito é cíclico e mantém uma relação de conexão com os institutos, que vão além da 

normatividade. Direito público e privado estão em conexão, sendo que último para ser 

                                                           
443

 PERLINGIERI, Pietro. Perfis do direito civil: introdução ao direito civil constitucional. 3.ed. Rio de Janeiro: 

Renovar, 1997, p. 38-39/53-57. 
444

 BERCOVICI, GILBERTO. Constituição econômica e desenvolvimento: uma leitura a partir da 

Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 145. 
445

 A teoria positivista de Duguit teve inegável contribuição para esta mudança originária de como se via a 

propriedade.  Como chefe da escola positivista jurídica francesa Duguit, menciona que teria sido Augusto Comte 

quem trouxe, de forma pioneira, relevo à teoria da propriedade como uma função social, citando o texto do 

Systéme de politique positive, que fora editado em 1850. BITELLI, Marcos Alberto Sant‘Anna. Da função social 

para a responsabilidade da empresa. In: VIANA, Rui Geraldo Camargo; NERY, Rosa Maria de Andrade (Org.). 

Temas atuais de direito civil na Constituição Federal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p. 247-249. 



164 
 

compreendido e ser eficaz necessita das considerações do direito público.
446

Esta efetividade 

se reflete quando a norma cumpre sua função social. 

 O ―social‖ é uma vinculação com o interesse público, devendo ser ressaltado como 

princípio, que deve ser usada como critério de interpretação, onde o intérprete deve ir além da 

formalidade da norma-dispositiva propondo uma interpretação conforme os princípios 

constitucionais. Na realidade a função social não está vinculada a um único instituto, mas a 

um critério geral, que analogicamente pode ser usada por outros institutos, em especial em 

normas que tenham um caráter interpretativo, que legitima a aplicação do princípio a 

interesses de natureza coletiva. 

 Entende-se por função social ―um dever para com a satisfação dos interesses e 

necessidades de uma sociedade, vinculado a um poder cujo exercício está condicionado ao 

cumprimento de tal dever, e que ao mesmo tempo fornece meios para tanto‖
447

 

 Historicamente o primeiro texto normativo a referir-se à função social da propriedade 

foi a Constituição de Weimar de 1919, cujo artigo 153 foi resgatado pela Constituição da 

República Federativa da Alemanha de 1949 que disciplina ―a propriedade obriga. Seu uso 

deve, ao mesmo tempo, servir ao bem-estar social‖.
448

 

 Partindo do princípio da função social
449

 da propriedade, o Código Civil de 2002 

atribuiu aos contratos  a mesma natureza  e disciplinou no art. 421 que  ―a liberdade de 

contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato‖.  

 A liberdade de contratar observados os limites da função social reflete esta nova 

concepção das relações do direito público e o privado, que se acentua quando passamos a ver 

a responsabilidade civil também sobre este enfoque. 

Ao questionarmos a função social da responsabilidade civil decorrente de aspectos já 

traçados do contrato e da propriedade inquestionavelmente se interroga qual o papel que o 
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dano desempenha no contexto social. A razão de ser o dano é simples. Sem dano não existe 

responsabilidade. 

Um ponto questionável na responsabilidade civil é qual seria sua função, se seria 

meramente reparatória ou se exerceria também uma função punitiva. Alguns autores 

entendem que essencialmente a função seria reparatória e secundariamente punitiva. E do 

ponto de vista constitucional que prever a responsabilidade como direito fundamental, 

colocando o homem como elemento principal de proteção proveniente de danos e não a figura 

do patrimônio, a responsabilidade adota uma função social diante da coletivização das 

relações. 

Para os que visualizam apenas a função reparatória, invariavelmente estão tomando 

como ponto de partida ou parâmetro a figura do lesado. No entanto há de se observar também 

a figura do lesante, visto que é desta perspectiva que alguém vai ter que desfazer o seu 

patrimônio, sobressaindo à função punitiva para um e reparatória para o outro. 

Quando a responsabilidade é material a reparação seria a função estabelecida seria 

reparatória, no entanto não podemos esquecer a responsabilidade civil por dano moral, que 

exerce função compensatória, visto que nestes casos não se tem como reparar o dano, mas 

apenas tentar compensar quanto à violação de um direito da personalidade. De forma que em 

matéria de responsabilidade civil discute não a natureza do bem envolvido, mas a natureza do 

bem afetado, se patrimonial ou não patrimonial. 

 Por sua vez registre-se que para a sociedade, considerando a figura da 

responsabilidade civil como uma forma de proteção de um direito fundamental
450

, vale 

pontuar que  a função punitiva atende muito mais ao interesse daquela do que ao do indivíduo, 

visto que o aspecto punitivo funciona como instrumento de desestímulo. Tanto que seguindo 

essa linha de raciocínio Paulo Roque Khouri assim se manifesta ―se previne ou não o dano em 

relação ao lesado em si, que se encontra em desvantagem, tendo em vista que já sofreu dano 

que não deveria ter sofrido, mas tem o poder  preventivo de fato com relação às outras 

pessoas, que tem a expectativa de que o Estado irá protegê-la da ocorrência de danos 

injustos‖.
451
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 Para Caio Mário
452

 responsabilidade civil como sentimento humano e social, estar-se-á 

diante de uma finalidade punitiva do infrator, conjugada ao aspecto reparador e ao aspecto 

pedagógico, razão de que apenas o caráter punitivo do infrator não seria suficiente, fazendo 

necessária a reparação como forma de favorecer a vítima repondo quando se consegue 

mensurar o dano ou compensando  nos casos em que se insere nos direitos da personalidade 

do ofendido, em decorrência de sua abstração e garantidora de solidariedade para quem sofre 

o dano. Em síntese teríamos uma natureza sancionadora, em decorrência do ato ilícito; 

compensatória e ou reparatória do ângulo da vítima; punitiva para o lesante e desmotivacional 

para a coletividade. 

Na compensatória tem o objeto e fim da responsabilidade, que é restabelecer ao 

ofendido o status quo da situação, seja repondo a coisa quando possível, seja compensando 

pecuniariamente, quando não possível substituir a coisa. Do ponto de vista do ofensor temos a 

natureza punitiva, visto que a reposição face ao dano causado, ou a compensação na realidade 

é uma forma secundária de punir o ofensor, por não ter sido precavido em seus atos, 

induzindo ao ato de não mais lesar. E por fim uma função social de aspecto sócio educativo 

de mostrar para a sociedade que atos desta natureza são passíveis de reprimenda, 

restabelecendo o equilíbrio e evidenciando a segurança e a justiça como fim almejado pelo 

Direito. 

