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RESUMO 
 
 
Na presente dissertação pretende-se discutir a questão da ação civil pública para a 
reparação de danos ambientais. Para tanto, faz-se inicialmente, no primeiro capítulo, uma 
análise da responsabilidade civil ambiental, enfrentando-se a questão da natureza objetiva e 
das teorias da natureza do risco. Aborda-se também a dificuldade no estabelecimento do 
nexo causal para ensejar o dever de reparação do dano ambiental e as características e os 
efeitos da responsabilidade civil ambiental, identificando o estabelecimento de uma nova 
função para esse instituto. O estudo da responsabilidade civil ambiental do Estado será um 
dos aspectos também abordados neste capítulo. Faz-se uma análise da jurisprudência 
tratando deste tema e das técnicas disponíveis no direito brasileiro para apurar a 
responsabilidade do infrator por um dano causado ao meio ambiente. 
 
Em seguida, no segundo capítulo, parte-se para a análise dos aspectos processuais da ação 
de reparação de danos ambientais, no qual serão analisados os seguintes aspectos: as tutelas 
de urgência, a legitimação ativa e passiva, a competência, a denunciação da lide, a 
litispendência, conexão e continência, a assistência e litisconsórcio, a distribuição do ônus 
da prova, a coisa julgada e, por fim, o termo de ajustamento de conduta.  
 
Ao final, no terceiro capítulo, faz-se um estudo da problemática em torno da reparação dos 
danos ambientais, iniciando-se pela conceituação e análise das características desse dano. 
Em seguida, parte-se para a sua classificação e conseqüente estudo do dano individual 
reflexo e do dano extrapatrimonial ambiental. Analisa-se no trabalho as formas de 
reparação do dano ambiental e as dificuldades em torno da sua valoração, com 
enfretamento dos precedentes judiciais sobre o assunto. Ao final, será realizado um breve 
estudo da aplicação do instituto da prescrição da pretensão indenizatória do dano ambiental.  
 
 
Palavras-chave: ação civil pública, responsabilidade civil, responsabilidade ambiental, 
dano ambiental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 
The present dissertation intends to discuss the issue of the class actions aiming 
environmental damage compensation. That way, firstly, at chapter one, the matters of the 
objective nature and the theories of risk are analyzed. Also, it deals with the difficulty in 
establishing the chain of causation that leads to the environmental damage compensation 
duty and with the civil environmental liability’s characteristics and effects, in order to 
identify the setting of a new usage to this precept. The Government’s civil environmental 
liability study will be also investigated in this chapter. A jurisprudential analysis regarding 
this subject and the available techniques in Brazilian Law to verify the liability one that 
causes environmental damage is made. 
 
After that, in chapter two, some environmental lawsuits’ procedural aspects are analyzed, 
such as: advanced relief, defendant’s and plaintiff’s legitimacy, jurisdiction, third-party 
summons, lis pendens, burden of proof distribution, joinder of parties and claims, res 

judicata, and, at last, the conduct adjustment term. 
 
Finally, at chapter three, the environmental damage compensation issue is studied, 
beginning with defining and analyzing the damage characteristics. After that, the damage 
classification is approached and the following study of the individual reflex damage and the 
environmental extra-patrimonial damage is made. The present study analyses the 
environmental damage compensation methods and the difficulties regarding its evaluation, 
facing the judicial precedents about the matter. In the end, a brief study on the statues of 
limitation’s use in respect of the environmental damage claim is made.  
 
 
 
Keywords: class action, civil liability, environmental liability, environmental damage 
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INTRODUÇÃO______________________________________________________________ 

 

A degradação ambiental é um problema que acompanha o homem há muito 

tempo. Embora tenhamos de admitir que a questão ambiental ainda não faz parte das 

prioridades das pessoas, é preciso reconhecer a necessidade da conscientização de que, se 

essas pessoas não tiverem um comportamento reativo em relação às questões ambientais, 

elas enfrentarão o risco de muito em breve assistir a um colapso ambiental.  

 

Atenta a essa questão, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, 

reunida no Rio de Janeiro de 3 a 14 de junho de 1992, reafirmou a Declaração da 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, adotada em Estocolmo 

em 16 de junho de 1972, e, buscando avançar a partir dela, proclamou a Declaração do Rio 

de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, estabelecendo no princípio 10 que a 

melhor maneira de tratar das questões ambientais é assegurando a participação de todos os 

cidadãos interessados por meio de acesso efetivo a mecanismos judiciais e administrativos, 

“inclusive no que diz respeito à compensação e reparação de danos”. 

 

Portanto, promover a reparação do dano ambiental é uma das importantes tarefas 

do Poder Público e da sociedade, e sua consecução depende da adoção de regras 

processuais adequadas, razoáveis e eficientes. 

 

A tutela processual se apresenta por meio do princípio que garante à parte o 

direito de provocar o Poder Judiciário a exercer a função jurisdicional: o direito do acesso à 

justiça. Vários são os instrumentos para a proteção do meio ambiente e as vias de acesso ao 

Poder Judiciário. No contexto da tutela processual ambiental, podemos afirmar que a ação 

civil pública é o instrumento mais importante para a proteção do meio ambiente. 

 

O sucesso da opção brasileira pelas ações coletivas é crescente. Muitos pedidos 

foram e estão sendo formulados no território nacional com o propósito de tutelar o meio 

ambiente.  

 



 13 

Não há estatísticas seguras sobre tais demandas, no entanto, certamente o Brasil é 

um dos países que a efetividade das normas ambientais é uma realidade cada vez mais 

crescente. Contamos com precedentes judiciais em todas as áreas do direito ambiental e 

seguramente adquirimos o respeito de outros países em razão de nossa conduta.  

 

Essa, portanto, a razão da escolha de tão relevante e atual tema a ser desenvolvido 

neste trabalho. O nosso estudo, contudo, restringir-se-á à análise dos aspectos da ação civil 

pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente. 

 

Para a adequada compreensão do tema, no primeiro capítulo faremos o estudo do 

instituto da responsabilidade civil ambiental, identificando a sua natureza e enfrentando a 

problemática em torno da definição da teoria do risco aplicável. Abordaremos também a 

dificuldade no estabelecimento do nexo causal para ensejar o dever de reparação do dano 

ambiental e as características e os efeitos da responsabilidade civil ambiental, identificando 

o estabelecimento de uma nova função para esse instituto. O estudo da responsabilidade 

civil ambiental do Estado será um dos aspectos também abordados neste capítulo. Por fim, 

será feita uma análise da jurisprudência tratando do tema e das técnicas disponíveis no 

direito brasileiro para apurar a responsabilidade do infrator por um dano causado ao meio 

ambiente. 

 

O segundo capítulo terá como escopo o estudo da ação civil pública de 

responsabilidade por danos ambientais, no qual serão analisadas as questões processuais em 

torno dos seguintes aspectos: as tutelas de urgência, a legitimação ativa e passiva, a 

competência, a denunciação da lide, a litispendência, conexão e continência, a assistência e 

litisconsórcio, a distribuição do ônus da prova, a coisa julgada e, por fim, o termo de 

ajustamento de conduta.  

 

A ação civil pública de responsabilidade por danos ambientais visa promover a 

reparação desse dano. Sendo assim serão objeto de estudo no terceiro e último capítulo as 

peculiaridades envolvidas na reparação do dano ambiental, iniciando-se pela conceituação e 

análise das características desse dano. Em seguida, partiremos para a sua classificação e 
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conseqüente estudo do dano individual reflexo e do dano extrapatrimonial ambiental. 

Passaremos a analisar no trabalho as formas de reparação do dano ambiental e as 

dificuldades em torno da sua valoração, com enfretamento dos precedentes judiciais sobre o 

assunto. Ao final, será realizado um breve estudo da aplicação do instituto da prescrição da 

pretensão indenizatória do dano ambiental.  
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CAPÍTULO I 

 

__________________A RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL____________________ 

 

1. Responsabilidade civil 

 

1.1. Noções gerais 

 

A responsabilidade civil é um dos temas mais palpitantes e problemáticos da 

atualidade jurídica, tendo grande reflexo nas atividades humanas1. Toda manifestação da 

atividade humana, afirma JOSÉ DE AGUIAR DIAS
2, traz em seu bojo o problema da 

responsabilidade e por essa razão a fixação do seu conceito se torna tão difícil, pois “varia 

tanto como os aspectos que pode abranger”. 

 

A noção de responsabilidade pode ser constatada na própria origem da palavra, 

que vem do latim respondere, responder a alguma coisa. A necessidade de responsabilizar 

alguém pelos seus atos danosos advém da imposição estabelecida pelo meio social de 

atribuir a todos o dever de responder por seus atos.  

 

Etimologicamente, responsabilidade exprime a idéia de obrigação, de 

contraprestação. Assim também é no sentido jurídico: dever jurídico sucessivo que surge 

em recompor, compensar o dano decorrente da violação de um dever jurídico originário. 

Nesse sentido, JOSÉ DE AGUIAR DIAS
3 afirma que responsabilidade exprime “idéia de 

equivalência de contraprestação, de correspondência”. 

 

MARIA HELENA DINIZ
4 conceitua responsabilidade como “a situação de quem, 

tendo violado norma ou obrigação, causando dano, se vê submetido às conseqüências 

                                                 
1 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: responsabilidade civil. São Paulo: Saraiva, 2002. v. 
2, p. 3. 
2 DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil. 11. ed. rev., atual. e ampl. de acordo com o Código Civil 
de 2002 por Rui Berford Dias. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 3. 
3 Idem, ibidem, p. 4. 
4 DINIZ, Maria Helena. Op. cit., p. 18. 
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decorrentes de seu ato lesivo, isto é, à reparação do prejuízo, pela recomposição do statu 

quo ante ou pela indenização (...)”. 

 

SILVIO RODRIGUES
5 aponta que o problema da responsabilidade é “saber se o 

prejuízo experimentado pela vítima deve ou não ser reparado por quem o causou”.   

 

CARLOS ROBERTO GONÇALVES
6 afirma que a responsabilidade é um fenômeno 

social e o seu problema está exatamente em impor àquele que pratica um ato, ou incorre 

numa omissão de que resulte dano, o dever de suportar as conseqüências do seu 

procedimento.  

 

RUI STOCO
7 conceitua a responsabilidade civil como “a obrigação da pessoa física 

ou jurídica ofensora de reparar o dano causado por conduta que viola um dever jurídico 

preexistente de não lesionar (neminem laedere) implícito ou expresso em lei”. 

 

DANIEL FINK
8 define a responsabilidade como a capacidade da pessoa de suportar 

as conseqüências dos próprios atos.  

 

A doutrina, portanto, descreve responsabilidade de diversas maneiras: ora como a 

aptidão de suportar os próprios atos, ora como o próprio dever de indenizar, ora como a 

obrigação de reparar o dano.  

 

Adotamos como premissa deste trabalho o seguinte conceito: a responsabilidade 

civil é a obrigação de reparar o dano por aquele que lhe deu causa em virtude de uma ação 

ou omissão independentemente de se caracterizar como violadora de um dever jurídico. 

 

                                                 
5 RODRIGUES, Silvio. Direito civil: responsabilidade civil. São Paulo: Saraiva, 2002, v. 4, p. 6. 
6 GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade civil: de acordo com o novo Código (Lei n. 10.406/2002). 
8. ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 3.  
7 STOCO, Rui. Tratado de responsabilidade civil. 6. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2004. 
8 FINK, Daniel Roberto (Coord.). Responsabilidade civil ambiental. In: Manual Prático da Promotoria de 

Justiça do Meio Ambiente. Imprensa Oficial do Estado de São Paulo/ Ministério Público do Estado de São 
Paulo, 2005. 2 v. 
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Discordamos, portanto, da conceituação de RUI STOCO
9 ao relacionar a 

responsabilidade à conduta ilícita, pois é certo que é plenamente possível a 

responsabilidade advir de atos lícitos. 

 

Conforme ressalta FELIPE P. BRAGA NETTO
10, ainda que exista em doutrina uma 

tendência a unificar os fenômenos do ilícito civil e o da responsabilidade civil, na verdade 

eles são realidades distintas que não se confundem. 

 

Embora normalmente a prática de um ilícito civil tenha como efeito a 

responsabilidade civil, nada impede que uma conduta ilícita possa produzir outros efeitos 

que não a obrigação de reparar o dano, como a perda de direito, por exemplo. Portanto, o 

dever de indenizar é um dos efeitos do ilícito civil. Outrossim, invertendo a abordagem, 

afirmamos também que de atos lícitos pode advir o dever de indenizar. Essa hipótese se 

fará muita presente em situações que resultem em danos ambientais.  

 

1.2. Responsabilidade civil subjetiva 

 

Segundo a teoria clássica, afirma CARLOS ROBERTO GONÇALVES
11, a 

responsabilidade civil se assenta em três pressupostos: o dano, a culpa do autor do dano e a 

relação de causalidade entre o fato culposo e o mesmo dano. 

 

Assim, tradicionalmente, a responsabilidade tinha por fundamento a culpa, e como 

base uma conduta dolosa ou culposa para a afirmação do dever de reparar o dano causado. 

 

Nesse sentido, CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA
12

 afirma que “a teoria da 

responsabilidade subjetiva erige em pressuposto da obrigação de indenizar, ou de reparar o 

dano, o comportamento culposo do agente, ou simplesmente a sua culpa, abrangendo no 

seu contexto a culpa propriamente dita e o dolo do agente”. 

                                                 
9 STOCO, Rui. Op. cit. 
10 BRAGA NETTO, Felipe P. Responsabilidade civil. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 10. 
11GONÇALVES, Carlos Roberto. Op. cit., p. 4. 
12 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, v. 3, p. 
30. 
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O Código Civil de 1916 se havia filiado à teoria subjetiva da responsabilidade 

civil, como se verificava no art. 15913, não obstante adotasse, em alguns casos, 

especialmente fixados, a responsabilidade civil objetiva, coexistindo ambas as concepções 

no Código. 

 

Portanto, a regra geral da responsabilidade era a de que apenas aquele que violar 

certa regra de conduta, agindo por intenção ou por inobservância de determinado dever de 

cautela, fica obrigado a reparar o dano causado.  

 

O Código Civil de 2002 manteve o princípio da responsabilidade com base na 

culpa, definindo o ato ilícito no art. 186: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito”. 

 

No art. 927, caput, o Código Civil dispôs que “Aquele que, por ato ilícito (arts. 

186 e 187) causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”, no entanto, no parágrafo único 

deste dispositivo refletiu a moderna tendência, estabelecendo que “Haverá obrigação de 

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

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

para os direitos de outrem”. 

 

Assim, apesar da tendência objetivista da responsabilidade civil, a lei nova não 

abandona a responsabilidade por culpa. 

 

CARLOS ROBERTO GONÇALVES
14 defende que a responsabilidade subjetiva, que 

depende do elemento culpa (em sentido amplo) para a sua caracterização, persiste como 

regra geral no nosso direito positivo, no entanto, a responsabilidade objetiva convive ao 

                                                 
13 Art. 159. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito, ou causar 
prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano. 
14GONÇALVES, Carlos Roberto. Op. cit., p. 9. 
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lado da teoria da culpa para atender a alguns casos em que esta última se tem mostrado 

insuficiente para a satisfatória solução do problema da reparação do dano. 

 

Não obstante entender que permanece como regra a responsabilidade civil 

subjetiva, o autor (CARLOS ROBERTO GONÇALVES) reconhece que, enquanto no regime do 

Código Civil de 1916 as atividades perigosas eram tão-somente aquelas definidas em lei 

especial e as demais se enquadravam na norma geral do Código, que consagrava a 

responsabilidade civil subjetiva, o parágrafo único do art. 927 do novo diploma não revoga 

as leis especiais vigentes e ainda permite que a jurisprudência considere determinadas 

atividades já existentes como perigosas. Esta, conforme ensina CARLOS ROBERTO 

GONÇALVES
15, é a principal inovação do Código Civil de 2002 no campo da 

responsabilidade civil. 

 

Nesse mesmo sentido, LEONARDO DE FARIA BERALDO
16 conclui afirmando que a 

responsabilidade civil no Código Civil continua sendo, em princípio, subjetiva e a 

responsabilidade objetiva uma exceção, embora mais freqüentemente apareça como forma 

de socialização do risco. 

 

GISELDA MARIA FERNANDES NOVAES HIRONAKA
17, por outro lado, entende que o 

novo Código introduz uma regra geral bem distinta, pois não atribui a responsabilidade 

objetiva pontualmente, mas como sistema geral ao lado da responsabilidade subjetiva.  

 

Concordamos com a autora no sentido de que o atual Código Civil não mais adota 

como regra geral a responsabilidade subjetiva. No sistema atual coexistem as duas 

concepções, indicando o legislador em cada hipótese qual delas deverá ser a concepção 

aplicável.  

 

                                                 
15 Idem, ibidem. 
16 BERALDO, Leonardo de Faria. A responsabilidade civil no parágrafo único do art. 927 do Código Civil e 
alguns apontamentos do direito comparado. Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery  (Coord.).  
Revista de Direito Privado. São Paulo: Revista do Tribunais. n. 20, out./dez. 2004, p. 233. 
17 HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Responsabilidade pressuposta. Belo Horizonte: Del Rey, 
2005, p. 140. 
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1.3. Responsabilidade objetiva 

 

O progresso, o desenvolvimento industrial e a multiplicação dos danos tornaram 

as concepções tradicionais da responsabilidade civil insuficientes para a proteção da vítima. 

Surgiram, então, as novas teorias, que propiciavam maior proteção às vítimas. 

 

Assim, conforme o ensinamento de SERGIO CAVALIERI FILHO
18, costuma-se 

apontar a Revolução Industrial, o progresso científico e a explosão demográfica de nosso 

século como os principais fatores que ensejaram a concepção da responsabilidade civil 

objetiva. 

 

Nesse sentido, CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA
19 afirma que, “Filosoficamente, a 

abolição total do conceito de culpa vai dar num resultado anti-social e amoral, dispensando 

a distinção entre o lícito e o ilícito, ou desatendendo à qualificação boa ou má da conduta, 

uma vez que o dever de reparar tanto corre para aquele que procede na conformidade da lei 

quanto para aquele que age ao seu arrepio”. 

 

A responsabilidade objetiva, lembra CARLOS ROBERTO GONÇALVES
20, tem como 

fundamento, desde o direito romano, o princípio da eqüidade, pelo qual aquele que lucra 

com a situação deve responder pelos riscos ou desvantagens que dela resultem. 

 

JOSÉ RUBENS MORATO LEITE
21 afirma que o estabelecimento da responsabilidade 

objetiva é uma tentativa de resposta da sociedade ou de adequação a certos direitos 

coletivos que não seriam ressarcíveis por meio da concepção clássica de reparação dos 

danos. 

 

                                                 
18 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 2. ed. rev., aum. e atual. São Paulo: 
Malheiros, 2000, p. 142-143. 
19 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições, cit., p. 562. 
20 GONÇALVES, Carlos Roberto. Op. cit.,  p. 7. 
21 LEITE, José Rubens Morato. Dano ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2000, p. 129. 
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O já mencionado parágrafo único do art. 927 do Código Civil, seguindo a 

tendência moderna, previu duas modalidades de responsabilidade objetiva: a) a comum, 

que já existia, prevista em lei específica, como a que decorre de execução infundada (art. 

574 do CPC), do acidente do trabalho (Lei n. 6.367, de 19-10-1976) e dos danos ao meio 

ambiente (Lei n. 6.938, de 31-8-1981 – Lei de Política Nacional do Meio Ambiente); e b) a 

genérica, previsão lastreada em tipo legal vago, que decorre sempre da atividade de risco. 

Estabelece o referido dispositivo que: 

 

Art. 927. (...) 
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente 
de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade 
normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, 
risco para os direitos de outrem. 

 

É, portanto, uma verdadeira cláusula geral de responsabilidade objetiva, deixando 

ao juiz a indicação de quais seriam os casos de aplicação dessa responsabilidade.  

 

LEONARDO DE FARIA BERALDO
22 afirma que esse dispositivo adotou a teoria do 

risco criado. 

 

Os pressupostos para a responsabilização objetiva são a ação ou omissão, a 

relação de causalidade e o dano, prescindindo, dessa forma, do elemento culpa. 

 

Diante de tal situação, em busca de um fundamento para a responsabilidade 

objetiva, desenvolveu-se a teoria do risco, segundo a qual, aquele que exerce uma atividade 

perigosa deve assumir os riscos e reparar os danos dela decorrentes, independentemente de 

ter agido ou não com culpa. 

 

Em torno da teoria do risco, como defende SERGIO CAVALIERI FILHO
23, surgiram 

diversas concepções sobre o risco, dentre as quais destacamos as modalidades a seguir 

apontadas.  

                                                 
22 BERALDO, Leonardo de Faria. Op. cit., p. 217. 
23 CAVALIERI FILHO, Sergio. Op. cit., p. 144 e s. 
23 Idem, ibidem.  
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1.3.1. Teorias sobre a natureza do risco 

 

A primeira teoria, a do risco-proveito, baseia-se no argumento de que aquele que 

retira algum proveito ou vantagem do ato lesivo é quem deve ser obrigado a reparar o dano, 

ou, nas palavras de CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA
24, “que impunha a responsabilidade ao 

que sacasse vantagem do empreendimento gerador do dano”. 

 

SERGIO CAVALIERI FILHO
25 aponta como crítica a essa teoria a dificuldade de 

conceituar proveito, ou seja, se teria o sentido de lucro ou se seria suficiente qualquer tipo 

de vantagem.  

 

Se o proveito exigido tivesse o sentido de lucro, vantagem econômica, a 

responsabilidade fundada no risco-proveito aplicar-se-ia apenas aos exploradores de 

atividades econômicas, o que seria mais um elemento de difícil produção de prova. Além 

disso, retiraria o valor de fundamento da responsabilidade civil, porque restringiria sua 

aplicação a determinadas classes26. 

 

A segunda teoria é a do risco criado. Há uma tendência do nosso ordenamento 

jurídico de adotar esta teoria. Os seus adeptos, dentre eles CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA
27

 

– seu ardoroso defensor, afirmam que, se alguém põe em funcionamento uma atividade, 

deve responder por eventos danosos que esta atividade pode vir a causar a terceiros, 

independentemente da existência de algum dos elementos da culpa. 

 

Importa aqui distinguir a teoria do risco-proveito e a do risco criado. CAIO MÁRIO 

DA SILVA PEREIRA
28 defende a tese de que a teoria do risco criado é uma ampliação da 

teoria do risco-proveito e segue afirmando que: 

 

                                                 
24 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições, cit., p. 561. 
25 CAVALIERI FILHO, Sergio. Op. cit., p. 144. 
26 Nesse sentido, Caio Mário da Silva Pereira, Responsabilidade civil: de acordo com a Constituição de 1988. 
4. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 1993, p. 280. 
27 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições, cit., p. 561. 
28 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade civil, cit., p. 283. 
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o conceito de risco que melhor se adapta às condições de vida social é o 
que se fixa no fato de que, se alguém põe em funcionamento uma 
qualquer atividade, responde pelos eventos danosos que esta atividade 
gera para os indivíduos, independentemente de determinar se em cada 
caso, isoladamente, o dano é devido à imprudência, à negligência, a um 
erro de conduta, e assim se configura a teoria do risco criado

29. 
 

No risco criado não se exige que da atividade se aufira lucro, vantagem 

econômica. Para essa teoria importa a atividade em si mesma, independentemente do 

resultado vantajoso ou não para o agente.  

 

A terceira teoria, a do risco profissional, ensina SERGIO CAVALIERI FILHO
30, 

estabelece que o dever de indenizar surge sempre que o fato lesivo decorre de atividade ou 

profissão do lesado. CLÁUDIO BRANDÃO
31 destaca que a discussão em torno do tema não é 

nova, pois remonta às primeiras leis que reconhecem o direito à reparação pelo dano 

causado em casos de acidente do trabalho, com base na constatação de que a maioria delas 

era ocasionada a partir de um risco que lhe pertencia. Essa teoria, portanto, foi 

desenvolvida especificamente para justificar a reparação dos prejuízos advindos de 

acidentes do trabalho, independentemente da culpa do empregador.  

 

A teoria do risco excepcional afirma que a reparação dos danos é devida sempre 

que estes decorrerem de uma atividade excepcional. O fundamento dessa teoria, apontado 

por SERGIO CAVALIERI FILHO
32, são os riscos excepcionais que as atividades, como, por 

exemplo, exploração de energia nuclear e de materiais radioativos, causam, fazendo surgir 

a obrigação de reparar eventuais danos delas decorrentes, independentemente de culpa.  

 

A última teoria, a do risco integral, estabelece que as causas excludentes do nexo 

causal, quais sejam o fato exclusivo da vítima, o fato de terceiro, o caso fortuito ou força 

maior, não afastam o dever de indenizar. Portanto, conforme aponta SERGIO CAVALIERI 

                                                 
29 Idem, ibidem, 
30 CAVALIERI FILHO, Sergio. Op. cit., p. 144. 
31 BRANDÃO, Cláudio. Acidente do trabalho e responsabilidade civil do empregador. São Paulo: LTr, 2006. 
p. 258. 
32 CAVALIERI FILHO, Sergio. Op. cit., p. 144-145. 



 24 

FILHO
33, ainda que inexistente tal nexo, permanece a responsabilidade de reparar o dano, 

concluindo-se que tão-só a existência do dano enseja o dever de indenizar.  

 

CLÁUDIO BRANDÃO
34 ressalta que essa forma de responsabilidade tem caráter 

excepcional, sendo aplicada apenas em determinadas situações, já que é abstraída a relação 

de causalidade. Adotam a teoria do risco integral, ao tratar da responsabilidade civil 

ambiental, ÉDIS MILARÉ
35, CARLOS ROBERTO GONÇALVES

36 e a maior parte da doutrina 

ambiental. 

 

Trata-se de modalidade extremada da doutrina e que, por essa razão, é merecedora 

de diversas críticas, o que leva o nosso direito positivo a adotá-la em casos excepcionais. 

 

Os críticos dessa teoria, entre eles ANDREAS JOACHIM KRELL
37, baseiam-se, em 

suma, no argumento de que, diante da superproteção à vítima do evento danoso, ela impõe 

cegamente o dever de reparar o dano, olvidando-se do princípio da justiça social e 

ensejando, sobretudo, a absurda equiparação de um comportamento jurídico com um 

comportamento injurídico do causador do dano.  

 

Analisado o desenvolvimento da teoria do risco como fundamento da 

responsabilidade civil, verifica-se que a tendência atual é realizar um estudo crítico deste 

instituto, fazendo uma abordagem ética e política, que vai além da dogmática jurídica. E, 

por estar atrelada à noção jurídica há dois séculos, ainda se mantêm como pressuposto 

evidente os elementos teóricos fundados na teoria da culpa. Todavia, é fato comprovado 

que essa teoria se mostrou insuficiente para cobrir todas as hipóteses de danos ressarcíveis.   

 

Nesse sentido, demonstrando que a responsabilidade civil não pode ser tomada 

como exclusividade da teoria jurídica, pois repercute no campo da ética, da política, das 

                                                 
33 Idem, ibidem.  
34 BRANDÃO, Cláudio. Op. cit., p. 261. 
35 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: a gestão ambiental em foco. Doutrina. Jurisprudência. Glossário. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 897. 
36 GONÇALVES, Carlos Roberto. Op. cit., p. 91. 
37 KRELL, Andreas Joachim. Concretização do dano ambiental: objeções à teoria do “risco integral”. 
Disponível em: http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=1720. Acesso em: 3-1-2007. 
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ciências humanas e no vulgar, afirma GISELDA MARIA FERNANDES NOVAES HIRONAKA
38 

que não é, pois, “que a responsabilidade baseada na culpa não tenha sentido; o que não tem 

mais sentido é a responsabilidade civil baseada exclusivamente no jurídico”. 

 

Feita uma breve análise da responsabilidade civil subjetiva (teoria da culpa) e 

objetiva (teoria do risco) e das teorias sobre a natureza do risco, passaremos ao estudo da 

responsabilidade civil ambiental, com o propósito de identificar qual a natureza do risco 

que fundamenta essa responsabilidade e avaliar os efeitos práticos do seu caráter. 

 

2. O princípio do poluidor-pagador como fundamento da responsabilidade civil 

ambiental 

 

Inicialmente há que esclarecer que a classificação estabelecida pela doutrina dos 

princípios do direito ambiental não é uniforme, assumindo cada doutrinador uma 

classificação particular. 

 

A distinção classificatória doutrinária que nos interessa neste item é a que gira em 

torno dos denominados princípios do poluidor-pagador, da responsabilidade e da reparação.  

 

Há quem considere os princípios do poluidor-pagador e da responsabilidade como 

sinônimos (ÉDIS MILARÉ
39), como princípios distintos (PAULO DE BESSA ANTUNES

40), e 

outros que apenas se referem aos princípios do poluidor-pagador e da reparação, 

considerando-os como princípios distintos (PAULO AFFONSO LEME MACHADO
41).  

 

                                                 
38 HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Responsabilidade pressuposta. Belo Horizonte: Del Rey, 
2005, p. 22. 
39 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente, cit.  
40 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. 9. ed. rev., ampl. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2006. 
41 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2006. 
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MARCELO ABELHA
42 adota o da responsabilidade como princípio de concretização 

do poluidor-pagador. Reconhece no princípio do poluidor-pagador um dos mais 

importantes postulados do direito ambiental. 

 

No presente trabalho, consideraremos o do poluidor-pagador como um princípio 

amplo, que envolve no seu âmbito os conceitos utilizados para definir os princípios da 

responsabilidade e da reparação. 

 

Antes, é importante esclarecer que a expressão “poluidor-pagador” não pode ser 

interpretada ao pé da letra, pois não traduz a idéia de pagar para poluir, ou seja, de um 

“passaporte para a poluição”43; ele possui um sentido muito mais amplo, conforme veremos 

a seguir. 

 

O princípio do poluidor-pagador é um dos princípios básicos da proteção do meio 

ambiente em nível internacional, tendo surgido oficialmente na política ambiental por 

intermédio da Organization et Cooperátion et de Développement Economique (OCDE), em 

1972, na Recomendação do Conselho sobre os princípios orientadores relativos aos 

aspectos econômicos internacionais das políticas ambientais44. Não há como negar, pois, 

que teve sua inspiração na teoria econômica em razão da finalidade de internalizar no preço 

dos produtos os custos sociais. 

 

Foi consagrado, por último, nas Declarações Oficiais da Conferência da ONU 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (RIO-92 – UNCED), em seu princípio 16, que 

dispõe: 

                                                 
42 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Instituições de direito ambiental: parte geral. São Paulo: Max Limonad, 
2002. v. 1, p. 137. 
43 Nesse sentido, Marcelo Abelha Rodrigues, Instituições, cit., p. 139. 
44 Foi definido da seguinte forma: “O princípio a ser usado para alocar custos das medidas de prevenção e 
controle da poluição, para encorajar (estimular) o uso racional dos recursos ambientais escassos e para evitar 
distorções do comércio internacional e investimentos é denominado de princípio do poluidor-pagador. Este 
princípio significa que o poluidor deve suportar os custos do implemento das medidas acima mencionadas, 
decididas pelas autoridades públicas para assegurar que o ambiente possa ficar num nível aceitável. Em outros 
termos, o custo dessas medidas deveriam refletir-se no preço dos bens e serviços, cuja produção e consumo 
são causadores de poluição. Tais medidas não deveriam ser acompanhadas de subsídios, porque criariam 
distorções significativas ao comércio e investimentos internacionais”. 
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As autoridades nacionais devem procurar promover a internalização dos 
custos ambientais e o uso de instrumentos econômicos, tendo em vista a 
abordagem segundo a qual o poluidor deve, em princípio, arcar com o 
custo da poluição, com a devida atenção ao interesse público e sem 
provocar distorções no comércio e nos investimentos internacionais.  

 

O fundamento primordial da responsabilidade civil ambiental é o princípio do 

poluidor-pagador. Isso porque, por esse princípio, fica estabelecido que, uma vez 

concretizado o dano ambiental, sobre o autor deste faz surgir o dever de assumir os custos 

sociais externos de sua atividade, o que se chama de “externalidades negativas”45. 

Externalidade é o nome que se dá a um desvio de mercado.  

 

Assim, pelo princípio do poluidor-pagador busca-se imputar ao poluidor o custo 

social da poluição por ele gerada, concebendo-se um mecanismo de responsabilização pelos 

danos ambientais ecológicos e estabelecendo-se a obrigação de impor ao indivíduo a 

reparação dos danos causados ao meio ambiente por sua atividade.  

 

O que o princípio pretende é redistribuir eqüitativamente as externalidades 

ambientais. Não é, contudo, como ressalta MARCELO ABELHA
46, um “passaporte para a 

poluição”, que dá direito de poluir. Pelo contrário, o seu objetivo é evitar o dano, e apenas 

quando isso não for possível atuar como um princípio corretivo. Quando atua nesse 

contexto, entretanto, possui uma visão repressiva, voltada para a idéia de responsabilidade 

civil pelos danos causados ao meio ambiente. 

 

A nossa legislação acolheu o princípio do poluidor-pagador ao prescrever sobre “a 

imposição, ao poluidor e ao predador47, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos 

                                                 
45 Sobre o assunto, ler Marcelo Abelha Rodrigues, Instituições, cit., p. 141. 
46 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Instituições, cit., p. 145. 
47 “Predador: Que, ou aquele que destrói ou devora” (FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanday. Novo 

dicionário Aurélio da língua portuguesa. 3. ed. rev. e atual. Curitiba: Positivo, 2004, p. 1618).  
“Predador: Qualquer agente que destrói o ambiente que atua” (MICHAELIS. Pequeno dicionário da língua 

portuguesa. São Paulo: Melhoramentos, 1998). 
O art. 3º, IV, da Lei n. 6.938/81 define poluidor como “pessoa física ou jurídica, de direito público ou 
privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”. Portanto, o 
dispositivo legal, ao prever que o poluidor e predador terão a obrigação de reparar o dano causado, impôs não 
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causados” (art. 4º, VII, da Lei n. 6.938/81), e que “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” 

(art. 225, §3º, da CF de 1988). 

 

Importante notar que o princípio do poluidor-pagador não impõe a tolerância dos 

danos ambientais por meio da idéia de que quem paga polui, senão estimula a prevenção do 

dano, desmotivando a prática de atos que ensejem a degradação do meio ambiente.  

 

3. Responsabilidade civil ambiental 

 

3.1. Introdução 

 

Como chama a atenção CARLOS ANDRÉ BIRNFELD
48, é oportuno salientar que a 

responsabilidade civil por danos ambientais é tema com desenvolvimento recente, pois, até 

no final da década de 70 do século passado, a responsabilidade civil só se caracterizava pela 

deterioração ao patrimônio privado, ao direito individual de propriedade. 

 

Lembra ÉDIS MILARÉ
49 que, inicialmente, imaginou-se que a teoria da culpa 

poderia resolver os problemas referentes aos danos ambientais. Todavia, com o tempo 

percebeu-se que as regras clássicas da responsabilidade previstas na legislação civil não 

ofereciam proteção suficiente e adequada ao meio ambiente, dada a natureza difusa desse 

bem e a dificuldade da prova da culpa do poluidor. Fez-se então necessária a 

implementação de instrumentos legais eficazes à tutela jurídica do dano ambiental para 

resolver o problema da insuficiência das regras clássicas da responsabilidade civil.  

 

                                                                                                                                                     
apenas aos responsáveis por atividade causadora de degradação ambiental, mas também a qualquer um que 
destrua o meio ambiente, esse dever.  
48 BIRNFELD, Carlos André.  Algumas perspectivas sobre a responsabilidade civil do poluidor por danos 
ambientais. In: MORATO LEITE, José Rubens; BELLO FILHO, Ney de Barros. Direito ambiental 

contemporâneo. São Paulo: Manoel, 2004, p. 366-367. 
49 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente, cit., p. 896. 
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Em matéria ambiental, a culpa é bastante difícil de ser demonstrada, pois a prova 

da conduta intencional ou negligente muitas vezes é quase impossível. Se a 

responsabilidade ambiental fosse subjetiva, uma vez não havendo prova da culpa, ficaria 

excluído o dever do infrator de responder pelo dano. 

 

Por tal razão fundamental, a teoria da culpa foi afastada da responsabilidade civil 

ambiental, tendo, pois, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei n. 6.938/81, no § 

1º do art. 14), consagrado a teoria da responsabilidade civil objetiva.  

 

Assim, somente na década de 80 do século passado foi introduzida, na esfera da 

legislação sobre meio ambiente, a previsão expressa da responsabilidade civil objetiva 

ambiental, mediante a qual o poluidor será responsabilizado por dano causado ao meio 

ambiente, exigindo-se para tanto tão-somente a existência de nexo de causalidade entre sua 

conduta e o dano ambiental havido, sem qualquer investigação a respeito de sua intenção 

(dolo) de causá-lo ou mesmo, não havendo tal intenção, de ter ele agido com culpa 

(negligência, imperícia ou imprudência).  

 

Com a Carta Magna de 1988, a responsabilidade civil ambiental foi 

constitucionalizada, encontrando previsão no § 3º do seu art. 225. 

 

Como forma de conferir eficácia à tutela do meio ambiente, esses instrumentos 

legais (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente e Constituição Federal de 1988) 

afastaram definitivamente a aplicação, aos danos ambientais, da responsabilidade civil 

clássica de caráter subjetivo pautada na apuração do elemento culpa para a sua 

configuração, conforme veremos a seguir.  

 

3.2. O caráter objetivo da responsabilidade civil ambiental 

 

O § 1º do art. 14 da Lei n. 6.938/81 estabelece que: 

 

Art. 14. 
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§ 1° Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o 
poluidor obrigado, independentemente de existência de culpa, a 
indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, 
efetuados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados 
terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal 
por danos causados ao meio ambiente. 

 

Da análise do dispositivo supramencionado, percebe-se que o legislador fez 

referência à obrigação de indenizar “independentemente de existência de culpa”, adotando, 

portanto, a responsabilidade civil objetiva. Assim, doutrina e jurisprudência nacional 

acolheram pacificamente a responsabilidade civil ambiental baseada na responsabilidade 

objetiva.  

 

Conforme estabelece ÁLVARO LUIZ VALERY MIRRA
50, essa norma foi 

posteriormente reforçada pelo disposto no § 3º do art. 225 da Constituição Federal de 1988, 

o qual determina que “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”. 