 Temos que pensar e ver o mercado de consumo, vinculado ao conceito maior do que 

seja o mercado em sentido amplo, que tem uma relação direta com o processo capitalista
453

. A 

indução ao consumo se processa diante de um desejo de preenchimentos de necessidades que 

muitas vezes se quer são necessárias, mas como diria Michel de Certeau ―mas por uma arte de 

utilizar aqueles que lhe são impostos‖.
454
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 Veja que quando injustamente entramos na esfera de outrem, inevitavelmente surge à 

possibilidade de reparação uma vez o dano causado. Isto leva ao equilíbrio de uma vida em 

sociedade, a certeza de que existe normas de caráter fundamental dado a sua universalidade, 

que impõe o equilíbrio das relações tanto Carlos Alberto Bittar diz ― é que investidas ilícitas 

ou antijurídicas no circuito de bens ou valores alheios perturbam o fluxo tranquilo das 

relações sociais, exigindo, em contraponto, as reações que o Direito engendra e formula para a 

restauração do equilíbrio rompido‖.
455

 

 Este mesmo autor diz que a responsabilidade civil encontrou suas raízes no princípio 

fundamental neminem laedere (não ofender ninguém), princípio que norteia a 

responsabilidade aquiliana e tem seus fundamentos no artigo 186 do Código Civil, bem como 

na Constituição Federal de 1988, no artigo 5º, caput, incisos X e XXII, impondo a todos o 

respeito ao patrimônio de outrem, permitindo  em casos de danos em decorrência de ato ilícito 

o direito a reparação. Em outras palavras ―ao escolher as vias pelas quais atua na sociedade, o 

homem assume os ônus correspondentes, apresentando-se a noção de responsabilidade como 

corolário de sua condição de ser inteligente e livre‖.
456

 

 O certo é que com a Constituição Federal de 1988, a responsabilidade civil adquiriu 

patamares de direito fundamental seja do ponto de vista patrimonial, seja do ponto de vista 

não-patrimonial, garantindo em sua integralidade o direito a reparação material e moral como 

concretização do princípio da dignidade da pessoa humana. 

Francisco Amaral já visualizando este aspecto social dispõe que a funcionalização dos 

institutos jurídicos significa, então, que o direito em particular e a sociedade em geral 

começam a interessar-se pela eficácia das normas e dos institutos vigentes, não só no tocante 

ao controle ou disciplina social, mas também no que diz respeito à organização e direção da 

sociedade, abandonando-se a costumeira função repressiva tradicionalmente atribuída ao 

direito, em favor de novas funções, de natureza distributiva, promocional e inovadora, 

principalmente na relação do direito com a economia.
457
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Veja que a constitucionalização da ordem econômica através da positivação de 

princípios e procedimentos é, pois, o meio apropriado de proporcionar a orientação dessa 

proteção, estabelecendo parâmetros como o objetivo de instruir e corrigir alguns pontos da 

estrutura econômica da sociedade.  

Entre estes princípios podemos citar: soberania nacional; propriedade privada; função 

social da propriedade; livre concorrência; defesa do consumidor; defesa do meio ambiente, 

inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e 

serviços e de seus processos de elaboração e prestação; redução das desigualdades regionais e 

sociais; busca do pleno emprego; tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte 

constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País.  

Destaque para a defesa do consumidor e a defesa do meio ambiente, que retornando a 

questão do transporte de combustíveis vamos ter a ameaça deste último no processo de 

distribuição essencialmente e secundariamente do consumidor. Já na revenda o consumidor 

tende a ser atingido diretamente e o meio ambiente indiretamente.  

O direito do consumidor encontra proteção na Constituição Brasileira no art.5º, inciso 

XXXII, ao assegurá-lo como um direito fundamental, art.170º, inc. V, ao resguardá-lo como 

princípio do ordenamento econômico e art. 150º, §5º, ao garantir medidas esclarecedoras a 

respeito dos impostos incidentes sobre produtos e serviços.
458

Ou seja, os consumidores estão 

protegidos através de um compromisso constitucional expresso que seus interesses serão 

tutelados. 

As relações de consumo tem em si uma natureza contratual, visto que de um lado 

temos um consumidor, de outro temos um fornecedor, o que leva nestes novos paradigmas 

estabelecidos para as relações contratuais reconhecer que noções de direito subjetivo, 

autonomia privada e de contrato devem ser revistas dogmaticamente. Daí se inserir dentro dos 

novos princípios contratuais o do equilíbrio econômico, do equilíbrio contratual, bem como 

de uma justiça social, que se evidencia com o previsto no art. 170 da Constituição Federal que 

prevê esta referenciada justiça social como princípio geral da ordem econômica. 

 Esta justiça social é o que fundamenta a função social da responsabilidade civil que se 

projeta sobre três aspectos
459

 a serem considerados. O primeiro como desdobramento da 

função social do direito violado, quando se tratar de um direito material violado. O segundo 

do ponto de vista preventivo, porque não dizer pedagógico, de desestimular comportamentos 
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lesivos – o que revela a atuação do instituto como importante mecanismo de controle social e 

o terceiro na busca do equilíbrio das relações jurídicas, rompido pela lesão – momento em que 

a função social se reveste da roupagem da solidariedade social, funcionando a equidade como 

instrumento de ajuste desse equilíbrio, com vistas a proporcionar a fixação de uma 

indenização que seja, simultaneamente, individual e socialmente justa.  

 O consumo que deve ser visto em sua totalidade, como afirma Thierry Bourgoine 
460

 

que o mercado de consumo atual termina por revelar uma realidade inteiramente diversa 

daquela sugerida pela teoria do consumidor individual, destacando a produção, a distribuição, 

as trocas e o consumo aparecem como elementos da uma totalidade orgânica na qual as 

estruturas e o modo de funcionamento estão, na verdade, determinadas pela produção, eixo 

dominante do ciclo econômico. Consequentemente visto em sua totalidade o dano também 

deve ser visto em decorrência dessa universalização, visto que a doutrinas sociais, relativiza 

os direitos que acima de tudo tem uma função social. 

 Os abusos passam a serem coibidos e se fortalece os institutos regulamentados em 

políticas públicas como instrumentos para blindar as práticas arbitrárias e delimitar 

comportamentos por ocasião de descumprimentos de políticas de consumo e políticas 

ambientais.  

 Mesmo quando se coíbe individualmente, indenizando, gerando a responsabilidade, o 

fundamento além de reparar, deve ser pontualmente no sentido de socializar, inibir ações 

futuras e repetidas ocasionadoras de um mesmo dano ou prática arbitrária. 