 

PAULO AFFONSO LEME MACHADO
51 aponta ainda duas normas que prevêem 

expressamente a responsabilidade civil objetiva, a Lei de Responsabilidade por Dano 

Nuclear (art. 4º, caput, da Lei n. 6.543, de 17-10-1977) e a Convenção Internacional sobre 

Responsabilidade Civil em Danos Causados por Poluição por Óleo, de 1969, promulgada 

pelo Decreto n. 79.347, de 28 de março de 1977. 

 

Para a incidência da responsabilidade civil ambiental, basta a prova do evento 

danoso e do nexo de causalidade entre este e a atividade, os quais uma vez estando 

presentes, ensejam a obrigação de reparar o dano e indenizar aqueles comprovadamente 

irreparáveis. 

 

                                                 
50 MIRRA, Álvaro Luiz Valery. A noção do poluidor na Lei 6.938/81 e a questão da responsabilidade 
solidária do Estado pelos danos ambientais causados por particulares. In: Leituras complementares de direito 

ambiental. José Roberto Marques (Org.). Salvador: Juspodium, 2008, p. 13. 
51 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambienta, cit., p. 336. 
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Nesse sentido, ÉDIS MILARÉ
52 afirma categoricamente que, “segundo a ótica 

objetivista, para tornar efetiva a responsabilização, basta a prova da ocorrência do dano e 

do vínculo causal deste com o desenvolvimento – ou mesmo uma mera existência – de uma 

determinada atividade humana”. 

 

A responsabilidade objetiva implica a alteração do sistema da igualdade 

processual das partes, pois a simples prova do nexo causal e do dano é suficiente para 

estabelecer a obrigação de reparar o dano, conforme veremos de forma mais profunda no 

próximo capítulo. 

 

Portanto, uma vez escolhida pelo legislador de forma expressa, assim como pela 

jurisprudência e doutrina, a responsabilidade objetiva para o infrator, conforme ensina 

ANNELISE STEIGLEDER
53, o nexo de causalidade passa a ser o pressuposto em que se 

concentram os maiores problemas referentes à responsabilização pelo dano ambiental. Isso 

porque o dano pode ser resultado de várias causas concorrentes, simultâneas e sucessivas. 

 

Não obstante a uniformidade acerca do acolhimento do caráter objetivo da 

responsabilidade civil ambiental, ainda não há consenso sobre a teoria da natureza do risco 

que fundamenta essa responsabilidade no ordenamento jurídico brasileiro. Conforme 

demonstraremos a seguir, defendemos a possibilidade da aplicação das excludentes do nexo 

causal, afastando-nos da teoria do risco integral como fundamento da responsabilidade 

civil ambiental. Não queremos com isso, contudo, propagar a diminuição do rigor da 

responsabilidade objetiva por dano ambiental nem contrariar o esforço desenvolvido por 

parte dos integrantes mais expressivos da doutrina do direito ambiental brasileiro, mas sim 

sugerir uma linha diferente de argumentação jurídica para chegarmos a um caminho mais 

seguro de responsabilização dos causadores de dano ao meio ambiente. 

 

 

                                                 
52 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente, cit., p. 897. 
53 STEIGLEDER, Annelise Monteiro. Responsabilidade civil ambiental. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2004, p. 196. 
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3.3. Teoria da natureza do risco que fundamenta a responsabilidade civil objetiva 

ambiental 

 

Os limites e possibilidades da assunção dos riscos pelo empreendedor é que fazem 

levantar o questionamento acerca da aplicação ou não das excludentes do nexo causal. Pelo 

risco integral, todo risco deve ser internalizado pelo processo produtivo, e,  pelo risco 

criado, apenas os fatores de risco que apresentem periculosidade devem ser considerados 

para fins de imposição da responsabilidade. 

 

Muitos doutrinadores, entre eles ÉDIS MILARÉ, PAULO AFFONSO LEME MACHADO, 

ANTÔNIO HERMAN V. BENJAMIM, SERGIO CAVALIERI FILHO e outros, defendem que, em 

termos de responsabilidade civil por dano ao meio ambiente, a responsabilidade é objetiva 

sob a modalidade do risco integral, não se admitindo a aplicação de quaisquer das 

excludentes do nexo causal.  

 

Por essa teoria, substitui-se o liame entre uma atividade adequada e o resultado 

lesivo pelo liame entre a existência de riscos inerentes a determinada atividade e o dano 

ambiental. 

 

A tendência da doutrina ambiental, ressalta JOSÉ AFONSO DA SILVA
54, é no sentido 

de não aceitar as clássicas excludentes da responsabilidade. 

 

SERGIO CAVALIERI FILHO
55, afirmando que a responsabilidade civil ambiental é 

fundada no risco integral, ressalta que, “Se fosse possível invocar o caso fortuito ou a força 

maior como causas excludentes da responsabilidade civil por dano ecológico, ficaria fora 

da incidência da Lei a maior parte dos casos de poluição ambiental”. 

 

ÉDIS MILARÉ afirma categoricamente que adota a teoria do risco integral: “Nada 

obstante acoimada de radical, parece fora de dúvida ter-se vinculado a responsabilidade 

                                                 
54 SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 315. 
55 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa, cit., p. 152. 
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objetiva, em tema de tutela ambiental, à teoria do risco integral, que atende à preocupação 

de se estabelecer um sistema o mais rigoroso possível (...)”56.  

 

A teoria do risco integral tem como fundamento a percepção de que a atividade é 

realizada em proveito de uma pessoa, física ou jurídica, devendo esta assumir os riscos 

daquela. Para essa teoria o nexo de causalidade é mera conexão entre a atividade e o dano. 

Todos os riscos abrangidos pela atividade deverão ser internalizados no processo produtivo. 

 

PAULO AFFONSO LEME MACHADO em princípio parece adotar a teoria do risco 

integral, contudo apresenta uma posição mais flexível ao admitir que a responsabilidade 

civil ambiental poderá ser afastada na hipótese em que, presentes as causas excludentes do 

nexo causal de caso fortuito e força maior, seja produzida prova de que era impossível 

evitar ou impedir os efeitos do fato: “Quem alegar o caso fortuito ou a força maior deve 

produzir a prova de que era impossível evitar ou impedir os efeitos do fato necessário – 

terremoto, raio, temporal, enchente”57. 

 

Os críticos à teoria do risco integral, dentre eles ANDREAS KRELL
58, TOSHIO 

MUKAI
59

 E PAULO DE BESSA ANTUNES
60

 (este último defensor da impossibilidade de 

construção abstrata de uma teoria geral aplicável), destacam que a responsabilidade civil 

objetiva sob a modalidade do risco integral é extremada e confere uma super proteção ao 

meio ambiente, impondo cegamente o dever de reparar o dano.  

 

Acrescentamos como crítica à adoção dessa teoria que o risco integral no âmbito 

da responsabilidade civil pelo dano ambiental pode causar prejuízos incalculáveis ao 

empresário, que poderá ser responsabilizado por danos que nem sequer contribuiu 

indiretamente.  
                                                 
56 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente, cit., p. 897-898. 
57 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental, cit., p. 337. 
58 KRELL, Andreas Joachim. Concretização do dano ambiental. Objeções à teoria do "risco integral". 
Disponível em: http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=1720&p=1. Acesso em 13-1-2007.  
59 MUKAI, Toshio. Responsabilidade civil objetiva por dano ambiental com base no risco criado. Disponível 
em: http://www.oab.org.br/comissoes/coda/files/artigos/%7B2A131C28-7CA1-4DF1-8A5D-
5FD2A6E457B0%7D_Responsabilidade%20civil%20objetiva%20por%20dano%20ambiental%20com%20ba
se%20no%20risco%20criado.pdf. Acesso em: 13-10-2007. 
60 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental, cit., p. 206-207. 
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Os tribunais muitas vezes afirmam adotar a teoria do risco integral, contudo 

exigem para a configuração da responsabilidade civil ambiental o desenvolvimento de 

atividade de risco, que é pressuposto da teoria do risco criado (TRF – 4ª Região, 4ª Turma, 

AC 366.723/SC, Rel. Juiz João Pedro Gebran Neto, j. em 6-2-2002, DJU de 13-3-2002, p. 

100361, e STJ, 1ª Turma,  REsp 442.586/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJU de 24-2-2002, p. 

196)62. 

 

                                                 
61

 EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ABATEDOURO DE AVES E SUÍNOS.  
DESPEJO DE EFLUENTES LÍQUIDOS NO RIO. POTENCIAL DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. 
RESPONSABILIDADE. ASTREINTES. 
1. A indústria agropecuária, na medida em que assume o risco de causar dano ao meio ambiente, com o 
simples desenvolvimento de sua atividade empresarial, assume a responsabilidade por eventuais defeitos no 
seu sistema de tratamento de efluentes, independentemente da sua vontade ou culpa.  
2. A cominação de multa diária não exclui a previsão concomitante e complementar da medida extrema de 
fechamento das portas da indústria.  
3. O valor da multa diária deve ser arbitrado em cada caso concreto, de modo a coagir indiretamente o 
condenado a cumprir a obrigação de não-fazer.  
4. Apelação improvida. 
62 ADMINISTRATIVO. DANO AMBIENTAL. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSIÇÃO DE 
MULTA. EXECUÇÃO FISCAL. 
1. Para fins da Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981, art. 3º, entende-se por: 
I - meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, 
que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas; 
II - degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das características do meio ambiente; 
III - poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente: 
a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 
b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; 
c) afetem desfavoravelmente a biota; 
d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; 
e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos; 
2. Destarte, é poluidor a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou 
indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental; 
3. O poluidor, por seu turno, com base na mesma legislação, art. 14 - "sem obstar a aplicação das penalidades 
administrativas" é obrigado, "independentemente da existência de culpa", a indenizar ou reparar os danos 
causados ao meio ambiente e a terceiros, "afetados por sua atividade". 
4. Depreende-se do texto legal a sua responsabilidade pelo risco integral, por isso que em demanda infensa à 
administração, poderá, inter partes, discutir a culpa e o regresso pelo evento. 
5. Considerando que a lei legitima o Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor 
ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente, é inequívoco que o Estado 
não pode inscrever self-executing, sem acesso à justiça, quantum indenizatório, posto ser imprescindível ação 
de cognição, mesmo para imposição de indenização, o que não se confunde com a multa, em obediência aos 
cânones do devido processo legal e da inafastabilidade da jurisdição. 
6. In casu, discute-se tão-somente a aplicação da multa, vedada a incursão na questão da responsabilidade 
fática por força da Súmula 07/STJ. 
5. Recurso improvido. 
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Outros doutrinadores defendem a responsabilidade civil objetiva na modalidade 

do risco criado, em que se admite a aplicação das excludentes de fato de terceiro, da força 

maior e do caso fortuito, pois contribuem para o rompimento do curso causal.  

 

O grande diferencial entre essas duas teorias – risco integral e risco criado – é 

exatamente a possibilidade ou não de aplicar as excludentes da responsabilidade civil, quais 

sejam os fatos de terceiros, o caso fortuito e a força maior, quando forem causas únicas da 

ocorrência do dano. 

 

Assim, uma conseqüência importante dessa linha de fundamentação da 

responsabilidade objetiva pelo dano ambiental com base na teoria do risco criado é a 

possibilidade de admitir fatores capazes de excluir ou diminuir a responsabilidade como: o 

caso fortuito e a força maior, o fato criado pela própria vítima (exclusivo), a intervenção de 

terceiros e, em determinadas hipóteses, a licitude da atividade poluidora.  

 

Segundo ANNELISE STEIGLEDER
63, a teoria do risco criado é adotada em diversos 

países, tais como Alemanha, Espanha, Itália, França, Portugal, e no direito comunitário. 

 

Os doutrinadores que optam pela teoria do risco criado divergem acerca do limite 

da aplicação dessas excludentes. Há quem entenda que tais excludentes podem ser 

aplicadas irrestritamente. Outros, contudo, entendem haver limites para a aplicação delas. 

 

Para alguns, nos casos de desenvolvimento de atividade de risco, dever-se-á 

responder por todo e qualquer dano, não podendo incidir qualquer das excludentes de 

responsabilidade (risco integral). Nesse sentido ANNELISE STEIGLEDER
64, ao afirmar que 

“há uma posição intermediária, que nos parece a mais correta, que admite apenas a força 

maior e o fato de terceiro como causas excludentes, eis que consistem em fatos externos, 

imprevisíveis e irresistíveis, nada tendo a ver com o riscos intrínsecos ao 

                                                 
63 STEIGLEDER, Annelise Monteiro. Op. cit., p. 200. 
64 Idem, ibidem, p. 212. 
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estabelecimento...”, contudo, desde que não se “trate de empresa exploradora de atividade 

de risco”. 

 

O problema desse posicionamento é a definição do que poderia ser considerado  

uma atividade de risco a ponto de ensejar a inaplicabilidade das excludentes. 

 

Em linha semelhante a esta última corrente, há quem defenda – nesse sentido, 

MARCELO ABELHA
65 – a possibilidade de aplicação apenas das excludentes de caso fortuito 

e força maior, não se admitindo, contudo, a alegação de risco de desenvolvimento. 

Portanto, para esse autor apenas aqueles riscos normalmente imprevisíveis poderiam afastar 

o nexo causal.  

 

As autoras ANA LUCI ESTEVES GRIZZI, CINTYA IZILDA BERGAMO, CYNTHIA 

FERRAGI HUNGRIA E JOSEPHINE EUGENIA CHEN
66 defendem a possibilidade da aplicação das 

excludentes, contudo não de forma automática. Sustentam que as excludentes do nexo 

causal podem ser aplicadas de forma a afastar a responsabilidade civil ambiental, desde que 

comprovado em cada caso concreto, de forma irrefutável, que era impossível evitar ou 

impedir a ocorrência do dano. Ou seja, faz-se necessário analisar se foram respeitados pelo 

suposto poluidor os princípios da prevenção e da precaução. Entendimento semelhante ao 

adotado pelo Professor PAULO AFFONSO LEME MACHADO
 67, que, contudo, diz adotar a 

teoria do risco integral. 

 

ANDREAS KRELL
68, defendendo a adoção da teoria do risco criado, aponta o 

exemplo do direito estrangeiro alemão: 

 
A Lei Federal de Responsabilidade Civil Ambiental 
(Umwelthaftungsgesetz, de 10.12.1990) da Alemanha de 1990 (...) 
introduziu uma responsabilidade objetiva, baseada no risco criado, de 

                                                 
65 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Elementos de direito ambiental: parte geral. 2. ed. rev., atual. e ampl. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 293. 
66 GRIZZI, Ana Luci Esteves et al.. Responsabilidade civil ambiental dos financiadores. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2003, p. 28-29. 
67 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental, cit., p. 337. 
68 KRELL, Andreas Joachim. Concretização do dano ambiental. Objeções à teoria do "risco integral". 
Disponível em: http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=1720&p=1. Acesso em: 13-1-2007.  
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determinadas fontes poluidoras (sobretudo instalações industriais) para 
danos nos "meios" ecológicos ar, solo e água. A lei estabelece uma 

presunção de causalidade entre determinadas atividades poluidoras e o 
dano, para mudar a notória situação de inferioridade dos prejudicados e 
os seus problemas de comprovação do nexo causal.  
Porém, o próprio texto legal determina que a presunção de causalidade 
não se aplica se a instalação está sendo explorada "de forma regular", o 
que é o caso quando são respeitadas as obrigações particulares como 
normas, autorizações e ordens executórias administrativas (§§ 2º e 3º). 
Essa "presunção" de que não existe um dano ambiental, contudo, pode 
ser contrariada no caso concreto.  

 

TOSHIO MUKAI
69 adota a teoria do risco criado ao afirmar que não há que falar em 

responsabilidade de um eventual poluidor se houve ação de terceiros na causa do dano 

ambiental, assim como se decorreu de caso fortuito (evento causado pela ação humana de 

terceiros) ou força maior (evento causado pela natureza). Nos termos da legislação 

ambiental, especialmente o art. 3º70, IV, da Lei n. 6.938/81, apenas poderemos falar em 

responsabilização de alguém se ficar comprovada a ação efetiva – atividade –, direta ou 

indireta, desse alguém.  

 

FERNANDO NORONHA
71 afirma existir uma nova categoria de responsabilidade, a 

par da subjetiva e da objetiva (exigindo nexo de causalidade) que é a responsabilidade 

objetiva agravada. Por essa categoria não seria qualquer demonstração de ocorrência de 

caso fortuito ou força maior que liberaria o responsável. Aqueles casos fortuitos e de força 

maior que puderem ser considerados riscos típicos da atividade não excluem a obrigação de 

indenizar. A responsabilidade objetiva agravada também teria como fundamento um risco 

de atividade, assim como a responsabilidade objetiva comum, contudo o risco considerado 

é bem mais específico. Nessa responsabilidade se prescinde de nexo de causalidade 

adequado entre o fato do responsável e o dano, em contrapartida exige-se que este guarde 

                                                 
69 MUKAI, Toshio. Responsabilidade civil objetiva por dano ambiental com base no risco criado. Disponível 
em: http://www.oab.org.br/comissoes/coda/files/artigos/%7B2A131C28-7CA1-4DF1-8A5D-
5FD2A6E457B0%7D_Responsabilidade%20civil%20objetiva%20por%20dano%20ambiental%20com%20ba
se%20no%20risco%20criado.pdf. Acesso em: 13.10.2007. 
70 Art. 3° Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: 
(...) 
IV - poluidor: a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, 
por atividade causadora de degradação ambiental. 
71 NORONHA, Fernando. O nexo de causalidade na responsabilidade civil. Revista Trimestral de Direito 

Civil, Rio de Janeiro: Padma, ano 4, v. 14, p. 65, abr./ jun.2003, p. 65. 
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estreita conexão com a atividade exercida. É o que chama de responsabilidade objetiva 

agravada. 

 

PAULO DE BESSA ANTUNES
72 não admite a responsabilidade ambiental por fato de 

terceiro, pois esta somente é acolhida em nosso direito quando expressamente prevista em 

lei. Não é apenas a existência da atividade que enseja a responsabilidade pelo dano 

ambiental. Para ele a responsabilidade deve ser examinada em cada caso concreto, pois as 

situações são diversas, o que impede a construção abstrata de uma teoria geral aplicável. 

 

Da análise da doutrina que enfrenta a questão da natureza do risco que 

fundamenta a responsabilidade civil ambiental, percebemos que muitos doutrinadores, a 

exemplo de ÉDIS MILARÉ e PAULO AFFONSO LEME MACHADO, em um primeiro momento, 

declaram-se adeptos da teoria do risco integral, que não permite a aplicação de excludentes 

para afastar a responsabilidade, contudo, depois, passam a prever exceções em que se 

admite a possibilidade de afastar a responsabilidade civil ambiental. Outros como 

ANNELISE STEIGLEDER e MARCELO ABELHA, parecem adotar a teoria do risco criado, mas 

não admitem a aplicação irrestrita das excludentes do nexo causal.   

 

Pensamos que, em regra, não se poderia falar em responsabilidade de um eventual 

poluidor, na causa do dano ambiental, se houve ação de terceiros, ou um caso fortuito ou 

força maior, pois não se pode admitir que a responsabilidade civil pelo dano ao meio 

ambiente absorva todos os fatos da vida, afastando-nos, portanto, da adoção da teoria do 

risco integral73 e admitindo a aplicação das excludentes do nexo causal.  

 

É preciso, contudo, diferenciar a ocorrência de fatos que quebram o nexo causal 

da ocorrência de concausas, que não eliminam a relação de causalidade.  

 

                                                 
72 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental, cit., p. 205-206.  
73 RUSCH, Erica. Responsabilidade civil pela produção dos organismos geneticamente modificados – OGM’s 
Revista do Programa de Pós-graduação em direito da Universidade Federal da Bahia. Salvador-BA, n. 13, 
2006. 
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Concausas são causas que concorrem para o resultado, podendo ser preexistentes, 

concomitantes ou supervenientes, e não eliminam a relação de causalidade. Concausa, 

ensina JULIO FABBRINI MIRABETE
74, “ é a outra causa, que, ligada à primeira, concorre para 

o resultado, preexistentes ou concomitantes com a do agente, nunca exclui a imputação, já 

que não há o rompimento da cadeia causal entre a conduta dele e o resultado”. Entende, 

contudo, o autor que apenas as concausas supervenientes têm o condão de desfazer a 

relação de causalidade ao afirmar que se a causa superveniente estiver fora do 

desdobramento físico necessário, normal, “o agente não é punido pelo resultado; se estiver 

ela dentro desse desdobramento necessário, o agente é responsável pelo evento” 75.  

 

A nosso ver as considerações feitas pelo ilustre penalista, relativamente às 

concausas, também devem repercutir no âmbito cível. 

 

Assim, para atribuição de uma conduta típica ao agente, deverá sempre haver 

nexo causal entre a sua ação ou omissão e o dano, considerando-se, pois, para a sua 

apuração, aqueles fatos mencionados que implicam a ruptura desse nexo.  

 

3.4. Pressupostos da responsabilidade civil ambiental: o problema do nexo causal 

 

TOSHIO MUKAI
76

 aponta dois pressupostos da responsabilidade civil ambiental: a 

existência do dano ambiental e o seu nexo causal com a ação ou omissão do pretenso 

responsável que seja causa eficiente77 capaz de gerar o prejuízo causado. Nesse sentido 

também ÉDIS MILARÉ
78, ao exigir, para pleitear a reparação do dano ambiental, a 

demonstração do evento danoso e do nexo de causalidade.  

 

                                                 
74 MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de direito penal, 22. ed. São Paulo: Atlas, 2005, v. 1, p. 113-114. 
75 MIRABETE, Julio Fabbrini. Idem, ibidem. 
76 MUKAI, Toshio. Responsabilidade civil objetiva por dano ambiental com base no risco criado. Disponível 
em: http://www.oab.org.br/comissoes/coda/files/artigos/%7B2A131C28-7CA1-4DF1-8A5D-
5FD2A6E457B0%7D_Responsabilidade%20civil%20objetiva%20por%20dano%20ambiental%20com%20ba
se%20no%20risco%20criado.pdf. Acesso em: 13-10-2007. 
77 Causa eficiente entendemos como sendo a causa idônea para a realização do evento, conforme adotado pela 
teoria da causalidade adequada analisada nas páginas seguintes. 
78 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente, cit., p. 901. 
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Em que pese o respeito à opinião dos ilustres doutrinadores, entendemos que deve 

ser incluído como pressuposto da responsabilidade civil ambiental a conduta ou atividade, 

que poderá ser lícita ou ilícita. A ação79, aponta MARIA HELENA DINIZ
80, é “elemento 

constitutivo da responsabilidade”, sendo, portanto, pressuposto indispensável à 

configuração da responsabilidade civil. Nesse sentido BRUNO ALBERGARIA
81 aponta que 

“os pressupostos da responsabilidade civil ambiental são a ação ou omissão, a relação de 

causalidade (nexo causal) e o dano ao meio ambiente, compreendendo o meio ambiente no 

sentido amplo da concepção”. 

 

A análise do dano ambiental será feita de forma aprofundada no Capítulo III do 

presente trabalho, quando estudaremos a reparação do dano ambiental. Passemos, então, a 

analisar o pressuposto do nexo causal. 

 

O estabelecimento do nexo de causalidade no direito ambiental é de grande 

dificuldade, pois a relação entre o desenvolvimento de uma atividade e o bem ambiental 

passa por diversos fatores. Além disso, os efeitos da poluição geralmente são difusos, 

decorrentes de reações e fontes múltiplas. 

 

O nexo causal, como já afirmara ANTONIO HERMAN BENJAMIN
82, é considerado o 

calcanhar de Alquiles da responsabilidade civil pelo dano ambiental. 

 

Muito embora seja unânime o reconhecimento da complexidade do tema, é de 

grande relevância a sua abordagem para o estudo da responsabilidade. Como ressalta 

GUSTAVO TEPEDINO
83, a matéria tem grande relevo, sobretudo nas hipóteses de causalidade 

múltiplas, ou concausas. Traremos aqui, então, rápidas idéias sobre o assunto, que é a 

                                                 
79 Considerado o “ato humano, comissivo ou omissivo, voluntário e objetivamente imputável, do próprio 
agente ou de terceiro, ou o fato de animal ou coisa inanimada, que cause dano a outrem, gerando o dever de 
satisfazer os direitos do lesado”, conforme define Maria Helena Diniz, op. cit., p. 37. 
80 DINIZ, Maria Helena, Op. cit., p. 37. 
81 ALBERGARIA, Bruno. Direito ambiental e a responsabilidade civil das empresas. Belo Horizonte: 
Fórum, 2005, p. 140.  
82 Trata-se de posição apresentada em aula do Curso de Pós-graduação de Direito Ambiental da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo em dezembro de 2007.  
83 TEPEDINO, Gustavo. Notas sobre nexo de causalidade. Revista Trimestral de Direito Civil – RTDC, Rio 
de Janeiro: Padma, ano 2, v. 6, p. 3, abr./ jun. 2001, p,. 3. 
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“pedra angular no esqueleto do princípio da responsabilização do poluidor”84, recorrendo 

também às fontes mestras da ciência penal, que demonstrou ter desenvolvido maior 

evolução científica no estudo do tema. 

 

Um dos pontos mais difíceis da responsabilidade civil, aponta FERNANDO 

NORONHA
85, é “saber que danos acontecidos podem ser considerados causados por um 

determinado fato”. Muitas vezes é difícil saber se a contribuição de um fato para o dano é 

suficiente para ser considerado como gerador deste, como também muitas vezes diversas 

são as causas que ensejam a ocorrência de um dano.   

 

Se considerarmos um exemplo bastante comum, que é o dos conglomerados 

industriais, veremos de forma bastante clara a dificuldade para a apuração do nexo causal. 

Isso porque, em razão do grande número de empresas com atividade potencialmente 

poluidora na mesma localidade, não será nada fácil identificar qual delas foi a responsável 

pela emissão que provocou o dano. 

 

MARCELO ABELHA
86 a respeito do assunto informa que o problema do nexo causal 

se apresenta sob dois prismas, um abstrato e um concreto. O problema abstrato é “saber se 

existe ou não liame (nexo de causalidade) entre a atividade da pessoa e o dano ambiental 

existente, tendo em vista a existência de concausas, causas sucessivas, causas 

concomitantes etc.”. E o problema concreto é “a comprovação (no mundo dos fatos) de que 

o liame afirmado como existente realmente aconteceu”. 

 

Iniciaremos enfrentando o problema abstrato e para tanto se faz necessária uma 

análise das teorias da causalidade para identificarmos qual deve ser aplicada no âmbito da 

responsabilidade civil ambiental. Essas teorias procuram saber, dentre todos os fatores que 

ensejaram a ocorrência do dano, quais devem ser considerados determinantes.  

 

                                                 
84 Expressão utilizada por Marcelo Abelha em Elementos, cit., p. 313.  
85 NORONHA, Fernando. Op. cit., p. 54. 
86 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Elementos, cit., p. 316. 
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Muitas são as teorias sobre o nexo de causalidade, duas, todavia, ganharam 

destaque e serão objeto de estudo no presente trabalho: a teoria da equivalência das 

condições e a da causalidade adequada.  

 

Para a teoria da equivalência das condições (conditio sine qua non), desenvolvida 

pelo criminalista alemão VON BURI, todas as causas de um dano são equivalentes, ou seja, 

todos os elementos que concorrem para a realização do dano são considerados causas. Não 

há, portanto, distinção entre causa, concausa, ocasião e condição. 

 

CÉSAR ROBERTO BITENCOURT
87

 afirma que para essa teoria “Todo fator – seja ou 

não atividade humana – que contribui, de alguma forma, para a ocorrência do evento é 

causa desse evento”. Nesse contexto, para se verificar a causa do resultado deve-se fazer o 

chamado juízo hipotético de eliminação, que consiste em eliminar mentalmente a conduta 

ou fato. Nesse processo, se o resultado não ocorrer, a conduta (ou fato) é causa, ao 

contrário, se ocorrer, não será causa. 

 

Essa teoria, ressalta este autor, tem a desvantagem de levar ad infinitum a pesquisa 

da causa. No direito penal, contudo, essa cadeia causal será sempre limitada pelo dolo ou 

culpa.  

 

FERNANDO NORONHA
88 assevera que essa teoria é, ainda hoje, considerada 

substrato essencial da causalidade no direito penal, estando manifestada, por exemplo, no 

art. 1389 do Código Penal, contudo, no âmbito da responsabilidade civil, levaria a uma 

obrigação absurda de indenizar, sobretudo em se tratando de responsabilidade objetiva, em 

que muitas vezes nem sequer há conduta humana e quando há o elemento culpa é 

irrelevante. Assim, nas palavras de MARCELO ABELHA
90, essa teoria faz “justiça perante os 

olhos da vítima”. 

                                                 
87 BITENCOURT, César Roberto. Tratado de direito penal: parte geral. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, v. 
1, p. 243-244. 
88 NORONHA, Fernando. Op. cit., p. 57-58. 
89 “Art. 13. O resultado, de que depende a existência do crime, só é imputável a quem lhe deu causa. 
Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido”. 
90 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Elementos, cit., p. 319. 
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Entende FERNANDO NORONHA
91 que o art. 40392 do Código Civil afastou a 

aplicação no nosso ordenamento jurídico da teoria da equivalência das condições, pois 

sustenta que apenas serão indenizáveis os prejuízos e lucros cessantes considerados “efeito 

direto e imediato” do inadimplemento da obrigação. 

 

Pela teoria da causalidade adequada, desenvolvida pelo filósofo VON KRIES, a 

causa é a condição capaz de produzir, por si só, o resultado. Como afirma FERNANDO 

NORONHA
93 “uma condição deve ser considerada causa de um dano, quando segundo o 

curso normal das coisas poderia produzi-lo”; as demais condições seriam circunstâncias 

não causais. Não é qualquer fato que será uma causa, mas sim uma ação capaz de realizar o 

evento. Não basta que a eliminação mental exclua a produção do resultado; é preciso que a 

conduta seja, em abstrato, capaz de produzi-lo. Assim, nem todo antecedente é causa. 

 

FERNANDO NORONHA
94 diz que a adequação existirá quando se puder dizer que o 

dano verificado é conseqüência normalmente previsível do fato que estiver em causa. E, 

para determinar se o dano é conseqüência normalmente previsível do fato, deve-se recorrer 

ao que ele chama de prognose retrospectiva. Nesse exercício, “o observador coloca-se no 

momento anterior àquele em que o fato ocorreu e tenta prognosticar, de acordo com as 

regras da experiência comum, se era normalmente previsível que o dano viesse a ocorrer. 

Se concluir que o dano era imprevisível, a causalidade ficará excluída”. Se for normalmente 

previsível, a causalidade será adequada. 

 

FLAVIO AUGUSTO MONTEIRO DE BARROS
95 ressalta que o fato para se apresentar 

como causa deve ser idôneo para a realização do evento e que “Essa teoria restringe a 

relevância do fato como causa, só reconhecendo como causa aqueles fatos que, segundo a 

experiência comum, são idôneos para a produção do evento”. 

                                                 
91 NORONHA, Fernando. Op. cit., p. 58. 
92

 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. 
93 NORONHA, Fernando. Op. cit., p. 65. 
94 Idem, ibidem. 
95 BARROS, Flavio Augusto Monteiro. Direito penal: parte geral. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2004. v. 1. 
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MARCELO ABELHA
96 aponta como crítica à teoria da causalidade adequada o fato 

de que o sentido de adequação é extremamente subjetivo, e, dessa forma, a solução da 

problemática ficaria a critério do julgador. 

 

Pensamos que o art. 3º, IV, da Lei n. 6.938/81 parece adotar a teoria da 

causalidade adequada para a apuração do nexo causal apto a ensejar a responsabilidade 

civil do poluidor, ao exigir relação direta ou indireta entre o dano e atividade do poluidor: 

 

Art. 3° Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: 
(...) 
IV - poluidor: a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, 
responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de 
degradação ambiental. 

 

A exigência da relação direta ou indireta entre o dano e a atividade do poluidor 

evidencia que nem todas as causas têm relevância para a ocorrência do dano, mas somente 

aquela que direta ou indiretamente foi determinante para essa ocorrência. 

 

Nesse sentido, MARCELO ABELHA
97 afirma que o art. 3º, IV, da Lei n. 6.938/81 

demonstra ter sido adotada “a teoria da causalidade adequada para a apuração do nexo 

causal”. E entende que essa teoria atende ao critério de justiça porque “o juízo de 

adequação, conquanto tenha alguns parâmetros de convicção, outorga ao magistrado, 

verificador do caso concreto, qual (ais) a (s) causa (s) teria (m) sido responsável (eis), digo, 

adequada (s), para causar o dano sofrido”98. 

 

No Supremo Tribunal Federal (RE n. 130.764-1/PR, 1ª Turma, Rel. Min. Moreira 

Alves, j. em 12-5-1992), aponta GUSTAVO TEPEDINO
99, prevalece a teoria da causalidade 

                                                 
96 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Elementos, cit., p. 321. 
97 Idem, ibidem, p. 293. 
98 Idem, ibidem, p. 323. 
99 TEPEDINO, Gustavo. Op. cit., p. 4. 
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direta ou imediata, conhecida como teoria da interrupção do nexo causal, pois considera 

que o art. 1.060100 do Código Civil de 1916 definia essa teoria. 

 

Sucede que as proposições teóricas da causalidade não contentavam por completo 

os juristas e não resolviam todas as situações senão deixando sempre um traço de indecisão. 

 

Surge, então, como verdadeira alternativa ao problema da causalidade a 

imputação objetiva, que tem por escopo mudar a relação causal absolutamente física 

(material) em uma relação de caráter valorativo ou normativo. Essa teoria atua 

conjuntamente com a causalidade física, completando-a e fornecendo solução adequada às 

hipóteses em que as doutrinas naturalistas não apresentam resposta satisfatória. 

 

A relação de causalidade diferencia-se da imputação objetiva, pois naquela, ensina 

DAMÁSIO E. DE JESUS
101, “procura-se estabelecer um liame no mundo natural entre o 

comportamento e o resultado também natural (conseqüente necessário); nesta, equaciona-se 

uma relação jurídica entre a conduta, um risco a bem jurídico e o resultado também jurídico 

(conseqüente prescritivo)”. 

 

Imputabilidade, define JOSÉ DE AGUIAR DIAS
102, é o “complexo de condições em 

face das quais se pode atribuir determinado fato a alguém, para que este responda pelas 

suas conseqüências”. 

 

Deixando de lado as divergências doutrinárias acerca do momento da verificação 

da imputação objetiva103, esclarecemos que adotamos o posicionamento no sentido de que 

ela deve ser apreciada depois do nexo de causalidade material.   

 

                                                 
100 “Art. 1.060. Ainda que a inexecução resulte do dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos 
efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato”. 
101 JESUS, Damásio E. de. Imputação objetiva. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 33. 
102 DIAS, José de Aguiar. Op. cit., p. 10. 
103 Sobre o assunto recomendamos a leitura de Damásio E. de Jesus, Momento de verifição da presença da 
imputação objetiva, Disponível em: http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=4407. Acesso em: 17-1-
2008. 
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Assim, feita a apuração da existência do nexo de causalidade material, através das 

premissas adotadas pela teoria da causalidade adequada, conforme exposto, deve ser 

verificado se o resultado pode ser objetivamente imputado ao agente para então caracterizar 

a sua responsabilidade.  

 

A imputação objetiva tem por escopo determinar a possibilidade de imputar a 

responsabilidade de alguém em face de uma conduta que cria um perigo ou risco a um bem 

juridicamente relevante e a realização de um resultado. Relaciona-se com o nexo normativo 

entre a conduta criadora de relevante risco proibido e o resultado jurídico. 

 

Vivemos em uma sociedade de riscos, mas riscos que são permitidos pela ordem 

jurídica. Sobre o assunto, DAMÁSIO E. DE JESUS
104 esclarece que “A tolerância para a 

realização da conduta criadora de risco advém das estruturas sociais, que, por intermédio de 

diferentes critérios, disciplinam o que é lícito e o que é desaprovado”. É possível, no 

entanto, que o sujeito, realizando uma conduta referente a um risco permitido, venha 

objetivamente dar causa a um resultado naturalístico danoso.  

 

Pela teoria da imputação objetiva, afirma ANDRÉ LUÍS CALLEGARI
105 qual “só é 

objetivamente imputável um resultado causado por uma ação humana (no sentido da teoria 

da condição) quando dita ação criou um perigo juridicamente desaprovado que se realizou 

no resultado típico”. O ponto de partida dessa teoria é a substituição da relação de 

causalidade, como único fundamento da realização entre a ação e o resultado. 

 

Ensina o autor que “a seqüência da comprovação da imputação objetiva requer 

que em primeiro lugar se estabeleça uma relação de causalidade entre um resultado típico e 

uma determinada ação. Em seguida, deve-se verificar: 1º) se esta ação no momento de sua 

execução constituía um perigo juridicamente desaprovado (se era socialmente inadequado) 

e 2º) se esse perigo é o que se realizou no resultado típico produzido”. 

 

                                                 
104 JESUS, Damásio E. de. Imputação objetiva, cit., p. 41. 
105 CALLEGARI, André Luís. Imputação objetiva: lavagem de dinheiro e outros temas do direito penal. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 19. 
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O autor aponta ainda que a imputação será excluída quando: (i) faltar a realização 

do perigo; (ii) faltar a realização do risco não permitido; (iii) houver resultados que não 

estão cobertos pelo fim de proteção da norma de cuidado. 

 

Faltará a realização do perigo se, ainda que o autor o crie para o bem protegido, o 

resultado se produzirá não como efeito da realização desse perigo, senão só em conexão 

causal com o mesmo. 

 

Faltará a realização do risco não permitido quando não se ultrapassar o limite da 

autorização e, assim, não se criar um perigo não permitido. É pressuposto da imputação 

objetiva o perigo não permitido.  

 

“Compreende-se por risco permitido – demonstra o autor – uma conduta que cria 

um risco juridicamente relevante, mas que de modo geral (independentemente do caso 

concreto) está permitida e, por isso, diferentemente das causas de justificação, exclui a 

imputação ao tipo objetivo”106. 

 

O resultado não estará coberto pelo fim de proteção da norma de cuidado quando 

mesmo que tivesse sido adotada essa norma (p. ex.: dever de consultar um especialista) o 

resultado ocorresse. A finalidade de proteção da norma de cuidado é reduzir o perigo de 

lesão ao bem jurídico. Nesse contexto, se a ocorrência do resultado for independente da 

adoção da norma de cuidado, a imputação objetiva estará excluída. 

 

Por outro lado, questão que ainda não está pacificada é se haverá ou não 

imputação objetiva quando a conduta imprudente (que deixou de observar a norma de 

cuidado) produziu um aumento do perigo para o objeto da ação (teoria do incremento do 

risco). Entendemos que haverá imputação objetiva, pois pensamos que deve ser incentivado 

o cumprimento da norma de cuidado, uma vez que a sua observância aumenta a 

possibilidade de salvaguarda do bem jurídico. 