 A lei de ação civil pública
461

 é dos instrumentos usados no sentido de reprimir e dar 

efeito social, através de ajustamento de condutas pelos agentes econômicos, diante de uma 

postura preventiva da concretização do dano e valorizando o conjunto social de ações 

inibidoras. O dano moral e material difuso se fundamentam na violação a bens e valores 

jurídicos que são inerentes a toda uma coletividade de forma indivisível. Esta lei contempla 

em seu art. 1º ―a possibilidade de ação civil pública de responsabilidade por danos morais e 

materiais causados ao meio ambiente, ao consumidor e a qualquer outro interesse difuso ou 

coletivo‖. 
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 Imaginemos uma agressão ao meio ambiente decorrente de acidente proveniente de 

transporte de combustível, consistente em derramamento de óleo, trazendo a morte de vários 

animais da região, ou na devastação de uma área nativa levando a morte espécies raras; 

contaminando lençóis de água de nas proximidades ao sinistro. Mesmo que não atinja 

diretamente uma pessoa ou indiretamente que seja, evidente a responsabilidade proveniente 

de dano causado ao meio ambiente, bem coletivamente protegido nos termos do art. 225
462

 da 

Constituição Federal, devendo deve ser reconhecido como integrante da personalidade 

humana, pois um meio ambiente saudável e equilibrado nos termos estabelecidos na 

Constituição, é essencial ao desenvolvimento saudável que leva a melhoria da qualidade de 

vida que um dos objetivos buscado pelo princípio da sustentabilidade.
463

 

 A cognoscibilidade social, decorrente do princípio da confiança, garante a adequação, 

a segurança, evitando danos e eventuais prejuízos; na postura de estabelecer a atos normativos 

regulatórios quando estabelece critérios para circulação do transporte de combustível, quando 

regulamenta a informação e a reponsabilidade civil como garantidores dos direitos 

fundamentais levando o direito privado a ser sedimentado em novas bases, onde as 

prerrogativas individuais se mesclam com objetivos da comunidade.  

 O risco que fundamenta a responsabilidade objetiva deriva do dever se segurança, 

sendo que a partir dele se fundamenta a função social. 

 Que pode ser precisamente visualizada na possibilidade em potencial de transportes de 

combustíveis em decorrência de um acidente, causar danos irreversíveis a patrimônio nacional 

ou da humanidade
464

. O dano a estes bens muito mais que um prejuízo de natureza 

patrimonial, reflete na coletividade, que mesmo com sua nareza difusa, possui valores morais 

e um patrimônio ideal que merece proteção, conforme previsto pelo art. XXVII-1; 2, da 

Declaração Universal dos Direitos dos Humanos, proclamada pela Assembleia Geral das 

Nações Unidas
465

. 
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 Defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, direito a reparação proveniente de 

dano moral e material, direito à informação, tem sua natureza fundamental, vinculados à 

dignidade da pessoa humana, com sua força estruturante e explícita no texto constitucional, 

Destacando a força a principiológicas da Constituição que é antes de tudo é uma carta de 

princípios de um país, estando as demais normas a ela condicionadas, de onde se deve fazer 

uma interpretação e aplicação das normas com serem feitas com base nos princípios lá 

definidos seja explícito, seja implícito, em uma verdadeira filtragem constitucional.
466

 

 A responsabilidade civil, ao ser analisada sobre o prisma econômico do direito, deve 

uma função preventiva, com parâmetros em princípios e valores, podendo se dizer que ―esta 

responsabilidade, aqui não será instrumento de eficiência econômica, mas, ao contrário, 

buscará tornar ineficientes os atos que, no curso de uma atividade econômica, coloquem em 

risco a dignidade da pessoa,‖
467

que refletem as considerações de autores como Maria Celina 

Bodin
468

 Moraes que ratifica o pensamento citado ressaltando ―que para a adequada e 

coerente reconstrução do sistema impõe-se ao civilista o desafio de restabelecer o primado da 

pessoa humana em cada elaboração dogmática, em interpretação e aplicação normativas‖. 

 A questão que surge é até onde vai o limite da melhor interpretação da lei? Uma das 

melhores respostas é a do Ministro Sálvio de Figueiredo
469

, que nos faz compreender o 

porquê da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, estabelecendo e delimitando o 

aspecto interpretativo nas lacunas da lei. Segundo o Ministro a ―melhor interpretação é a que 

se preocupa com a solução justa, porquanto o rigor excessivo na interpretação literal pode 

levar a práticas injustas‖. Mas faz uma ressalva ―não se pode confundir identificação ou 

descoberta com criação ou invenção. A integração da lei no processo hermenêutico tem imites 

na lacuna da lei ou da norma, sob pena de transformar a interpretação, em ato arbitrário, o que 

é inaceitável para o direito‖. Preocupação esta do Canotilho quando fazendo ressalvas sobre a 

irradiação dos direitos fundamentais, asseverou  que estes encontram limites dentro própria 
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ordem jurídica sob pena de esvaziar porque não dizer anular a ordem privada, e não é esta a 

intenção da exegese. 

 No caso do sistema jurídico brasileiro, princípios como da liberdade, da igualdade, 

responsabilidade, de respeito à incolumidade física, moral e patrimonial de outrem, o da 

defesa do consumidor, devem incorporar o processo de interpretação e aplicação da lei, na 

―sistemática dialética da norma e valores sociais do caso, em relação direta com a 

realidade.‖
470

 

 Precioso se reconhecer, que o legislador brasileiro em meados de 1912
471

 quando 

regulamentou a responsabilidade civil em ferrovias, imprimindo-a a responsabilidade 

objetiva, onde questionava a culpa, já visualizava o desenvolvimento econômico através dos 

trilhos e posteriormente através de rodovias, quando vinculamos o crescimento através de 

transporte, rompe com a responsabilidade subjetiva, que não se mostrava suficiente para 

fundamentar os danos decorrentes de acidentes envolvendo na época as ferrovias.   

 Precisamente quando se fala em função social no ordenamento jurídico, alhures 

explicitado, logo se faz uma relação com a propriedade e mais recentemente com o contrato, 

este último sem previsão constitucional, mas decorrendo da propriedade. 

 No entanto um dos objetivos da ordem econômica é a justiça social, do qual decorre 

toda função social a ser aplicada em aspectos vinculados a ordem econômica. Por esta ordem 

destaca-se entres outros princípios a defesa do consumidor e a defesa do meio ambiente, cujas 

normas a eles vinculados tem caráter cogente, não podendo ser derrogadas pela vontade das 

partes, sendo nulo de pleno direito qualquer inciativa no sentido de excluir a responsabilidade, 

premissa já prevista no artigo 6º do Código de Napoleão de 1804
472

. A  reserva fundamental 

dada a defesa do consumidor e a garantia de um meio ambiente sustentável para presente e 

futuras gerações, revela a concretização do ―princípio impositivo de não lesar a outrem, como 
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 ―O princípio da liberdade de ação do homem deve ceder ante o princípio impositivo do dever jurídico – 
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norma central jurídica proibitiva de conduta danosa injusta a bem de pessoa inocente, 

contendo preceito e sanção‖. 

 Correlacionando regras e princípios, faz necessário integrar conteúdo dos direitos 

fundamentais, com essas normas na hermenêutica constitucional da responsabilidade civil, 

que a princípio consagra a responsabilidade subjetiva baseada na culpa, mas que Constituição 

e com as leis infraconstitucionais foi consagrado à responsabilidade objetiva que reconhece o 

dever de indenizar independente de qualquer comportamento do causador do dano.
473

 

 Preciso situar que tanto na distribuição como na revenda de combustíveis, estar-se a 

falar de produtos perigosos que podem causar sérios danos ao meio ambiente, como ao 

consumidor. A proteção à vida, à saúde e segurança do consumidor, exige do Estado uma 

ação positiva no sentido de realizar tarefas para viabilizar políticas públicas tanto no âmbito 

ambiental, como no âmbito do consumo, para proteger interesses coletivos em sentido amplo. 

 Ao relacionarmos a Lei Federal nº 7.347 de 1985 (Ação Civil Pública) com o art. 83 

do Código de Defesa do Consumidor, a indenização vai além da questão ambiental, 

permitindo o uso deste mesmo instrumento nas relações contratuais que não cumprindo sua 

função social são passíveis de nulidade.  

 Esta função social da responsabilidade civil diante de atividades e produção de 

produtos perigosos, que embora nocivos se façam necessário ante a exigência do 

desenvolvimento, leva a verificarmos que hoje a função do direito passa a ser de criar e dar 

força a uma nova realidade, diante da relação do direito com a economia que passa a ter uma 

influência direta, no sentido de se manifestar ―como força prospectiva, como força 

impulsionadora‖.
474

  

 E  entre as funções fundamentais do direito, além da de tornar possível a atuação da 

política econômica e a de imprimir certeza e estabilidade as relações, destaca-se a 

prossecução da justiça substancial, que segundo Raiser
475

 satisfaz a verdadeira aspiração do 

homem, pois estaria condicionada a liberdade concreta, a compatibilidade do princípio da 
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propriedade privada e da solidificação da posição jurídica de sujeitos como trabalhadores e 

consumidores, e hoje porque não acrescentarmos a proteção ao meio ambiente, no confronto 

com o poder econômico de grandes empresas que cada vez mais se consolidam. 

 A socialização do risco é um dos caminhos que inevitavelmente caminha a 

responsabilidade civil, que surge em decorrência de uma quantidade significativa de 

acidentes, em particular no trânsito, que muitas vezes geram danos de caráter irreparáveis  que 

como diz o Sérgio Cavalieri Filho ―não só pelo montante da indenização, mas, também, pela 

falta de patrimônio da parte que o causou‖, daí se aplicar a socialização do risco como função 

social diante da reparação coletiva, bem como da reparação individual, devendo ser 

responsabilizado todos que participam da cadeia de produção diante da solidariedade da 

responsabilidade de danos decorrentes de acidentes envolvendo a distribuição e revenda de 

combustível que apresentam risco em potencial. E seguindo a tese da socialização preconiza o 

autor citado ―que o dano, por esse novo enfoque, deixa de ser apenas contra a vítima para ser 

contra a própria coletividade, passando a ser um problema de toda a sociedade‖
476

 

 Seguindo o pensamento da socialização Luiz Edson Fachin diz ―a pessoa humana foi, 

com justa causa, elevada ao patamar de epicentros dos epicentros‖.
 477

 Passando o direito a 

inquietar-se com a vítima. 

 Nesta inquietação, a melhor política a ser adotada surge do princípio da precaução e da 

prevenção, no sentido de inibir a expansão do dano, já que a reparação estaria para reposição 

do dano e a compensação estaria para o dano à pessoa. 

A prevenção aplicar-se-ia ―quando houver um risco certo ou conhecido‖, para 

precaução por sua vez estaríamos diante de um risco ―incerto, não confirmado, mas 

considerando a possibilidade de vim gerar um dano, inibe-se a para evitá-lo‖. Teríamos na 

realidade um gerenciamento do risco, diante da sua incerteza mas numa possibilidade real de 

poder vim a ser concretizado. Passaríamos da repressão para a prevenção, antecipando-se ao 

risco, em decorrência de uma sociedade moderna, de massificação do consumo que justifica a 

atuação do Estado na formulação de políticas públicas, refletida na necessidade de prevenir 
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―possíveis danos ao meio ambiente, danos à saúde pública e a um indeterminado número de 

consumidores, danos coletivos‖
478

.  

 Por políticas públicas
479

 deve se compreender a intervenção estatal do domínio 

econômico, que é feita através de edição de normas, onde o Estado estabelece meios 

adequados para atingir os objetivos regulamentados. 

 Esta intervenção justifica-se diante das imperfeições do liberalismo, considerando que 

o Estado não teve competência para se autorregular. E exercendo a sua função interventiva o 

Estado passa a desempenhar ―um novo papel, ao atuar como agente de implementação de 

políticas públicas, enriquece suas funções de integração e de modernização e de legitimação 

capitalista‖
480

 

 Desta feita diante de políticas publicas
481

 aqui citadas, a Constituição Federal destacou  

a proteção do consumidor e do meio ambiente, cujo desenvolvimento irá depender de 

políticas públicas por parte do Estado, que no caso consumidor não se esgota com a Lei 

Federal nº 8.078 de 1990 e no caso do meio ambiente com a Lei Federal nº 6.938 de 1981, 

esta última fundada nos princípios da prevenção, do poluidor-pagador e da reparação integral.  

O Estado passa intervir na economia para equilibrar o desequilíbrio existente. 

 Estas políticas decorrem exatamente de liberdades públicas no sentido amplo, qual 

seja de prestação do Estado, que vem exatamente da evolução da liberdade pública em sentido 

estrito
482

, ou seja, do Estado que se abstém. Considerando a irradiação dos direitos 

fundamentais nas relações privadas, temos uma posição positiva do Estado, que se efetiva na 

forma como discorremos sobre a implantação das políticas públicas através da intervenção do 
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Estado. As relações de consumo estão arroladas como liberdade pública no artigo 5º, inciso 

XXXII da Constituição Federal, cuja proteção decorre inevitavelmente de um meio ambiente 

fincado na sustentabilidade que tem a melhoria da qualidade de vida como um dos seus 

objetivos, consolidados como direitos fundamentais de terceira dimensão, marcados pela 

solidariedade. 