 

                                                 
106 Idem, ibidem, p. 25. 



 48 

A autora ANA PERESTRELO DE OLIVEIRA
107, da Universidade de Lisboa adota a 

teoria da conexão do risco para apuração da responsabilidade civil ambiental, de acordo 

com a qual  “o resultado deve ser imputado ao agente quando a conduta do autor tenha 

criado ou aumentado um risco juridicamente não permitido e esse risco se tenha vindo a 

materializar no resultado lesivo”. Para a autora, por meio da teoria da conexão de risco 

exclui-se a imputação quando este não seja criado ou aumentado para o bem jurídico, 

sobretudo quando há uma diminuição do risco ou quando o risco criado se situa numa 

esfera de risco permitido ou, ainda, nos casos em que o resultado não é materialização do 

risco criado, mas de outro risco a que o comportamento do agente é alheio. Segue 

concluindo que “o dano ambiental (seja em sentido amplo ou estrito) é imputável ao agente 

quando a conduta deste cria ou aumenta um risco não permitido ou previsto na fattispecie 

legal, sendo o resultado ou evento danoso materialização ou concretização desse risco”. A 

demonstração da criação/aumento do risco é bem distinta – o que é bem menos – da 

demonstração da causalidade naturalística. 

 

Verifica-se que a teoria da conexão do risco, defendida pela autora, guarda muita 

semelhança com a teoria da imputação objetiva que aqui também é estudada, e que, 

aplicada no domínio ambiental, parece-nos trazer resultados satisfatórios.  

 

Dessarte, entendemos que essas teorias estudadas pelos penalistas também se 

aplicam ao âmbito civil – ambiental/civil. Concluímos, portanto, que, para a caracterização 

da responsabilidade civil ambiental, além da apuração do nexo de causalidade material, 

deve ser apurado se o resultado pode ser objetivamente imputado ao agente. 

 

MARCELO ABELHA
108 traz importante recomendação para que seja pensado “um 

modelo que evite casuísmos, o que decerto traria uma insegurança jurídica”. E não seria 

fora de propósito lembrar, conforme ressaltado por LAURICIO ALVES CARVALHO 

                                                 
107 OLIVEIRA, Ana Perestrelo de. Causalidade e imputação na responsabilidade civil ambiental. Coimbra: 
Almedina, 2007, p. 73. 
108 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Elementos, cit., p. 319. 
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PEDROSA
109, que “O ordenamento jurídico existe para garantir a segurança, essa é a sua 

razão de ser” e que “O princípio da segurança jurídica contribui para que sejam promovidos 

os valores supremos da sociedade, ao exigir a edição e a boa aplicação das leis, decretos, 

portarias, atos administrativos etc.”. 

 

Em síntese, no âmbito da responsabilidade civil ambiental, a determinação do 

nexo de causalidade e da identificação do responsável pelo dano é um desafio, e o 

desenvolvimento das teorias acima expostas e de tantas outras revela a busca pela 

efetividade na identificação dos responsáveis pela recuperação do dano ambiental. 

 

3.5. A “nova” função da responsabilidade civil ambiental 

 

A função, ensina ROXANA CARDOSO BRASILEIRO BORGES
110, “consiste numa 

atividade exercida no interesse não apenas do sujeito que a executa, mas, principalmente, 

no interesse da sociedade”.  

 

A responsabilidade civil pelo dano ambiental foi instituída pelo § 1º111, do art. 14 

da Lei n. 6.938/81 e encontra seu fundamento na própria Constituição Federal de 1988, nos 

§§ 2º e 3º112 do art. 225. 

 

                                                 
109 PEDROSA, Lauricio Alves Carvalho. Responsabilidade civil por risco de dano ao meio ambiente. 
Dissertação de Mestrado em Direito da Universidade Federal da Bahia, 2007, p. 93. 
110 BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. Função ambiental da propriedade rural. São Paulo: LTr, 1999, p. 
78. 
111 Art. 14. (...) 
§ 1º Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente 
de existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por 
sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de 
responsabilidade civil e criminal por danos causados ao meio ambiente. 
112 Art. 225. (...) 
(...) 
§ 2º Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo 
com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.   
§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas 
ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos 
causados. 
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Advindo seu fundamento da Constituição Federal de 1988, alargam-se ainda mais 

as suas funções, na medida em que deverá atender aos valores consagrados na Carta 

Magna, tais como o bem social e a dignidade da pessoa humana.  

 

Daí falar em autonomia da responsabilidade por danos ambientais, na medida em 

que possui características próprias, atributos tanto da dogmática publicista quanto da 

privatística, distintas do instituto tradicional da responsabilidade civil de natureza 

meramente privatística. Ou seja, o instituto da responsabilidade civil ambiental deve ser 

apreendido a partir da noção da publicização do privado, questão muito bem enfrentada por 

LUIZ EDSON FACHIN
113. Nesse sentido, ANNELISE MONTEIRO STEIGLEDER

114 afirma que o 

“conteúdo da função social da responsabilidade civil, voltada para a proteção do meio 

ambiente, vincula-se aos princípios da responsabilidade social e da solidariedade social, 

concebidos a partir da superação do individualismo no âmbito das relações econômicas”.  

 

Tradicionalmente, a responsabilidade civil tem como objetivo reparar o dano. 

Todavia, a responsabilidade civil ambiental possui uma função social que ultrapassa a 

finalidade reparatória classicamente atribuída a esse instituto. Passa a ter a função 

específica de garantir a conservação dos bens ecológicos protegidos, ou seja, uma função 

preventiva. 

 

Nesse sentido, MARCOS DESTEFENNI
115 assevera que a responsabilidade civil 

ambiental “deve ter a função de proteger o bem ambiental, preservando bens jurídicos 

fundamentais como a saúde, a integridade física, o patrimônio natural nacional e outros”. 

 

MARCELO ABELHA
116 apontando a prevenção como “nova” função da 

responsabilização, lembra ainda que a responsabilidade civil ambiental possui uma nova 

face: “trata-se de reparar prevenindo”. Isso porque o dano ambiental não é instantâneo, pelo 

                                                 
113 FACHIN, Luiz Edson. Teoria crítica do direito civil: à luz do Código Civil brasileiro. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2003, p. 274. 
114 STEIGLEDER, Annelise Monteiro. Op. cit., p. 179. 
115 DESTEFENNI, Marcos. A responsabilidade civil ambiental e as formas de reparação do dano ambiental: 

aspectos teóricos e práticos. Campinas: Bookseller, 2005, p. 189. 
116 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Elementos, cit., p. 243-244. 
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contrário, é permanente e continuativo; assim, quanto mais tempo se leve para recuperar o 

meio ambiente, mais se estará contribuindo para a sua degradação. 

 

ANNELISE STEIGLEDER
117

 acrescenta ainda que, na era tecnológica, marcada pela 

proliferação de riscos, a responsabilidade civil deve servir como instrumento de regulação 

social e como mecanismo para a indenização da vítima. 

 

Como instrumento de regulação social, ressaltamos que “o instituto da 

responsabilidade civil deve atuar de forma a minimizar comportamentos que impliquem 

geração de riscos; e como mecanismo para indenização da vítima deve buscar superar a 

desigualdade entre a impotência e fragilidade da vítima e a força do produtor de danos 

tecnológicos”118. 

 

Como conseqüência das mutações ocorridas na sociedade, que passa a ser uma 

sociedade de risco, surge a necessidade de impor, não tão-somente ao Estado, mas a toda a 

sociedade, a responsabilidade pela existência social de cada um.  

 

SERGIO CAVALIERI FILHO
119 aponta como função da responsabilidade civil o 

restabelecimento do “equilíbrio econômico-jurídico provocada pelo dano”, recolocando o 

prejudicado no status quo ante. Impera o princípio da restitutio in integrum, que impõe a 

reposição, à vítima, da situação anterior à lesão. 

 

Do reflexo dessas idéias pode fazer surgir, destaca ANNELISE STEIGLEDER
120, por 

uma perspectiva radical voltada para a prevenção dos danos, a responsabilidade social pelo 

simples perigo a que a sociedade é exposta. Assim, em uma perspectiva solidária, as fontes 

geradoras de risco poderiam responsabilizar-se tão-somente por expor a sociedade ao risco, 

independentemente de um dano concretizado. 

 

                                                 
117 STEIGLEDER, Annelise Monteiro. Op. cit., p. 178. 
118 RUSCH, Erica. Op. cit.  
119 CAVALIERI FILHO, Sergio. Op. cit., p. 24-25. 
120 STEIGLEDER, Annelise Monteiro. Op. cit., p. 180. 
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Nesse contexto, abrir-se-ia a possibilidade de responsabilização sem danos 

consumados, quando o risco provocado por atividades essencialmente perigosas exigisse a 

internalização, no processo produtivo, da supressão do fator risco.  

 

Destacamos, contudo, que essa perspectiva radical não pode ser tomada como 

regra, pois a concretização do dano permanece sendo pressuposto indispensável para a 

configuração da responsabilidade civil ambiental. O que há é uma tendência a estabelecer 

situações específicas em que se ampliam as hipóteses de responsabilidade, impondo a 

internalização, no processo produtivo, dos custos referentes à supressão ou redução do fator 

risco de determinada atividade.   

 

A responsabilização sem danos consumados já encontra normatização em alguns 

casos como a dos agrotóxicos, pneus, pilhas e baterias de telefone. Vêm, portanto, sendo 

ampliadas as hipóteses de responsabilização, fazendo surgir, inclusive, a responsabilidade 

pós-consumo121, em que o fabricante passa a ser responsável pelo recolhimento e 

destinação final das embalagens.  

 

 

 

 

 
                                                 
121 EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – LIXO RESULTANTE DE 
EMBALAGENS PLÁSTICAS TIPO "PET" (POLIETILENO TEREFTALATO)  – EMPRESA 
ENGARRAFADORA DE REFRIGERANTES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELA POLUIÇÃO 
DO MEIO AMBIENTE – ACOLHIMENTO DO PEDIDO – OBRIGAÇÕES DE FAZER – CONDENAÇÃO 
DA REQUERIDA SOB PENA DE MULTA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 225 DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL, LEI N. 7347/85, ARTIGOS 1º E 4º DA LEI ESTADUAL N. 12.943/99, 3º e 14, § 1º DA LEI N. 
6.938/81 – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Apelo provido em parte. 1. Se os avanços 
tecnológicos induzem o crescente emprego de vasilhames de matéria plástica tipo "PET" (polietileno 
tereftalato), propiciando que os fabricantes que delas se utilizam aumentem lucros e reduzam custos, não é 
justo que a responsabilidade pelo crescimento exponencial do volume do lixo resultante seja transferida 
apenas para o governo ou a população. 2. A chamada responsabilidade pós-consumo no caso de produtos de 
alto poder poluente, como as embalagens plásticas, envolve o fabricante de refrigerantes que delas se utiliza, 
em ação civil pública, pelos danos ambientais decorrentes. Esta responsabilidade é objetiva nos termos da Lei 
n. 7347/85, artigos 1º e 4º da Lei Estadual n. 12.943/99, e artigos 3º e 14, § 1º da Lei n. 6.938/81, e implica na 
sua condenação nas obrigações de fazer, a saber: adoção de providências em relação a destinação final e 
ambientalmente adequada das embalagens plásticas de seus produtos, e destinação de parte dos seus gastos 
com publicidade em educação ambiental, sob pena de multa. (TJPR, 8ª Câm. Cív., AC 18.652.100, Rel. Des. 
Ivan Bortoletto, j. em 5-8-2002). 
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3.6. Características da responsabilidade civil ambiental 

 

O sistema da responsabilidade objetiva ambiental é de razoável complexidade. 

Assim, com objetivo de clarear esse sistema, analisaremos a seguir as suas características, 

adotando a classificação estabelecida por DANIEL FINK
122.  

 

A responsabilidade civil ambiental poderá ser direta ou indireta. O inciso IV, do 

art. 3º, da Lei n. 6.938/81 dispõe o seguinte: 

 

Art. 3° Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: 
(...) 
IV - poluidor: a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, 
responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de 
degradação ambiental”. 

 

SERGIO CAVALIERI FILHO ensina que em regra cada um responde por seus 

próprios atos. É o que se chama de responsabilidade direta. Excepcionalmente, uma pessoa 

pode vir a responder pelo fato de outrem – responsabilidade indireta –, no entanto, para que 

isso ocorra “é preciso que esse alguém esteja ligado por algum vínculo jurídico ao autor do 

ato ilícito, de sorte a resultar-lhe, daí, um dever de guarda, vigilância ou custódia”123. 

 

Assim, será direta quando o fato danoso ambiental tiver como causador o próprio 

agente responsável pela atividade, não envolvendo a figura de terceiros, e indireta quando 

se atribuir responsabilidade àquele que tinha o dever de vigilância, guarda do bem 

ambiental (o banco, o órgão público licenciador etc.). É o que ocorre, por exemplo, no 

momento da contratação de terceiros para executar um serviço do qual resulte algum dano 

ambiental. O contratante tinha o dever de vigilância do serviço que contratou, por isso será 

responsabilizado pelo dano ambiental. 

 

                                                 
122 FINK, Daniel Roberto. Manual, cit.  
123 CAVALIERI FILHO, Sergio. Op. cit., p. 110. 
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Nesse sentido, ROXANA CARDOSO BRASILEIRO BORGES
124 afirma que “a parte 

contratante, considerada assim aquela que almeja os benefícios da atividade poluidora 

exercida pela contratada, também é responsável pelo dano ambiental, por um dever de 

solidariedade, pois esta também deve cuidar das repercussões de um contrato de que é 

parte”.  

 

E conclui que: 

 

Desta forma, se as partes de um contrato são causadoras do dano 
ambiental, ainda que este decorra diretamente da conduta de apenas uma 
delas, todas são responsáveis por sua reparação, pois mesmo a parte que 
não realiza a conduta material diretamente vinculada ao dano atua 
indiretamente provocando-o e esperando proveitos da atividade realizada 
pelo outro contratante.  

 

Ressalte-se que a contratação de terceiro não exclui a responsabilidade do 

empreendedor, não se admitindo, ainda que expressamente previsto no contrato, cláusula de 

não indenizar. Isso porque a legislação quis responsabilizar todos que direta ou 

indiretamente tenham contribuído para a ocorrência do dano. 

 

ROXANA CARDOSO BRASILEIRO BORGES
125 dá como exemplo uma hipótese em 

que uma das partes de um contrato causa um dano ambiental, mas “ainda que este decorra 

diretamente da conduta de apenas uma delas, todas são responsáveis por sua reparação 

(...)”. 

 

É, ainda, solidária a responsabilidade civil ambiental. Ou seja, todos os causadores 

do dano, diretos e indiretos, bem como seus sucessores serão responsáveis por ele em sua 

totalidade. A solidariedade do direito ambiental decorre do art. 3º, IV, da Lei n. 6.938/81. 

 

                                                 
124 BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. Função ambiental do contrato: proposta de operacionalização do 
princípio civil para a proteção do meio ambiente. In: Meio Ambiente e acesso à justiça: flora, reserva legal e 
APP = Environment and access to justice. Antônio Herman Benjamin, Eladio Lecey e Silvia Cappelli (Orgs.). 
São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2007, v. 1, p. 687. 
125 BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. Contrato: do clássico ao contemporâneo – a reconstrução do 
conceito. Revista do Programa de Pós-graduação em Direito da Universidade Federal da Bahia, Salvador-

BA, n. 13, 2006, p. 45. 
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MORATO LEITE
126 aponta que a doutrina brasileira adota a regra da solidariedade 

passiva, uma vez que se trata de responsabilidade por risco. Assim, havendo mais de um 

causador do dano, todos serão responsáveis.  

 

MARCOS DESTEFENNI
127

 reconhecendo a solidariedade da responsabilidade civil 

ambiental afirma que, “havendo mais de um causador do dano ambiental, todos respondem 

solidariamente, não sendo relevante qualquer discussão acerca da ‘mensuração do 

subjetivismo’”. Aponta também que o art. 942, parágrafo único, do Código Civil é que 

prevê, no direito brasileiro, a responsabilidade civil solidária entre os causadores do dano.  

 

Nesse sentido também PATRÍCIA FAGA IGLECIAS LEMOS
128, ao afirmar a aplicação 

do disposto no art. 942 do Código Civil para a reparação do dano ambiental: “(...) se a 

ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação”.  

 

Considerando que o dever de proteção ambiental se estabelece em uma relação 

jurídica difusa que é contínua/permanente, o dano muitas vezes poderá ser continuado, 

devendo todos que contribuíram para a sua ocorrência responder solidariamente.  

 

Assim, o agente que venha a exercer atividade sobre uma área já degradada, 

contribuindo para o seu agravamento, será responsável solidariamente pelo todo, incluindo-

se o passivo ambiental do imóvel.  

 

Ademais, nesse contexto, considerando que no âmbito da responsabilidade 

solidária os sucessores (mortis causa como inter vivos) respondem pelo dano ambiental, 

todos aqueles que, a título oneroso ou gratuito, assumam a atividade degradadora ou a área 

degradada ficam também responsáveis pelo seu passivo. 

 

                                                 
126 LEITE, José Rubens Morato. Op. cit., p. 187. 
127 DESTEFENNI, Marcos. Op. cit., p. 152. 
128 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Responsabilidade civil por dano ao meio ambiente. São Paulo: Juarez de 
Oliveira, 2003, p. 96. 



 56 

Esse dever de preservação vincula-se ao exercício da função social da propriedade 

que integra o direito de propriedade e, por essa razão, é transmitido ao novo adquirente do 

bem. ROXANA CARDOSO BRASILEIRO BORGES
129, nesse sentido, assevera que “O 

cumprimento da função ambiental da propriedade é condição para o cumprimento da 

função social da propriedade, porque esta é definida pelos deveres jurídicos do proprietário 

e varia conforme a natureza do objeto sobre que recai o direito”. 

 

Para, ANNELISE STEIGLEDER
130, “pode-se cogitar de responsabilizar o adquirente 

de uma área degradada pelo passivo ambiental existente no seu imóvel, independentemente 

de ser ou não o autor da degradação”. 

 

Diante dessa característica da responsabilidade ambiental, os empreendedores 

têm, cada vez mais, contratado auditorias na aquisição, fusão e incorporação de novas 

empresas, evitando assumir “passivos ambientais” indesejados, ou ao menos considerá-los 

no preço da aquisição. 

 

Ressalte-se, contudo, que a responsabilidade pelo dano ambiental preexistente não 

é matéria pacífica no nosso ordenamento. 