 Estas liberdades públicas também são evidenciadas em uma postura de políticas 

públicas preventivas para que se evite o dano. Quando o Estado consagra como direito 

fundamental a reparação ao dano, evidencia sua preocupação em estabelecer políticas no 

âmbito do consumo e ambiental, visando proteger a coletividade. 

 Não seria temerário considerarmos que toda liberdade é pública e diante da sua 

evolução que processou desde os séculos XIX e XX, com o implemento do Estado do Bem-

Estar Social, correlacionarmos as liberdades púbicas positivas com a função social como 

limite a ser dado aos direitos subjetivos. O contrato deve cumprir sua função social, o mesmo 

se dizendo da propriedade e da responsabilidade civil, como uma das formas de se atingir o 

fim social do direito, que é bem nada mais que o bem comum
483

. 

 A responsabilidade que aqui configuramos surge pelo desempenho da atividade de 

risco, que de conformidade com o artigo 927
484

 do Código Civil deve ser reparada 

independente de culpa, nos casos previstos em lei, ou quando a atividade desenvolvida pela 

sua natureza implicar risco para os direitos de outrem. Trata-se de uma conduta reiterada, com 

habitualidade, exercida profissionalmente com fins econômico. No caso do Código de Defesa 

do Consumidor, no seu artigo 3º, § 2º define serviço como qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo. E o risco, é o criado inerente
485

 a atividade, ou seja, intrínseco a 
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 ―Pode-se afirmar que a passagem do individualismo para o social é a característica essencial da evolução 
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natureza da atividade, que no caso dos combustíveis podem ser inseridos em risco 

excepcional, dado a intensa possibilidade de dano. Embora conhecedores do perigo são 

fomentados pelo Estado diante da necessidade premente à sociedade. O presente dispositivo 

deve ser analisado conjuntamente com o fato do serviço e do produto previsto no artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, quando o dever de segurança violado tiver uma relação de 

consumo envolvida, por sua vez não havendo relação de consumo aplicar-se-á o dispositivo 

civil diante da atividade de risco inerente, como no caso da distribuição de combustível. 

 No artigo 931
486

 do Código Civil regulamenta a responsabilidade dos empresários  e 

empresas por danos causados por produtos, que são colocados em circulação, o que leva a 

uma vinculação com o artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, constando que 

juntamente com o parágrafo único do art. 927 do Código Civil, apresentam aspectos afins, 

havendo uma integralização e harmonização
487

 entre os dispositivos. 

 No entanto o simples risco, que como já dito configura perigo só gera a 

responsabilidade com violação do dever de segurança que ―na vida moderna é cada vez mais 

arriscada, vivemos perigosamente – de sorte que quanto mais o homem fica exposto a perigo, 

mais experimenta a necessidade de segurança. Logo, o dever jurídico que se contrapõe ao 

risco é o dever de segurança‖,
488

o que fundamenta as exigências feitas em nível constitucional 

da vinculação do licenciamento ambiental e os impactos decorrentes de atividades de risco 

inerente como no caso da distribuição e revenda de combustível. 

 Tradicionalmente a responsabilidade civil esteve vinculada a proteção do direito de 

propriedade e a direitos subjetivos de natureza patrimonial, por sua vez a tendência do 

instituto e ser feita a vinculação a pessoa da vítima, no que se vem chamando reprogramação 

da obrigação de indenizar
489

. Evolui-se da punição do ofensor delimitado pela autonomia da 
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vontade frente às formulações contratuais, de base liberal, cujo prejuízo era ressarcido com a 

reposição do patrimônio do lesado. Base da responsabilidade subjetiva. 

 No século XX, surge a solidariedade como base dos chamados direitos de terceira 

dimensão os quais estariam inseridos o meio ambiente e o consumidor, que nas palavras de 

Vazak, que para serem viabilizados necessitam de uma ação conjunta da iniciativa pública e 

privada; levando a evolução da responsabilidade que passa a ser vista com base objetiva, 

prescindindo de culpa com respaldo no progressivo solidarismo social e a socialização do 

risco, esta última no sentido de vincular todos os envolvidos na cadeia de produção. 

 Para que a função social não se perca em um conteúdo vago, deve ser feita uma 

vinculação com o direito subjetivo ao qual se relaciona, guiando a atividade do titular como 

no direcionamento de políticas públicas como no caso defesa do consumidor e do meio 

ambiente, como no caso do transporte de combustíveis, onde os agentes envolvidos são 

conduzidos, satisfazendo interesses próprios de forma imediata e mediatamente observando os 

interesses públicos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



179 
 

6 CONCLUSÃO  

 

No decorrer deste trabalho, após os parâmetros estabelecidos introdutoriamente, e 

durante o processo de desenvolvimento é perceptível o avanço e a perspectiva que caminha o 

instituto da Responsabilidade Civil. 

Mesmo sendo conhecedores da vasta e bem fundamentada doutrina que existe em 

torno do assunto, é evidente o quanto o instituto evolui  e como pode ser implementado como 

forma de mutabilidade de questões no nosso ordenamento jurídico. 

Considerando a evolução do Estado que na sequência vai do mercantilismo, para o 

absolutismo, para o liberalismo, para o Estado Social até a desregulamentação econômica, é 

notório que a sociedade acompanha este processo de transformação, dado a formação do 

próprio Estado, que tem o povo como um dos seus componentes. 

Neste caminho evolutivo, que necessariamente não se está vinculado ao crescimento, o 

olhar sobre a pessoa humana também passa por transformações, assim como se transforma os 

modos de produção, que é o que se observa com o processo da Revolução Industrial, marcada 

durante o século XIX tendo o liberalismo como  pano de fundo, que corroborou para várias 

transformações que estavam ocorrendo. Nesse contexto, a produção em série se popularizou 

como forma de se atingir um número crescente de pessoas. 

Com esta evolução das formas de produção, as formas de responsabilidades diante de 

danos também saem da seara individual e passam a serem observados sob os aspectos 

coletivos, fundamentando a evolução da responsabilidade civil subjetiva para a 

responsabilidade objetiva que prescinde culpa. Para justificar este aprimoramento, assim 

preferimos nominar, visto que uma responsabilidade não exclui a outra, argumentou-se que 

neste novo processo de mecanização ou maquinização, o risco passou a ser evidente, e 

dificultoso de provar usando como parâmetro a culpa, que passa a ser presumida dependendo 

do tipo de atividade exercida. O binômio fato-dano, cujo nexo de causalidade passam a ser 

cruciais nesta responsabilidade objetiva, faz com a culpa seja presumida diante do  risco 

criado ou risco proveito que possa existir. 

E na realização destas atividades aumenta o consumo, consequentemente se aumenta 

os riscos, que como tal deve ser prevenido. E na escala da precaução considerando que o dano 

se quer ocorreu, estabelecem-se direitos garantidores de proteção ao direito de não lesar, que 

na ordem constitucional é refletido no direito de reparar. 
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Esta reparação tendo natureza de direito fundamental permite a flexibilidade e sua 

irradiação diante de direitos eminente privados, permitindo a reavaliação por parte do Estado-

Juiz, como forma de imperativo de tutela diante de ofensas a citados direitos. 

Seguindo nesta linha a influência dos direitos fundamentais na seara privada, temos  

um reflexo das modificações dos pensamentos no decorrer da história, demonstrando que 

nesta categoria de direitos falar em caráter absoluto é negar uma época e um momento 

histórico diante de direitos que se mostram relativos por sua natureza.  Neste patamar a  

liberdade do particular situado em situação de sujeição ao poder econômico social do outro 

sujeito, permite que se incida os direitos fundamentais, como elemento garantidor da ordem 

subjetiva da coletividade. 

 Um exemplo é a Lei Federal 8.078 de 1990 que é um reflexo  deste pensamento ao 

dispor  sobre a política de consumo adotada no Brasil, regulamentado na Constituição Federal 

de 1998 como Direito Fundamental, mais precisamente no art. 5º, inciso  XXXII, bem como a 

proteção ao meio ambiente, demonstrando a intervenção do Estado regulando indiretamente 

atividades que podem causar riscos a estes princípios da ordem econômica.  

Em regra a irradiação destes direitos é aplicada independente da classificação do 

direito, seja ele público, seja ele privado. Não existe divisão do direito quando da garantia de 

direitos constitucionais, como se dá com o direito do consumidor que tem proteção 

constitucional e o meio ambiente que setorialmente tem natureza fundamental na ordem 

social.  De forma que a melhor teoria a ser aplicada quando da irradiação dos direitos 

fundamentais com reflexo no direito privado seja a  dos três níveis de efeito, defendida por 

Robert Alexy, que engloba o eficácia imediata direta, o da eficácia mediata indireta e o dos 

efeitos de proteção, vez que todas ao final visam ao único resultado comum, qual seja, a  

eficácia dos direitos fundamentais na ordem privada, tendo como parâmetro a ponderação do 

bem envolvido, ficando a cargo do intérprete a aplicar ao caso a teoria que melhor soluciona a 

colisão enfrentada, lembrando que a autonomia privada, por si só é uma garantia 

constitucional. 

Para garantia desta reparação, bem como da compensação diante dos limites subjetivos 

das liberdades individuais; referendamos o meio ambiente e a defesa do consumidor com sua 

força estruturante e suas proteções constitucionais elevando-os a categoria de direitos 

fundamentais,  tendo a sustentabilidade como fim para garantir  melhor qualidade de vida para 

as presentes e futuras gerações. 

 O que justifica neste processo conclusivo de forma precisa consideramos  que na 

distribuição e revenda de combustíveis é notório que em casos de danos ao meio ambiente e 
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ao consumidor envolvido em acidente, a responsabilidade deve ser solidária por todos aqueles 

envolvidos na cadeia de produção, visto que aquele que coloca o produto no mercado, 

fazendo circular é o produtor. 

 Que aquele que não repassa as informações adequadas, corretas, de forma clara e 

precisa assumem para si a responsabilidade, como se dá no caso do fornecedor aparente, que 

tem uma marca própria vinculando-as as responsabilidades que em decorrência dela venha a 

ocorrer gerando possíveis danos. 

Por sua vez, no transporte de combustíveis na relação de distribuição do combustível, 

ao qual denominamos de fase intermediária o expedidor é o responsável pela carga e o 

destinatário pela descarga do produto, delimitando-se a responsabilidade entre as partes 

envolvidas no transporte e aquela que decorre para com o consumidor e o meio ambiente. 

Aquela de caráter subjetivo tendo como parâmetro a culpa, estas com base na 

responsabilidade objetiva, com fundamento da teoria do risco para o consumidor e risco 

integral para o meio ambiente, que prescindem de culpa. Quaisquer cláusulas no sentido de 

exclusão da responsabilidade não tem validade jurídica para efeito de consumo e meio 

ambiente visto serem matérias de ordem pública e ter interesses coletivos envolvidos. 

Inclusive ficando limitadas as excludentes previstas nas legislações, sendo inaplicável 

a excludente de caso fortuito e força maior face aos danos ambientais, e ser aplicada de forma 

restrita as relações de consumo, onde se deve a analisar o grau de previsibilidade pela 

atividade desenvolvida e o dano ocorrido. 

Consumo sustentável é crucial para um  equilíbrio ambiental. E o direito a informação 

consolida-se como diretriz constitucional, para viabilizar os princípios da prevenção e 

precaução previsto nas políticas públicas definidas pela mão visível do Estado através de 

normas-objetivo,  que para serem operacionalizadas precisam de instrumentos para consolidá-

las. 

 Instrumentos que são refletidos pelo papel do Estado como Regulador, que consolida 

as políticas públicas citadas entre outros, através das agências reguladoras operacionalizando 

as políticas públicas definidas, tanto para o meio ambiente como para a proteção ao 

consumidor, ambos vulneráveis diante de grandes grupos empresariais com sua força 

econômica. Daí as competências das agências reguladoras; no caso Agência Nacional do 

Petróleo e Agência Nacional de Transporte Terrestre como forma de proteção àqueles que o 

Estado considera como hipossuficientes. 

 Esta vulnerabilidade é que leva a todos aqueles envolvidos na cadeia de produção, 

distribuição e revenda a serem responsabilizados diante de normas de ordem pública e 
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interesse social, onde o risco e dano devem ser socializados, com base em fundamento 

intrínseco ao ordenamento jurídico brasileiro, no caso a função social, que também é 

estendida a responsabilidade civil. A tese da socialização do risco em que pese ser nova no 

ordenamento jurídico brasileiro tem suas bases face ao fato de que passamos a consumir mais, 

a produzir mais, caracterizando o fenômeno da massificação do consumo, e com isto o risco 

aumenta, influenciando diretamente nos modos de distribuição, produção e revenda, atingindo 

diretamente o consumidor e o meio ambiente. Quem tira proveitos das atividades de risco por 

ela devem ser responsabilizados. 