 

Há quem sustente, a exemplo dos ministros do Superior Tribunal de Justiça 

GARCIA VIEIRA
131, MILTON LUIZ PEREIRA

132
 e ELIANA CALMON

133, a impossibilidade de 

                                                 
129 BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. Função ambiental, cit., p. 110. 
130 STEIGLEDER, Annelise Monteiro. Op. cit., p. 228. 
131 AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AO MEIO AMBIENTE – AQUISIÇÃO DE TERRA DESMATADA 
– REFLORESTAMENTO – RESPONSABILIDADE – AUSÊNCIA – NEXO CAUSAL – 
DEMONSTRAÇÃO – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – CITAÇÃO DO CÔNJUGE. 
Não há que se falar em nulidade do acórdão que rejeitou os embargos de declaração, se o acórdão examinou 
todas as questões pertinentes ao deslinde da controvérsia. 
Desnecessária a citação dos cônjuges na ação proposta para apurar responsabilidades por dano ao meio 
ambiente, eis que não se trata de ação real sobre imóveis. 
Não se pode impor a obrigação de reparar dano ambiental, através de restauração de cobertura arbórea, a 
particular que adquiriu a terra já desmatada. 
O artigo 99 da Lei n. 8.171/91 é inaplicável, visto inexistir o órgão gestor a que faz referência. O artigo 18 da 
Lei n. 4.771/65 não obriga o proprietário a florestar ou reflorestar suas terras sem prévia delimitação da área 
pelo Poder Público.  
Embora independa de culpa, a responsabilidade do poluidor por danos ambientais necessita da demonstração 
do nexo causal entre a conduta e o dano. 
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impor ao adquirente de uma área degradada, desprovida de reserva legal, ou de área de 

preservação permanente, a obrigação de recuperá-la, por entender que não se pode 

prescindir do nexo causal. Reconhecem, contudo, a obrigação de recompor a área de 

reserva legal e a área de preservação permanente por imposição legal. 

 

Há, contudo, jurisprudência em sentido contrário. Vejamos: 

 

ADMINISTRATIVO. RESERVA FLORESTAL. NOVO 
PROPRIETÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. 
1. O novo adquirente do imóvel é parte legítima passiva para responder 
por ação de dano ambiental, pois assume a propriedade do bem rural com 
a imposição das limitações ditadas pela Lei Federal. 
2. Cabe analisar, no curso da lide, os limites da sua responsabilidade. 
3. Recurso provido (STJ, 1ª Turma, REsp 222.349/PR, Recurso especial 
1999/0060903-4, Rel. Min. José Delgado, j. 23-3-2000). 

 

Dessarte, aqueles que são considerados responsáveis pelos danos ambientais 

poderão ser acionados pelos legitimados para pedir a reparação do dano independentemente 

da participação de cada um. Todavia, embora todos eles respondam solidariamente pela 

reparação, fica reservado àquele que suportou a indenização o direito de haver a quota-parte 

dos demais por meio de ação de regresso, exatamente porque se trata de uma 

responsabilidade solidária. 

                                                                                                                                                     
Recurso provido. (REsp 229.302/PR, Recurso Especial 1999/0081165-8, 1ª Turma, Rel. Min. Garcia Vieira, j. 
em 18-11-1999, DJ de 7-2-2000, p. 133, e JSTJ, v. 14, p. 103). Também no REsp 214.714/PR (LexSTJ, v. 
126, p. 219) e REsp 156.899/PR (RSTJ, v. 113, p. 78). 
132 Ação Civil Pública. Dano ao meio ambiente. Ilegitimidade do adquirente de propriedade já desmatada. 
Reflorestamento. Responsabilidade. Artigo 16, "a", da Lei 4.771/65. 
1. Não tem legitimidade para figurar no pólo de ação civil pública o proprietário de terras que já as adquiriu 
desmatadas, pois a ele não se pode impor o ônus do reflorestamento, se não foi o agente do dano. 
2. Precedentes da Primeira Turma. 
3. Recurso não provido (REsp 218.781/PR, Recurso Especial 1999/0051442-4, 1ª Turma, Rel. Min. Milton 
Luiz Pereira, j. em 5-2-2002, DJ de 24-6-2002, p. 191). 
133
 ADMINISTRATIVO – DANO AO MEIO AMBIENTE – INDENIZAÇÃO – LEGITIMAÇÃO PASSIVA 

DO NOVO ADQUIRENTE. 
1. A responsabilidade pela preservação e recomposição do meio ambiente é objetiva, mas se exige nexo de 

causalidade entre a atividade do proprietário e o dano causado (Lei 6.938/81). 
2. Em se tratando de reserva florestal, com limitação imposta por lei, o novo proprietário, ao adquirir a área, 
assume o ônus de manter a preservação, tornando-se responsável pela reposição, mesmo que não tenha 
contribuído para devastá-la. 
3. Responsabilidade que independe de culpa ou nexo causal, porque imposta por lei. 
4. Recursos especiais providos em parte (REsp 327.254/PR, Recurso Especial 2001/0064980-4, 2ª Turma, 
Rel. Min. Eliana Calmon, j. em 3-12-2002, DJ de 19-12-2002, p. 355 (destaques nossos). 
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Assim sendo, qualquer um dos e todos os poluidores podem ser responsabilizados 

pelo dano ambiental. 

 

3.7. Efeitos da responsabilidade civil ambiental 

 

DANIEL FINK
134 indica os seguintes efeitos jurídicos da responsabilidade civil 

ambiental: 

 

− responsabilidade patrimonial objetiva da empresa pelo dano ecológico; 
− responsabilidade patrimonial objetiva da empresa pelos danos causados 
a terceiros, patrimoniais e pessoais; 
− solidariedade entre empresas conglomeradas, controladoras e 
controladas; 
− solidariedade entre empresas adquirentes e adquiridas, fundidas e 
incorporadas (responsabilidade indireta do poluidor, art. 3º, IV, Lei n.  
6.938/81); 
− solidariedade entre empresas, sócios e ex-sócios (desconsideração da 
personalidade jurídica associada à responsabilidade indireta do poluidor,  
art. 3º, IV, Lei n. 6.938/81); 
− irrelevância do licenciamento ambiental, pois o licenciamento 
ambiental é condição para o exercício da atividade e sua existência não 
exime o empreendedor de exercê-la sem causar danos ao meio ambiente. 
Em ocorrendo o dano e havendo nexo de causalidade entre ele e a 
atividade é o que basta para atribuir responsabilidade ao empreendedor. 

 

Ressalte-se que entendemos utilizar o autor a expressão “empresa” como sujeito 

de direito (pessoa jurídica ou física). Este é o sentido que adotamos. 

 

A responsabilidade civil ambiental será objetiva tanto na reparação do dano ao 

meio ambiente como perante terceiros em decorrência dessa mesma conduta. O art. 14, § 

1º, da Lei n. 6.938/81 traz em sua redação que o poluidor será obrigado, 

“independentemente de existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao 

meio ambiente e a terceiros, efetuados por sua atividade”. Portanto, eventual prejuízo que 

tenha causado a terceiro em decorrência do exercício de atividade lesiva ao meio ambiente 

ensejará a responsabilidade objetiva do suposto poluidor. 

                                                 
134 FINK, Daniel Roberto. Manual, cit.  
 



 59 

 

A solidariedade passiva dos poluidores insere as empresas conglomeradas, 

controladoras e controladas, as adquirentes e adquiridas, fundidas e incorporadas; assim 

como seus sócios e ex-sócios no mesmo contexto da responsabilização ambiental, 

traduzindo a idéia de que qualquer um dos e todos os poluidores podem ser 

responsabilizados pelo dano ambiental. Este é o efeito do caráter solidário da 

responsabilidade civil ambiental. 

 

Com relação ao efeito da irrelevância do licenciamento ambiental, podemos 

estender à irrelevância da licitude da atividade exercida. No direito brasileiro, a 

responsabilidade civil pelo dano ambiental independe da ofensa a standard legal ou 

regulamento específico. É irrelevante a licitude da atividade. Pouco importa que 

determinado ato tenha sido devidamente autorizado por órgão competente ou que esteja de 

acordo com normas de segurança exigidas, ou que as medidas de precaução tenham sido 

devidamente adotadas. Se houve dano ambiental, resultante da atividade do poluidor, há 

nexo causal que faz surgir o dever indenizatório.  

 

Analisados os efeitos da responsabilidade civil ambiental, passemos a enfrentar a 

questão da responsabilidade do Estado pela reparação de danos causados ao meio ambiente. 

 
4. Responsabilidade civil ambiental do Estado 

 

4.1. Responsabilidade civil do Estado: noções gerais 

  

Na vigência do Código Civil de 1916 defendia-se que a responsabilidade do 

Estado baseava-se na culpa; com o Código Civil de 2002, aponta JOSÉ DE AGUIAR DIAS
135, 

a doutrina passa a admitir uma divisão do regime da responsabilidade do Estado. 

 

Sustenta o autor que, para os atos comissivos, aplicar-se-ia o art. 37, § 6º, da 

Constituição Federal de 1988 que estabelece o seguinte: 

                                                 
135 DIAS, José de Aguiar. Op. cit., p. 776. 
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Art. 37. (...) 
§ 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, (...) 

 

Para os atos omissivos defende a aplicação do art. 43 do Código Civil de 2002, 

segundo o qual “As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis 

por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito 

regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo”. 

 

Entende, ainda, o autor que os atos omissivos se dividiriam em omissivos 

genéricos e específicos. Nos primeiros exigir-se-ia a prova da culpa da Administração, nos 

segundos se admitiria a responsabilidade objetiva, “já que estaríamos diante de hipótese em 

que teria havido violação de ‘dever individualizado de agir’”136. 

 

Nesse sentido, SERGIO CAVALIERI FILHO
137 também distingue a omissão genérica 

da específica, asseverando que em se tratando de omissão específica o Estado responderá 

objetivamente, se a omissão for genérica, contudo, a responsabilidade será subjetiva138. 

 

Há, contudo, quem entenda139 que a responsabilidade civil do Estado será objetiva 

tão-somente diante de uma conduta comissiva, sustentando que em caso de omissão a 

responsabilidade da Administração será subjetiva.  

 

JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO
140 ensina que no preceito constitucional estão 

presentes “dois tipos de responsabilidade civil: a do Estado, que está sujeito à 

responsabilidade objetiva, e a do agente estatal, sob a qual incide a responsabilidade 

subjetiva ou com culpa”. 

                                                 
136 Idem, ibidem, p. 777. 
137 CAVALIERI FILHO, Sergio. Op. cit., p. 169. 
138 Nesse sentido, também José de Aguiar Dias. 
139 Nesse sentido, Celso Antônio Bandeira de Mello. In: Curso de Direito Administrativo. 12. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2000.  
140 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 14. ed. rev., atual. e ampl. Rio 
de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 447. 
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O dispositivo constitucional dispõe que o Estado é civilmente responsável pelos 

danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. O Estado, como pessoa 

jurídica que é, não pode diretamente causar dano a alguém; sua ação se consubstancia por 

intermédio de seus agentes. 

 

A redação do dispositivo constitucional não admite a adoção da teoria do risco 

integral. Isso porque prevê que a responsabilidade do Estado apenas poderá ser empenhada 

quando houver ação ou omissão do agente que cause o dano. Portanto, nos termos no art. 

37, § 6º, da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado está pautada na teoria 

do risco administrativo, pela qual a responsabilidade civil dos entes públicos pelos danos 

causados ao meio ambiente estará caracterizada com a ocorrência do dano, a conduta 

comissiva ou omissiva do agente público no exercício da atividade pública e o nexo de 

causalidade entre o dano e a atividade exercida pelo Poder Público. Assim sendo, as 

excludentes de caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima e fato de terceiro se 

aplicam para afastar a responsabilidade do Estado. 

 

Nesse sentido, SERGIO CAVALIERI FILHO
141 afirma que a utilização pelo 

constituinte da expressão “seus agentes, nessa qualidade” revela a adoção pela teoria do 

risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, “e 

não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder 

Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa”. 

 

Pensamos que a responsabilidade civil do Estado por ato comissivo e omissivo 

específico é objetiva pautada no risco administrativo e por ato omissivo genérico, subjetiva, 

exigindo-se a prova da culpa.  

 

 

 

 

                                                 
141 CAVALIERI FILHO, SergioOp. cit., p. 166-167. 
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4.2. Responsabilidade civil do Estado por dano causado ao meio ambiente 

 

Quando se trata de direito ambiental, lembra ROXANA CARDOSO BRASILEIRO 

BORGES
142, “o Estado aparece não apenas como atuante, como tendo uma função real, mas, 

além disso, é ele o principal ator da proteção legal ao meio ambiente”. 

 

Como vimos acima, todos aqueles que, direta ou indiretamente, tenham 

contribuído para a ocorrência de dano ambiental serão responsáveis pela sua reparação, 

sejam pessoas físicas, sejam pessoas jurídicas. Incluem-se nestas últimas as estatais, 

autarquias e paraestatais143.  

 

Sobre o assunto, TOSHIO MUKAI
144 afirma que “as atividades que possam causar 

danos ao meio ambiente estão, todas, sujeitas à fiscalização, vigilância e controle do Poder 

Público”, portanto, haverá a responsabilidade solidária da Administração com o agente 

poluidor ou depredador do meio ambiente. 

  

ÁLVARO LUIS VALERY MIRRA
145 também admite a responsabilidade estatal, 

afirmando que “o Estado pode ser responsabilizado por danos ao meio ambiente, por 

comportamento comissivo ou omissivo. Até mesmo, solidariamente, por danos causados 

por terceiros, pois cabe ao Estado defender e preservar o meio ambiente (...)”. 

 

Na jurisprudência predomina igualmente a possibilidade de responsabilizar o 

Estado solidariamente – ao lado do poluidor – nos empreendimentos sujeitos à aprovação 

do Poder Público146.  

                                                 
142 BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. Direito ambiental e teoria jurídica no final do século XX. In: O 

novo em direito ambiental. Belo Horizonte: Del Rey, 1998, p. 26. 
143 Não há consenso doutrinário e jurisprudencial na conceituação das entidades paraestatais. Assim, em 
função da divergência que o tema acarreta, esclarecemos que adotamos no presente trabalho a definição de 
José dos Santos Carvalho Filho, Manual, cit., p. 371. São, portanto, “aquelas pessoas jurídicas que atuam ao 
lado e em colaboração com o Estado”, ou seja, todas as pessoas jurídicas que tenham vínculo institucional 
com a pessoa federativa, de forma a receber desta os mecanismos estatais de controle. 
144 MUKAI, Toshio. Direito ambiental sistematizado. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1994, p. 
63. 
145 MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Leituras complementares, cit., p. 18. 
146 PROCESSO CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL. 
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A responsabilidade estatal se impõe, no caso de comportamentos lícitos, bem 

como na hipótese de danos referentes a situações criadas pelo Poder Público, ainda que o 

Estado não seja o próprio autor do ato danoso, como forma de garantir uma equânime 

repartição dos ônus provenientes de atos ou efeitos lesivos ao meio ambiente, evitando que 

alguns suportem prejuízos ocorridos por causa de atividades desempenhadas no interesse de 

toda a coletividade. 

 

                                                                                                                                                     
1. É parte legítima para figurar no pólo passivo da ação civil pública, solidariamente, o responsável direto 
pela violação às normas de preservação do meio ambiente, bem assim a pessoa jurídica que aprova o projeto 
danoso. 
2. Na realização de obras e loteamentos, é o município responsável solidário pelos danos ambientais que 
possam advir do empreendimento, juntamente com o dono do imóvel. 
3. Se o imóvel causador do dano é adquirido por terceira pessoa, esta ingressa na solidariedade, como 
responsável. 
4. Recurso especial improvido ((STJ, REsp 295.797/SP, Recurso Especial 2000/0140274-9, 2ª Turma, Rel. 
Min. Eliana Calmon, j. em 18-9-2001, DJ de 12-11-2001, p. 140, LexSTJ, v. 149, p. 203, RSTJ, v. 170, p. 
195). 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO CAUSADO AO MEIO AMBIENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO 
ENTE ESTATAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESPONSÁVEL DIRETO E INDIRETO. 
SOLIDARIEDADE. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. ART. 267, IV DO CPC. 
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 
1. Ao compulsar os autos verifica-se que o Tribunal a quo não emitiu juízo de valor à luz do art. 267 IV do 
Código de Ritos, e o recorrente sequer aviou embargos de declaração com o fim de prequestioná-lo. Tal 
circunstância atrai a aplicação das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 
2. O art. 23, inc. VI da Constituição da República fixa a competência comum para a União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios no que se refere à proteção do meio ambiente e combate à poluição em qualquer de suas 
formas. No mesmo texto, o art. 225, caput, prevê o direito de todos a um meio ambiente ecologicamente 
equilibrado e impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 
futuras gerações. 
3. O Estado recorrente tem o dever de preservar e fiscalizar a preservação do meio ambiente. Na hipótese, o 
Estado, no seu dever de fiscalização, deveria ter requerido o Estudo de Impacto Ambiental e seu respectivo 
relatório, bem como a realização de audiências públicas acerca do tema, ou até mesmo a paralisação da obra 
que causou o dano ambiental. 
4. O repasse das verbas pelo Estado do Paraná ao Município de Foz de Iguaçu (ação), a ausência das cautelas 
fiscalizatórias no que se refere às licenças concedidas e as que deveriam ter sido confeccionadas pelo ente 
estatal (omissão), concorreram para a produção do dano ambiental. Tais circunstâncias, pois, são aptas a 
caracterizar o nexo de causalidade do evento, e assim legitimar a responsabilização objetiva do recorrente. 
5. Assim, independentemente da existência de culpa, o poluidor, ainda que indireto (Estado-recorrente) (art. 
3º da Lei n. 6.938/81), é obrigado a indenizar e reparar o dano causado ao meio ambiente (responsabilidade 
objetiva). 
6. Fixada a legitimidade passiva do ente recorrente, eis que preenchidos os requisitos para a configuração da 
responsabilidade civil (ação ou omissão, nexo de causalidade e dano), ressalta-se, também, que tal 
responsabilidade (objetiva) é solidária, o que legitima a inclusão das três esferas de poder no pólo passivo na 
demanda, conforme realizado pelo Ministério Público (litisconsórcio facultativo). 
7. Recurso especial conhecido em parte e improvido (STJ, REsp 604.725/PR, Recurso Especial 2003/0195400 
-5, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. em 21-6-2005, DJ de 22-8-2005, p. 202). 
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Acrescente-se, ainda, que a responsabilidade civil do Estado, nesses casos, será 

solidária, podendo o ente público responder tanto individualmente como em conjunto com 

o particular que obteve a licença e foi responsável pela ocorrência de danos ambientais. 

Poderá, todavia, o Estado demandar, por meio de ação regressiva, os que diretamente 

tiverem causado o dano ao meio ambiente. 

 

Ora, pensamos que cabe ao Poder Público controlar e disciplinar as iniciativas e 

ações produtivas, ponderando os benefícios e prejuízos advindos de cada atividade, 

direcionando-as em caminhos que não levem a danos à coletividade, bem como à saúde e à 

segurança das pessoas e ao meio ambiente. Assim, quando o Estado não exerce bem essa 

função e emite licenças que permitem impactos ambientais nocivos, não é justo repassar a 

responsabilidade ao particular, especialmente nos casos em que ele podia ser confiante na 

autorização e na regularidade e licitude de sua atuação. O primeiro guardião dos interesses 

da coletividade, bem como do bem difuso meio ambiente é o Estado e não o cidadão. 

 

Considerando as particularidades da responsabilidade civil do Estado pelos danos 

causados ao meio ambiente e analisando conjuntamente a Lei n. 6.938/81, Lei de Política 

Nacional do Meio Ambiente, art. 14, § 3º, IV, que estabelece ser o poluidor toda pessoa 

física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por 

atividade causadora de degradação ambiental, concluímos que o ente público será 

responsável não apenas pelos danos que diretamente causar ao meio ambiente, mas também 

pelos danos ambientais causados por terceiros que decorrerem da falta de fiscalização ou, 

ainda, da expedição de licenças ambientais. 