O Estado não tem como se comportar de forma indiferente a esta mudança e deixar a 

cargo do setor privado a administração a operacionalização destas atividades. O Estado os 

deixa livre, mas delimita políticas a serem viabilizadas. Aquele Estado Liberal submetido 

apenas às leis naturais do mercado, característica que lhe é peculiar, é substituído por um 

Estado direcionado por uma ―mão visível‖, que regula os interesses em benefício da 

coletividade.  

E estas mudanças levaram a uma natural evolução da responsabilidade civil, que sai do 

campo comum da função simplesmente reparadora, com base na culpa e evolui para a 

responsabilidade além da figura do dano, e passa a ter o foco no indivíduo como epicentro dos 

interesses a serem protegidos. 

De forma que diante da complexidade de se identificar desde a origem os expedidores 

dos combustíveis e como se processa a distribuição e a revenda, a responsabilidade deve ser 

ampla, devendo o Estado estabelecer padrões quando da responsabilidade de danos oriundos 

deste tipo de atividade, reconhecendo que a responsabilidade civil deve funcionar através do 

direito como elo de transformação social, observando a sua natureza de função social quando 

da reparação em casos de danos decorrentes de atividade de risco em potencial. 
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FIGURA 1 

CLASSE 3
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 FONTE: ANTT, 2004. Símbolo (chama): preto ou branco. Fundo: vermelho. Número "3" no canto inferior. 

 



199 
 

FIGURA 2 

 

 

 

 

FONTE: ANTT, 2004
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Segundo informações que consta da Agência Nacional de Transporte Terrestre, o símbolo não é um rótulo de 

risco e também não substitui o painel de segurança nem o rótulo indicativo da Classe. Corresponde portanto, a 

um item adicional para a identificação dos riscos relativos aos números ONU 3077 e ONU 3082 

Resolução ANTT 420/04  

CAPÍTULO 5.2 

IDENTIFICAÇÃO DOS VOLUMES E DAS EMBALAGENS 

5.2.1. Marcação 

5.2.1.1 Exceto se disposto em contrário neste Regulamento, o nome apropriado para embarque (determinado de 

acordo com 3.1.2) e o numero ONU correspondente, precedido das letras ―UN‖ ou ―ONU‖, devem ser exibidos 

em cada volume. No caso de artigo não-embalado, a marcação deve ser exibida no artigo, em seu engradado, ou 

em dispositivo de manuseio, de estiva ou de lançamento. No caso de produtos da Subclasse 1.4, Grupo de 

Compatibilidade S, devem ser marcados também o número da subclasse e a letra do grupo de compatibilidade, a 

menos que seja exibido o rótulo correspondente a 1.4S. Uma marcação típica de volume é: UN 3265 LÍQUIDO 

CORROSIVO, ACÍDICO, ORGÂNICO, N.E. (Cloreto de caprilila) 5.2.1.2 Todas as marcações de volumes 

exigidas em 5.2.1.1 devem ser: a) Facilmente visíveis e legíveis; 

b) Capazes de suportar exposição ao tempo, sem redução substancial de sua eficácia; 

c) Marcadas sobre um fundo de cor contrastante na superfície externa do volume; 

d) Localizadas distantes de outras marcações existentes no volume que possam reduzir substancialmente sua 

eficácia. 

5.2.1.4 Contentores intermediários para granéis com capacidade superior a 450 litros e  embalagens grandes 

devem ser marcados em pelo menos dois lados opostos 

5.2.3.1.2 Tal simbologia deve estar localizada próxima às marcações exigidas no item 5.2.1.1. Os requisitos dos 

itens 5.2.1.2 e 5.2.1.4 devem ser atendidos.  

5.2.3.1.3 As dimensões do símbolo apresentado na Figura 5.1 devem ser, no mínimo: 

b) 250mm x 250mm para unidades de transporte, observado o item 5.3.1.3.2. 

 

5.3.1.3.2 Unidades de transporte carregadas com substâncias que apresentam risco para o meio ambiente (ONU 

3077 e ONU 3082) devem portar, nas duas extremidades e nos dois lados, o símbolo indicado na Figura 5.1.  

http://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=EIgYMPv803ghPM&tbnid=vZPJEROiRpEgsM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.transportabrasil.com.br%2F2012%2F02%2Fantt-esclarece-utilizacao-do-simbolo-para-o-transporte-de-substancias-perigosas%2F&ei=2SQ7UvCDJJK54APgq4HYCg&psig=AFQjCNEeQP9__wY5y5TNGJvqXn40GoRRsQ&ust=1379694169646676
http://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=EIgYMPv803ghPM&tbnid=vZPJEROiRpEgsM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.transportabrasil.com.br%2F2012%2F02%2Fantt-esclarece-utilizacao-do-simbolo-para-o-transporte-de-substancias-perigosas%2F&ei=2SQ7UvCDJJK54APgq4HYCg&psig=AFQjCNEeQP9__wY5y5TNGJvqXn40GoRRsQ&ust=1379694169646676
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TABELA 1 

Transportadores e Frota de Veículos
492

 

 

 
Registros Emitidos Veículos 

Veículos / 

Transportador 

Autônomo 704.433 881.141 1,3 

Empresa 132.012 1.044.637 7,9 

Cooperativa 339 14.357 42,4 

Total 836.784 1.940.135 2,3 

Atualizado em: 28/06/2013 às 02:00. Disponível em: < www.antt.gov.br>  
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 NOTA EXPLICATIVA 

Os dados acima refletem o número de transportadores cadastrados no Registro Nacional de Transportadores 

Rodoviários de Cargas desde o início do registro. Com a publicação da Lei 11.442/07 e da Resolução ANTT nº 

3056/09, muitos registros tornaram-se incompatíveis com as novas regras, ou pertencem a empresas, ou pessoas, 

que não atuam mais no transporte rodoviário de cargas e serão eliminados do cadastro. 

AVISO: As tabelas contém dados dos transportadores regularmente inscritos no RNTRC, até a presente data. 

Disponível em<http://appweb2.antt.gov.br> Acesso em 28 de julho de 2013. 
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TABELA 2 

 

Transportadores - Tipo de Veículo 

Tipo de Veículo Autônomo Empresa Cooperativa Total 

CAMINHÃO LEVE (3,5T A 7,99T) 127.517  51.758 537  179.812  

CAMINHÃO SIMPLES (8T A 29T) 422.872  235.782 2.583  661.237  

CAMINHÃO TRATOR 132.023  287.424 4.847  424.294  

CAMINHÃO TRATOR ESPECIAL 740  1.456 36  2.232  

CAMINHONETE / FURGÃO (1,5T A 

3,49T) 
51.032  25.155 189  76.376  

REBOQUE 11.388  25.760 213  37.361  

SEMI-REBOQUE 110.964  400.557 5.713  517.234  

SEMI-REBOQUE COM 5ª RODA / 

BITREM 
478  2.039 73  2.590  

SEMI-REBOQUE ESPECIAL 211  1.175 33  1.419  

UTILITÁRIO LEVE (0,5T A 1,49T) 21.972  10.421 128  32.521  

VEÍCULO OPERACIONAL DE 

APOIO 
1.944  3.110 5  5.059  

Total 881.141  1.044.637  14.357  1.940.135  

Atualizado em: 28/06/2013 às 02:30. Disponível em : <www.antt.gov.br>  
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TABELA 3 

 

 

Idade Média dos Veículos 

Tipo de Veículo Autônomo Empresa Cooperativa Total 

CAMINHÃO LEVE (3,5T A 7,99T) 19,6  8,6  10,5  12,9  

CAMINHÃO SIMPLES (8T A 29T) 23,1  10,3  16,5  16,6  

CAMINHÃO TRATOR 17,7  7,4  14,4  13,1  

CAMINHÃO TRATOR ESPECIAL 15,3  5,3  13,5  11,4  

CAMINHONETE / FURGÃO (1,5T A 

3,49T) 
9,7  6,1  6,6  7,5  

REBOQUE 19,0  12,3  15,6  15,6  

SEMI-REBOQUE 14,6  8,2  11,3  11,3  

SEMI-REBOQUE COM 5ª RODA / 

BITREM 
9,0  5,7  3,6  6,1  

SEMI-REBOQUE ESPECIAL 13,4  6,5  7,5  9,1  

UTILITÁRIO LEVE (0,5T A 1,49T) 13,0  6,5  8,9  9,4  

VEÍCULO OPERACIONAL DE APOIO 24,8  16,4  19,6  20,3  

Total 16,3  8,5  11,6  12,1  

Atualizado em: 28/06/2013 às 02:15. Disponível em: <www.antt.gov.br> 
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ANEXOS 
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ANEXO A 

 

1 NORMAS QUE REGULAMENTAM O TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS
493

 

1.1 O Decreto Federal nº 96.044 de 1988 estabelece a competência do INMETRO para 

estabelecer a adequação dos veículos ao transporte de produtos perigosos. 

 

1.2 O Decreto Federal n° 98.973 de 1990 aprova o regulamento do transporte ferroviário de 

produtos periculosos. 

 

1.3 O Decreto Federal nº 1797 de 1994 dispões sobre a execução do acordo de alcance parcial 

para facilitação de transporte de produtos perigosos entre Brasil, Argentina, Paraguai e 

Uruguai. 

 

1.4 O Decreto Federal 2.657 de 1998 promulgou a Convenção 170/90 e a Recomendação 

177/90, da OIT, aprovados pelo Decreto Legislativo 67/95 do Senado Federal. 

 

1.5 O Decreto Federal nº 2.866 de 1998 dispõe sobre a execução do Primeiro Protocolo 

Adicional de Acordo de Alcance Parcial para a facilitação do transporte de produtos 

perigosos, estabelecendo infrações e multas. 

 

1.6 O Decreto Federal nº 4.097 de 2002, alterando os artigos 7º e 1º dos regulamentos do 

Transporte Rodoviários e Ferroviários de Produtos Perigosos, aprovados pelos Decretos nº 

96.044 de 1988 e 97.973 de 1990, respectivamente. 

 

1.7 Portaria 204/97 do MT que regulamenta instruções complementares ao RTPP e ao RFPP, 

classificando a relação de produtos perigosos. 

 

1.8 Portaria 349/02 do MT, aprova as instruções para a fiscalização do transporte rodoviário 

de produtos perigosos no âmbito nacional. 

 

1.9 Portaria 206 a 211 do R-105, regulamento para a fiscalização de produtos controlados do 

Ministério do Exército que regulamenta o transporte de explosivos. 

1.10 Regulamentos Técnicos 27 que regulamenta as inspeções em equipamentos destinados 

ao transporte de produtos perigosos a granel não incluídos em outros regulamentos. 

 

1.11 Regulamento RTQ- 5, que regulamenta o veículo destinado ao transporte rodoviários de 

produtos perigosos, através do INMETRO. 

 

1.12 Regulamento RTQ-32, que regulamenta a construção e instalação e inspeção para 

veículos rodoviários destinados ao transporte de produtos perigosos. 

 

1.13 NBR 7500, que regulamenta símbolos de risco e manuseio para o transporte e 

armazenamento de materiais. 

 

1.14 NBR 7501, que regulamenta a terminologia de transportes perigosos. 
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 Fonte: Plano de Emergência  para o transporte de produtos perigosos (PET) da FAN Distribuidora de Petróleo 

Ltda 
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1.15 NBR 7503 que estabelece as características e dimensões  da ficha de emergência para o 

transporte de produtos perigosos. 

 

1.16 NBR 7504 que estabelece características  dimensões do envelope para o transporte de 

produtos de produtos perigosos. 

 

1.17 NBR 8285 que estabelece regras para preenchimento da ficha de emergência para o 

transporte de produtos perigosos. 

 

1.18 NBR 8286 estabelece o emprego de sinalização nas unidades de transporte e de rótulos 

nas embalagens de produtos perigosos. 

 

1.19 NBR 9734 que regulamenta o conjunto e equipamentos de proteção individual para 

avaliação de emergência e fuga no transporte rodoviário de produtos perigosos. 

 

1.20 NBR 9735 que regulamenta o conjunto de equipamentos para emergência no transporte 

rodoviário de produtos perigosos. 

 

1.21 NBR 12710 regulamenta a proteção conta incêndio por extintores, no transporte 

rodoviário de produtos perigosos. 

1.22 NBR 12982 traz os procedimentos para a desageificação de tanque rodoviário para 

transporte de produto perigoso, com classe 3 de risco, no caso produtos inflamáveis. 

 

1.23 NBR 13095 as regras para a instalação e fixação de extintores de incêndio para a carga, 

no transporte rodoviário de produtos perigosos. 

 

1.24 NBR 14064 o procedimento quanto ao atendimento de emergência no transporte 

rodoviário de produtos perigosos. 

 

1.25 NBR 14095 estabelecem as áreas de estacionamento de veículos rodoviários de 

transporte de produtos perigosos. 
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ANEXO B 
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