 

Outrossim, considerando que a responsabilidade civil ambiental do Estado 

também é objetiva, deverão os entes públicos responder pelos danos que decorrerem da 

expedição das licenças ambientais independentemente de se observar se essas licenças 

foram concedidas regular ou irregularmente. A aferição da regularidade ou não da 

concessão da licença, todavia, é importante para identificar a parcela de responsabilidade 

do ente público e dos particulares na ação de regresso, assim como para apurar as 
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responsabilidades penal e administrativa das pessoas físicas e jurídicas envolvidas no 

evento danoso. 

 

Nesse sentido, ÉDIS MILARÉ
147 afirma que, “Assim, afastando-se da imposição 

legal de agir, ou agindo deficientemente, deve o Estado responder por sua incúria, 

negligência ou deficiência, que traduzem um ilícito ensejador do dano não evitado que, por 

direito, deveria sê-lo”. 

 

Quanto à responsabilidade civil ambiental por omissão do Estado, afirma NELSON 

DE FREITAS PORFÍRIO JÚNIOR
148, que “em matéria de danos decorrentes de condutas 

omissivas do Estado em geral, prevalece na doutrina nacional o entendimento de que deve 

ser aplicado o princípio da responsabilidade subjetiva”. 

 

Pensamos, todavia, que a omissão somente pode ser equiparada a uma ação lesiva, 

quando existe um dever de atuação do Estado para evitar um dano. É certo que os órgãos 

ambientais estatais são obrigados por lei a impedir qualquer ato contra o meio ambiente, 

contudo, isto tão-somente não é suficiente para responsabilizar o Estado por omissão. 

 

Isso porque, conforme lembra ÁLVARO LUIS VALERY MIRRA
149, acionar 

indiscriminadamente o Estado pela omissão em fiscalizar “significaria, no final das contas, 

transferir à própria vítima última da degradação – a sociedade – a responsabilidade pela 

reparação do prejuízo”, ensejando uma indesejável socialização dos encargos necessários à 

reparação dos danos ao meio ambiente causados por particulares. 

 

Um exemplo típico de conduta omissiva da Administração apontado por NELSON 

DE FREITAS PORFÍRIO JÚNIOR
150 “é o dos danos causados por inundações devidas a chuvas 

intensas, quando a limpeza das bocas-de-lobo, das galerias de águas pluviais e das 

canalizações dos córregos não foi efetivada a tempo, antes de previsível precipitação”. 

                                                 
147 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente, cit., p. 909.  
148 PORFÍRIO JÚNIOR, Nelson de Freitas. Responsabilidade do Estado em face do dano ambiental. São 
Paulo: Malheiros, 2002, p. 69. 
149 MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Leituras complementares, cit., p. 19. 
150 PORFÍRIO JÚNIOR., Nelson de Freitas. Op. cit., p. 70. 
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Há quem entenda151 que, na ausência de responsáveis diretos ou indiretos pelo 

dano ambiental, poderá a responsabilidade civil ambiental ser subsidiária do Poder Público. 

O art. 225, caput, da Constituição Federal, ao atribuir a todos o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, impõe ao “Poder Público o dever de defendê-lo e preservá-lo 

para as presentes e futuras gerações”.  

 

Nesse contexto, entende essa corrente doutrinária que, ocorrendo determinado 

dano ambiental e não se conhecendo os responsáveis que direta ou indiretamente o tenham 

causado, em face da obrigação de preservar o meio ambiente imposta ao Poder Público pela 

Constituição Federal, o Estado deverá assumir as providências necessárias para a completa 

reparação do dano, resguardado o direito de regresso aos responsáveis diretos ou indiretos 

tão logo sejam conhecidos ou localizados. 

 

Em sentido contrário, o qual acompanhamos, ANNELISE STEIGLEDER
152 afirma 

que, “quando não for possível identificar o responsável pela degradação, em virtude da 

impossibilidade de provar o nexo de causalidade entre a atividade e o dano, ou porque se 

trata de uma empresa liquidada ou, ainda, porque o responsável é insolvente”, nem 

responsabilizar o Estado pela omissão quanto ao exercício do poder de polícia para prevenir 

os danos ambientais, dever-se-á recorrer ao Fundo de Reparação de Bens Lesados referido 

no art. 13 da Lei de Ação Civil Pública (Lei n. 7.347, de 24-7-1985). 

 

5. Precedentes jurisprudenciais sobre responsabilidade civil ambiental 

 

Analisados os posicionamentos doutrinários e nossas reflexões sobre a matéria da 

responsabilidade civil ambiental, importante também, para melhor enfretamento da questão 

objeto deste trabalho, trazermos à análise algumas decisões de nossos tribunais e juízes a 

respeito do tema. 

 

                                                 
151 Nesse sentido, Daniel Fink. Trata-se de posição apresentada em aula do Curso de Pós-graduação de Direito 
Ambiental da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo em novembro de 2007. 
152 STEIGLEDER, Annelise Monteiro. Op. cit., p. 224. 
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O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul ajuizou ação civil pública 

contra o Clube dos Caçadores de Rio Grande, que teria destruído parcialmente dunas e 

sítios arqueológicos existentes na área da propriedade do Clube, o que constituiu atentado à 

preservação do meio ambiente e violência ao patrimônio cultural e arqueológico brasileiro. 

O Superior Tribunal de Justiça restabeleceu a sentença de 1º grau no sentido de determinar 

ao réu abster-se de destruir o meio ambiente e o patrimônio cultural, condenando-o ao 

pagamento de indenização – pelo quantum a ser definido em liquidação – por ter causado 

os referidos danos153. 

 

O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a solidariedade de empresas em caso 

de poluição na área em que se situam, garantindo-lhes o direito de regresso para apurar a 

responsabilidade de cada qual pela participação na conduta danosa. Vejamos: 

 

PROCESSO CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LEGITIMIDADE 
PASSIVA: SOLIDARIEDADE. 
1. A solidariedade entre empresas que se situam em área poluída, na ação 
que visa preservar o meio ambiente, deriva da própria natureza da ação. 
2. Para correção do meio ambiente, as empresas são responsáveis 
solidárias e, no plano interno, entre si, responsabiliza-se cada qual pela 
participação na conduta danosa. 
3. Recurso especial não conhecido (REsp 18.567/SP, Recurso Especial 
1992/0003037-8, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. em 16-6-2000, 
DJ de 2-10-2000, p. 154). 

 

O Superior Tribunal de Justiça declarou a impossibilidade de discutir, em uma 

ação para responsabilização civil ambiental, a apuração do limite da responsabilidade de 

cada poluidor, o que deve ser feito por meio de ação própria regressiva. A denunciação à 

lide nas ações de responsabilidade civil ambiental será objeto de análise do capítulo 

subseqüente quando serão enfrentadas as questões processuais da ação civil pública de 

responsabilidade por danos ambientais. Vejamos: 

 

                                                 
153

EMENTA: Meio Ambiente. Patrimônio cultural. Destruição de dunas em sítio arqueológico. 
Responsabilidade civil. Indenização. O autor da destruição de dunas que encobriam sítios arqueológicos deve 
indenizar pelos prejuízos causados ao meio ambiente, especificamente ao meio ambiente natural (dunas) e ao 
meio ambiente cultural (jazidas arqueológicas como cerâmicas indígenas da fase Vieira). Recurso conhecido 
em parte e provido. – Brasil. (STJ, REsp em AC 115.599/RS (1996/0076753-0), Rel. Min. Ruy Rosado de 
Aguiar , DJ de 2-9-2002). 
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PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO 
AMBIENTAL. 
1. É parte legítima para figurar no pólo passivo da Ação Civil Pública a 
pessoa jurídica ou física apontada como tendo praticado o dano 
ambiental. 
2. A Ação Civil Pública deve discutir, unicamente, a relação jurídica 
referente à proteção do meio ambiente e das suas conseqüências pela 
violação a ele praticada. 
3. Incabível, por essa afirmação, a denunciação da lide. 
4. Direito de regresso, se decorrente do fenômeno de violação ao meio 
ambiente, deve ser discutido em ação própria. 
5. As questões de ordem pública decididas no saneador não são atingidas 
pela preclusão. 
6. Recurso especial improvido (REsp 232.187/SP, Recurso Especial 
1999/0086288-0, 1ªTurma, Rel. Min. José Delgado, j. em 23-3-2000, DJ 
de 8-5-2000, p. 67). 

 

O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a responsabilidade solidária do agente 

financeiro pelos defeitos da obra financiada, contexto no qual se insere a solidariedade da 

obrigação de reparar eventual dano ambiental decorrente dessa obra financiada. Vejamos: 

 

CIVIL. RESPONSABILIDADE DO AGENTE FINANCEIRO PELOS 
DEFEITOS DA OBRA FINANCIADA. A obra iniciada mediante 
financiamento do Sistema Financeiro da Habitação acarreta a 
solidariedade do agente financeiro pela respectiva solidez e segurança. 
Recurso especial conhecido, mas improvido (REsp 51.169/RS, Recurso 
Especial 1994/0021083-3, 3ª Turma, Rel. Min. Ari Pargendler, j. em 9-
12-1999, DJ de 28-2-2000, p. 76). 

 

O Ministro Luiz Fux154, em julgamento de ação civil pública sobre 

responsabilidade ambiental do adquirente de imóvel rural pela degradação preexistente, 

                                                 
154
 PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DANOS AMBIENTAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. TERRAS RURAIS. RECOMPOSIÇÃO. MATAS. 
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ART. 476 DO CPC. FACULDADE DO 
ÓRGÃO JULGADOR. 
1. A responsabilidade pelo dano ambiental é objetiva, ante a ratio essendi da Lei 6.938/81, que em seu art. 14, 
§ 1º, determina que o poluidor seja obrigado a indenizar ou reparar os danos ao meio ambiente e, quanto ao 
terceiro, preceitua que a obrigação persiste, mesmo sem culpa. Precedentes do STJ: RESP 826976/PR, 
Relator Ministro Castro Meira, DJ de 01.09.2006; AgRg no Resp 504626/PR, Relator Ministro Francisco 
Falcão, DJ de 17.05.2004; RESP 263383/PR, Relator Ministro João Otávio de Noronha, DJ de 22.08.2005 e 
EDcl no AgRg no RESP 255170/SP, desta relatoria, DJ de 22.04.2003. 
2. A obrigação de reparação dos danos ambientais é propter rem, por isso que a Lei 8.171/91 vigora para 
todos os proprietários rurais, ainda que não sejam eles os responsáveis por eventuais desmatamentos 
anteriores, máxime porque a referida norma referendou o próprio Código Florestal (Lei 4.771/65) que 
estabelecia uma limitação administrativa às propriedades rurais, obrigando os seus proprietários a instituírem 
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afirma que o adquirente tem responsabilidade pela recuperação do bem ambiental, em 

observância à função social (e ambiental) da propriedade que integra o direito de 

propriedade155.  

 

Da análise da jurisprudência acima delineada verifica-se que os posicionamentos 

doutrinários e reflexões desenvolvidas neste capítulo se coadunam com as decisões 

proferidas pelo Poder Judiciário no julgamento das demandas que envolvem a 

responsabilidade civil ambiental. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     
áreas de reservas legais de no mínimo 20% de cada propriedade, em prol do interesse coletivo. Precedente do 
STJ: RESP 343.741/PR, Relator Ministro Franciulli Netto, DJ de 07.10.2002. 
3. Paulo Affonso Leme Machado, em sua obra Direito Ambiental Brasileiro, ressalta que "(...)A 
responsabilidade objetiva ambiental significa que quem danificar o ambiente tem o dever jurídico de repará-
lo. Presente, pois, o binômio dano/reparação. Não se pergunta a razão da degradação para que haja o dever de 
indenizar e/ou reparar. A responsabilidade sem culpa tem incidência na indenização ou na reparação dos 
‘danos causados ao meio ambiente e aos terceiros afetados por sua atividade’ (art. 14, § III, da Lei 6.938/81). 
Não interessa que tipo de obra ou atividade seja exercida pelo que degrada, pois não há necessidade de que 
ela apresente risco ou seja perigosa. Procura-se quem foi atingido e, se for o meio ambiente e o homem, 
inicia-se o processo lógico-jurídico da imputação civil objetiva ambiental. Só depois é que se entrará na fase 
do estabelecimento do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano. É contra o Direito enriquecer-se 
ou ter lucro à custa da degradação do meio ambiente. 
O art. 927, parágrafo único, do CC de 2002 dispõe: ‘Haverá obrigarão de reparar o dano, independentemente 
de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano 
implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem’. Quanto à primeira parte, em matéria ambiental, 
já temos a Lei 6.938/81, que instituiu a responsabilidade sem culpa.  
Quanto à segunda parte, quando nos defrontarmos com atividades de risco, cujo regime de responsabilidade 
não tenha sido especificado em lei, o juiz analisará, caso a caso, ou o Poder Público fará a classificação dessas 
atividades. ‘É a responsabilidade pelo risco da atividade’. Na conceituação do risco aplicam-se os princípios 
da precaução, da prevenção e da reparação. Repara-se por força do Direito Positivo e, também, por um 
princípio de Direito Natural, pois não é justo prejudicar nem os outros e nem a si mesmo. Facilita-se a 
obtenção da prova da responsabilidade, sem se exigir a intenção, a imprudência e a negligência para serem 
protegidos bens de alto interesse de todos e cuja lesão ou destruição terá conseqüências não só para a geração 
presente, como para a geração futura. Nenhum dos poderes da República, ninguém, está autorizado, moral e 
constitucionalmente, a concordar ou a praticar uma transação que acarrete a perda de chance de vida e de 
saúde das gerações (...)" (in Direito Ambiental Brasileiro, Malheiros Editores, 12ª ed., 2004, p. 326-327). 
4. A Constituição Federal consagra em seu art. 186 que a função social da propriedade rural é cumprida 
quando atende, seguindo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, a requisitos certos, entre os quais 
o de "utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente". 
(...) (STJ, REsp 745.363/PR, Recurso Especial 2005/0069112-7, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 20-9-
2007, DJ de 18-10-2007, p. 270). 
155 Sobre o assunto, Roxana Cardoso Brasileiro Borges, Função ambiental, cit., p. 110 
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6. Técnicas jurisdicionais e não-jurisdicionais de responsabilização e reparação civil 

ambiental 

  

Registramos, inicialmente, que tomamos emprestado o título do presente item de 

MARCELO ABELHA RODRIGUES
156.  

 

Uma vez analisado o instituto da responsabilidade civil ambiental, importante 

enfrentarmos a questão das técnicas disponíveis no direito brasileiro para apurar a 

responsabilidade do infrator por um dano causado ao meio ambiente. 

 

MARCELO ABELHA RODRIGUES
157 faz a classificação didática dessas técnicas 

como forma de demonstrar que a apuração da responsabilidade pode dar-se por vários 

caminhos. Classifica, portanto, as técnicas em jurisdicionais e não jurisdicionais.  

 

Dentre as técnicas não jurisdicionais destacamos o termo de ajustamento de 

conduta (art. 5º, § 6º158, da Lei n. 7.347/85) e o termo de compromisso firmado entre o 

poluidor e os órgãos públicos competentes (art. 585, II, do CPC), os quais têm como 

benefício a agilidade. 

 

Importante abrir aqui um parêntese para explicar a distinção que adotamos entre 

termo de ajustamento de conduta e termo de compromisso. É bem verdade que não há 

consenso na doutrina, legislação e jurisprudência sobre o assunto – existência ou não de 

distinção entre o termo de ajustamento de conduta e o termo de compromisso. Pensamos, 

todavia, que, embora semelhantes, trata-se de institutos distintos. O termo de ajustamento 

de conduta é celebrado com o escopo de adequar uma conduta às exigências legais, sendo 

imprescindível para a sua celebração a existência de uma conduta inadequada. Já o termo 

de compromisso firmado com os órgãos públicos prescinde da prática de conduta em 

desacordo com as exigências legais, podendo ter vários objetivos, dentre eles assumir o 

                                                 
156 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Elementos, cit., p. 289. 
157 Idem, ibidem, p. 292. 
158 “Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua 
conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial”. 
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compromisso de preservar determinada área, de realizar a gestão de uma área 

ambientalmente protegida etc. 

 

As técnicas jurisdicionais são as que têm despertado maior interesse nos 

operadores do direito. Essas técnicas podem ser divididas em individuais e coletivas e em 

diretas e indiretas, conforme classificação de MARCELO ABELHA RODRIGUES
159. 

 

Serão diretas quando visarem prioritariamente a reparação do meio ambiente; e 

indiretas quando não tiverem como principal objetivo a proteção do meio ambiente, mas 

subsidiariamente a fazem. 

 

As técnicas individuais serão sempre indiretas, pois o objetivo principal da 

demanda não será a proteção do meio ambiente. O bem que se pretende ver protegido de 

forma imediata é de caráter individual, mas por via reflexa se estará abrangendo a tutela do 

meio ambiente. Essa técnica é bastante utilizada nos litígios envolvendo o direito de 

vizinhança.  

 

As técnicas coletivas podem ser diretas ou indiretas. Nestas o legitimado busca 

tutelar um direito supra-individual. Serão diretas quando visarem obter uma 

responsabilização pelos danos ambientais. E, por outro lado, indiretas quando, embora o 

bem tutelado seja supra-individual, a pretensão imediata não for a tutela civil ressarcitória 

do meio ambiente, como, por exemplo, na ação penal pública em que a finalidade primeira 

não é a tutela civil ressarcitória, mas como a sentença será um título executivo, 

indiretamente tornará certo um dever de indenizar. 

 

No presente trabalho, faremos o estudo de uma dessas técnicas – a jurisdicional 

coletiva direta – por meio de uma demanda específica, que é a ação civil pública.  

 

 

 

                                                 
159 ABELHA, Marcelo. Elementos, cit., p. 290. 
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CAPÍTULO II 

 

________A AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR DANOS AMBIENTAIS_______ 

 

 

1. A ação civil pública na tutela processual ambiental 

 

Como chama a atenção CONSUELO YOSHIDA
160, o aumento da litigiosidade é uma 

realidade atual, contudo em se tratando de tutela ao meio ambiente, deve-se reduzir ao 

máximo o âmbito e o grau de litigiosidade, somente sendo judicializados os conflitos que se 

tornarem insuperáveis.  

 

O esforço atual de obter a redução da judicialização dos conflitos coletivos no 

interesse da própria coletividade contribui para o fortalecimento e prestígio da própria ação 

civil pública, pois afasta óbices que impedem, dificultam ou retardam a consecução dos 

objetivos que lhe são atribuídos. Isso porque, reduzindo o número de demandas coletivas, o 

Judiciário ficará desafogado, podendo debruçar-se de forma mais profunda no julgamento 

das ações propostas. Assim, evita-se uma banalização das demandas judiciais coletivas e se 

confere maior prestígio ao litígio que for judicializado.  

 

A tutela processual ambiental já encontrava previsão na Lei n. 6.938/81, art. 14, § 

1º, ao dispor que “O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para 

propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente”. 

Todavia, em 24 de julho de 1985 foi editada a Lei n. 7.347, disciplinando a ação civil 

pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente e ampliando o rol de 

legitimados para a propositura dessa ação. Em 1988, o constituinte inseriu a propositura de 

ação civil pública entre as atribuições do Ministério Público. O Código de Defesa do 

Consumidor – Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 –, tratou também da tutela dos 

                                                 
160 YOSHIDA, Consuelo Yatsuda Moromizato. Tutela dos interesses difusos e coletivos. São Paulo: Juarez de 
Oliveira, 2006, p. 183. 
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interesses difusos, coletivos e introduziu a categoria dos interesses individuais 

homogêneos, denominando-a, contudo, ação coletiva. 

 

A ação civil pública é um dos instrumentos processuais com maior repercussão na 

sociedade, estando voltada à tutela dos direitos metaindividuais, inserindo-se aí o meio 

ambiente como bem de titularidade difusa que é. Entenda-se por direito difuso “os 

transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e 

ligadas por circunstâncias de fato” (art. 81, parágrafo único, I, do CDC).  

 

Tem sido um desafio para a doutrina e jurisprudência caracterizar e identificar os 

critérios distintivos dessas novas espécies de direitos (metaindividuais) a partir da definição 

conferida pelo legislador.  

 

Os direitos e interesses difusos caracterizam-se pela indivisibilidade de seu objeto 

e pela indeterminabilidade de seus titulares, que estão ligados entre si por circunstâncias de 

fato. CONSUELO YOSHIDA
161 define que o “bem (indivisível) pertence a todos, à inteira 

coletividade, constituída de pessoas indeterminadas ligadas por circunstâncias fáticas 

comuns”, e segue afirmando que, “Conseqüentemente, o direito e interesse sobre referido 

bem pertence a todos, e a ninguém em particular, de sorte que a satisfação de um só implica 

a satisfação de todos, e a lesão de um só constitui lesão da inteira coletividade”. 

 

A característica da indeterminabilidade significa que há mera circunstância fática 

de lugar, tempo e modo que une a coletividade, de modo que todos os que compartilham da 

mesma situação fática são simultaneamente prejudicados com a lesão ou beneficiados com 

a cessação desta. Nas palavras de CONSUELO YOSHIDA
162, 

 

fala-se em indeterminabilidade dos titulares quando a relação entre eles é 
meramente fática, e não necessariamente quando são em grande número, 
circunstância que dificulta, na prática, a determinação. Se há relação 
jurídica unindo os integrantes do grupo (entre si ou com a parte 
contrária), ainda que muito numeroso, considera-se serem eles 

                                                 
161 Idem, ibidem, p. 4-5. 
162 Idem, ibidem, p. 6. 
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determináveis, por ser possível sua identificação e quantificação, 
descartada a qualificação como titulares de direitos e interesses difusos. 

    

FREDIE DIDIER JR. e HERMES ZANETI JR.163, reconhecendo que o Código de Defesa 

do Consumidor superou as dúvidas existentes para a conceituação dos direitos difusos, os 

definem como sendo “aqueles transindividuais (metaindividuais, supraindividuais, 

pertencentes a uma coletividade), de natureza indivisível (só podem ser considerados como 

um todo), e cujos titulares sejam pessoas indeterminadas (ou seja, indeterminabilidade dos 

sujeitos, não havendo individuação), ligadas por circunstâncias de fato (...)”. 

 

A utilização da expressão “ação civil pública” não é pacífica na doutrina. Segundo 

LUÍS PAULO SIRVINSKAS
164, essa expressão “possui uma impropriedade terminológica, pois 

toda ação é pública”. Para ele a expressão levaria ao equívoco de, por ter natureza pública, 

tão-somente o Ministério Público ter legitimação para propô-la, o que não é verdade 

considerada a relação dos legitimados constante do art. 5º da Lei de Ação Civil Pública (Lei 

n. 7.347/85) e do art. 82 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90). 

 

E segue LUÍS PAULO SIRVINSKAS demonstrando que a doutrina vem firmando o 

entendimento de que o Ministério Público deve utilizar-se da denominação ação civil 

pública e os demais legitimados ação coletiva para a tutela dos interesses transindividuais 

ou metaindividuais.  

 

É bem verdade que o nome que se atribui à ação não pode ser óbice ao acesso à 

justiça. MARCELO ABELHA
165 bem descreve a situação ao afirmar que “o rótulo é apenas o 

rótulo, e se não há correspondência deste com o conteúdo, por certo o juiz deve-se valer do 

conteúdo, sob pena de exigir que todos saibam (e concordem com o pensamento dele) qual 

o nome de todas as ações existentes”.   

 

                                                 
163 DIDIER JR., Fredie; ZANETI JR., Hermes. Curso de direito processual civil: processo coletivo. Salvador: 
JusPodivm, 2007, v. 4, p. 74. 
164 SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de direito ambiental. 4. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 
2006, p. 439-440. 
165 RODRIGUES, Marcelo Abelha. A ação civil pública e meio ambiente. 2. ed. rev., atual. e ampl. Forense 
Universitária: Rio de Janeiro, 2004, p. 62. 



 75 

Não obstante a inutilidade prática da discussão sobre a adequada nomenclatura da 

demanda coletiva pela qual se pretende tutelar os interesses e direitos metaindividuais, já 

que o que importa é a indicação da norma jurídica concreta que se pretende ver efetivada, 

não seria fora de propósito registrar o nosso posicionamento no sentido de acolher a 

expressão ação civil pública, como expressão consagrada que é na doutrina brasileira, para 

toda demanda coletiva proposta por qualquer dos legitimados previstos no art. 5º da Lei n. 

7.347/85. Sabe-se que a expressão “ação civil pública” foi usada em contraste à ação penal 

pública, referindo-se à ação não penal proposta pelo parquet, contudo não consideramos ser 

este fato histórico um óbice para a sua pacífica utilização. 

 

Importante ressaltar que embora a Lei n. 7.347/85 tenha o objetivo expresso de 

disciplinar “a ação de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente...”, o objeto 

dessa ação não se restringe à aferição da responsabilidade e, conseqüentemente, a obrigação 

de reparar um dano ambiental causado. Conforme dispõe o art. 3º dessa “a ação civil poderá 

ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não 

fazer”. 

 

Não obstante o antes exposto, por delimitação do presente trabalho analisaremos 

tão-somente a ação civil pública (e não todas as ações coletivas, a exemplo da ação 

popular) que tenha apenas o propósito de aferir a responsabilidade de alguém por um dano 

causado ao meio ambiente. 

 

Para ingressarmos nesse estudo recomendamos que sejam deixados de lado os 

ideais individualistas que costumam permear os estudiosos do direito processual tradicional 

e registramos que os institutos processuais de índole coletiva no Brasil ainda se encontram 

em fase de maturação. Nesse sentido, ADA PELLEGRINI GRINOVER
166, com propriedade, 

afirma que “a caminhada do processualista, no campo ambiental, ainda não está concluída”.  

 

 

                                                 
166 GRINOVER, Ada Pellegrini. Ações ambientais de hoje e amanhã. In: Dano ambiental: prevenção, 
reparação e repressão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993, p. 252. 
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2. Tutelas de urgência e o princípio da prevenção e/ou precaução 

 

Em matéria de proteção ambiental, a tutela de urgência, especialmente em se 

tratando de obrigação de não fazer, é a regra. Isso porque no direito ambiental vigoram os 

princípios da prevenção e da precaução, que modificam as bases do poder de cautela do 

juiz. 

 

Com relação a esses princípios não seria fora de propósito abrir um breve 

parêntese para conceituá-los. 

 

Inicialmente, convém ressaltar que há quem os trate como princípios idênticos e 

outros que os distinguem.  

 

ÉDIS MILARÉ
167 adota o princípio da prevenção como forma simplificadora. O 

critério para diferenciação dos princípios da prevenção e precaução é o seguinte. No 

princípio da prevenção previne-se porque se sabe quais as conseqüências de se iniciar 

determinado ato, prosseguir com ele ou suprimi-lo. O nexo causal é cientificamente 

comprovado, é certo, decorre muitas vezes até da lógica. Já no princípio da precaução 

previne-se porque não se pode saber quais os efeitos que determinado ato, ou 

empreendimento, ou aplicação científica causarão ao meio ambiente no espaço e/ou no 

tempo. Há incerteza científica não dirimida. 

 

JOSÉ ADÉRCIO LEITE SAMPAIO, CHRIS WOLD e AFRÂNIO NARDY
168 distinguem os 

princípios da prevenção e da precaução da seguinte forma: “A prevenção deve guiar as 

ações administrativas nos exames de autorizações e licenças de atividades que possam 

afetar o meio ambiente, bem como para exigências do estudo de impactos ambientais”. Já a 

precaução “se acha relacionada com danos ambientais irreversíveis ou a incertezas 

                                                 
167 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: a gestão ambiental em foco. Doutrina, jurisprudência, glossário. 5. 
ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. 
168 SAMPAIO, José Adércio; WOLD, Chris; NARDY, Afrânio. Princípios de direito ambiental na dimensão 

internacional e comparada. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 71. 
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científicas, obrigando à realização de, pelo menos, duas perícias antes da liberação ou 

autorização de uma atividade ou prática”. 

 

Considerando que a tutela jurisdicional após a ocorrência do dano ambiental perde 

a sua função social, uma vez que os danos ambientais são na maioria das vezes, senão 

sempre, irrecuperáveis, o poder de cautela do juiz deve ter como base os princípios da 

precaução e da prevenção.  

 

Assim, não se pode esperar muito tempo para adotar uma providência, até mesmo 

porque o meio ambiente vai-se acostumando com as conseqüências do dano. O provimento 

de urgência, uma vez concedido, paralisa a evolução do dano ambiental que produz ou 

venha a produzir prejuízos à coletividade no seu conjunto.  

 

As tutelas de urgência têm como objetivo neutralizar os efeitos negativos que a 

demora de um processo causa à tutela do meio ambiente. Essa forma de tutela é realizada 

por intermédio das medidas cautelares e das antecipações de tutela de mérito. CRISTIANO 

CHAVES DE FARIAS
169

 prevê três diferentes espécies de provimentos emergenciais na ação 

civil pública: medidas cautelares (art. 4º), liminares na ação principal (art. 12) e antecipação 

dos efeitos da tutela de mérito (art. 273 do CPC de aplicação subsidiária). Em que pese o 

respeito a opinião desse doutrinador, entendemos existirem tão-somente duas tutelas 

provisórias e sumárias: tutela antecipada e tutela cautelar. 

 

A tutela cautelar, ensinam FREDIE DIDIER JR., PAULA SARNO BRAGA e RAFAEL 

OLIVEIRA
170, “é a decisão provisória (urgente, sumária, temporária e precária) que não 

satisfaz, mas, sim, garante a futura satisfação do direito material deduzido. Não é 

satisfativa”. A tutela cautelar assegura para efetivar. 

 

                                                 
169 FARIAS, Cristiano Chaves de. As tutelas de urgência na jurisdição coletiva: um bosquejo para a sua 
sistematização (ou garantindo cidadania no plano coletivo através das tutelas de urgência). In: ALVIM, 
Arruda e ALVIM, Eduardo Arruda (Coord.). Inovações sobre o direito processual civil: tutelas de urgência. 
Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 48. 
170 DIDIER Jr. Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de direito processual civil.  
Salvador: JusPodivm, 2007, v. 2, p. 515. 
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A tutela antecipada, ensinam esses mesmos autores, “é a decisão provisória 

(urgente, sumária, temporária e precária) que satisfaz, total ou parcialmente, imediatamente 

o direito material deduzido. É a antecipação da eficácia da decisão final; é a concessão 

imediata de efeitos da tutela jurisdicional final. É, pois, satisfativa”171. 

 

As tutelas de urgência, portanto, ora servem para assegurar a efetivação de um 

direito, como na cautelar, ora servem para efetivar antecipadamente um direito, no caso da 

tutela antecipada.  

 

O art. 12172 da Lei de Ação Civil Pública, antes mesmo das inovações 

introduzidas pelo Código de Processo Civil, já previa a possibilidade de concessões de 

tutelas de urgência, inclusive liminarmente, nas ações civis públicas quando demonstrados 

o fumus boni juris e o periculum in mora, admitindo a concessão de antecipação de tutela. 

 

O art. 4º dessa lei já previa a possibilidade de ação cautelar ambiental, dispondo 

que “poderá ser ajuizada ação cautelar para os fins desta Lei, objetivando, inclusive, evitar 

o dano ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem urbanística ou aos bens e direitos de 

valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico”. 

 

Ressalte-se que se admite no plano da jurisdição coletiva tanto a ação cautelar 

preparatória como a incidental à ação civil pública. Nesse sentido, CRISTIANO CHAVES DE 

FARIAS
173. 

 

MARCELO ABELHA
 174 menciona três pontos em comum de ambas as modalidades 

de tutela: a) sumariedade da cognição; b) provisoriedade da tutela; e c) necessidade de 

realização da tutela de modo urgente. 

 

                                                 
171 Idem, ibidem, p. 515. 
172 Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a 
agravo. 
173 FARIAS, Cristiano Chaves de. Op. cit., p. 50. 
174 RODRIGUES, Marcelo Abelha. A ação, cit., p. 159. 
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Essas tutelas têm a cognição sumária tanto porque o alcance do conhecimento é 

menor como porque a profundidade do conhecimento é inferior ao que se exige para a 

tutela final, em razão do material probatório incompleto. O magistrado deve, portanto, 

trocar a certeza pela probabilidade para conceder a tutela. 

 

O juízo de probabilidade para a concessão da medida cautelar é mais brando do 

que para as outras medidas de urgência, pois aquela tem como escopo assegurar e proteger 

o processo, que em tese é objetivo tanto do autor como do réu, sem conferir efetivação 

imediata ao direito material. Em sentido contrário, nas tutelas de urgência que antecipam o 

direito material exige-se do magistrado um comportamento menos flexível.  

 

Nesse sentido, FREDIE DIDIER JR., PAULA SARNO BRAGA e RAFAEL OLIVEIRA
175, 

demonstram que, “enquanto para a tutela cautelar exige-se simples verossimilhança (fumus 

boni iuris), para a tutela antecipada reclama-se verossimilhança fundada em prova 

inequívoca – pressupondo-se, pois, cognição mais profunda, pautada em prova segura”. 

 

Todavia, em se tratando de um direito indisponível, especialmente quando se 

cuida de direito difuso como é o meio ambiente, pensamos que em razão da imposição do 

direito material em jogo se exige muitas vezes do magistrado um grau mínimo de 

probabilidade para a concessão da medida quando estiver colocando em risco a segurança 

do meio ambiente.   

 

Em verdade, a avaliação do grau de estrago que pode decorrer da demora na 

solução do litígio será o termômetro para definir o nível de convencimento que o 

magistrado demandará para a concessão da tutela de urgência. 

 

Com relação ao caráter provisório, é certo que a decisão proferida na tutela de 

urgência não é marcada pela segurança e menos ainda pela definitividade. 

 

                                                 
175 DIDIER Jr. Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Op. cit., p. 516. 



 80 

O terceiro elemento comum dessas tutelas apontado por MARCELO ABELHA é a 

necessidade de realização da tutela de modo urgente.   

 

Não obstante a opinião do respeitável doutrinador, chamamos a atenção para que a 

urgência, embora seja sempre pressuposto da cautelar, nem sempre será da tutela 

antecipada, na hipótese prevista no art. 273, II, do Código de Processo Civil, in verbis: 

 
Art. 273. O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou 
parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, 
existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação 
e:  
(...) 
II - fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto 
propósito protelatório do réu.  

 

Importante, ainda, comentar o § 7º176 desse art. 273, que imprimiu a fungibilidade 

das medidas de urgência (cautelar e antecipada). Tais medidas, conforme antes já 

explicado, são técnicas distintas, embora com mesma função. Todavia, esse dispositivo 

admitiu a fungibilidade de pedidos, admitindo a concessão de provimento cautelar fora do 

âmbito do processo cautelar. 

 

FREDIE DIDIER JR., PAULA SARNO BRAGA e RAFAEL OLIVEIRA
177

 afirmam que “É 

possível agora, sem mais qualquer objeção doutrinária, a concessão de provimentos 

cautelares no bojo de demandas de conhecimento. Não há mais necessidade de instauração 

de um processo com objetivo exclusivo de obtenção de um provimento acautelatório (...)”. 

 

Pensamos que os requisitos para a concessão da tutela cautelar no próprio 

processo de conhecimento são os mesmos (perigo da demora e fumaça do bom direito), 

embora conheçamos a existência de entendimentos contrários178 no sentido de exigir “que 

haja dúvida fundada e razoável quanto à sua natureza”.  

                                                 
176 § 7º Se o autor, a título de antecipação de tutela, requerer providência de natureza cautelar, poderá o juiz, 
quando presentes os respectivos pressupostos, deferir a medida cautelar em caráter incidental do processo 
ajuizado. 
177 DIDIER Jr. Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Op. cit., p. 516. 
178 Neste sentido, Luiz Guilherme Marinoni. Antecipação de tutela. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 154-
155. 
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A legislação prevê limitação à concessão de tutela provisória nas demandas 

coletivas ambientais. A Lei n. 8.437, de 30 de junho de 1992, ao tratar das liminares contra 

atos do Poder Público, exige a audiência prévia do representante judicial da pessoa jurídica-

ré, tendo ela prazo de setenta e duas horas para emitir seu pronunciamento, salvo se tal 

cautela pôr em risco bens ambientais irreparáveis. 

 

A razão dessa limitação é a defesa do patrimônio público contra a amplitude da 

liminar em processos coletivos. A exigência legal é o reconhecimento da força que o ato do 

magistrado tem em se tratando de ações coletivas. 

 

Ressaltam, contudo, FREDIE DIDIER JR. e HERMES ZANETI JR.179
 que essa regra não 

pode ser tida como absoluta, pois “a colisão de princípios invariavelmente deverá se 

resolver na dimensão do peso dos valores em jogo no caso concreto”. Existindo risco 

iminente de perda da eficácia da decisão ou mutilação de seus efeitos, essa exigência não 

pode subsistir. 

 

3. Legitimação ativa e passiva 

 
O direito de ação, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, é a base da 

regra da inafastabilidade da jurisdição, significando que o exercício da ação pelo 

interessado não pode ser impedido quando houver ameaça ou lesão a direito. 

 

No presente trabalho nos importa a análise desse direito quando exercido 

coletivamente. Para a atuação jurisdicional na proteção dos direitos coletivos será preciso 

readequar a qualificação do princípio dispositivo, rompendo com sua concepção 

tradicional. Como a ação coletiva visa a defesa de direito de titularidade dispersa, o 

legislador elegeu quem poderia fazer uso dessa espécie de ação. 

 

                                                 
179 DIDIER JR., Fredie; ZANETI JR., Hermes. Curso de direito processual civil: processo coletivo. 1. 
ed., cit., p. 312. 
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Assim, como afirma RICARDO NEGRÃO
180, aqueles que forem colocados pela lei 

como titulares do direito da ação coletiva é que terão o “poder-dever” de fazer valer a 

pretensão. Não enfrentaremos neste estudo os questionamentos de inconstitucionalidade 

levantados pela doutrina acerca da determinação de certos legitimados à propositura da 

ação coletiva sob o fundamento de que seria uma violação ao princípio do acesso à 

jurisdição. 

 

Os legitimados ativos para a propositura da ação civil pública estão elencados no 

art. 5º da Lei n. 7.347/85, e são: o Ministério Público Estadual e Federal; a Defensoria 

Pública; a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal; as entidades e órgãos da 

Administração Pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, destinados 

à defesa dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos; as associações 

constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos 

interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos.  

 

Conforme aponta ÁLVARO LUIZ VALERY MIRRA
181, no tocante à finalidade 

institucional da associação legitimada tem-se dispensado que ela se destine exclusivamente 

à defesa de direitos ou interesses difusos e que conste em seu estatuto explícita referência à 

proteção do meio ambiente etc., bastando simples remissão à preservação desses bens e 

valores182.   

 

O Código de Defesa do Consumidor, no art. 82, § 1º, dispensa o requisito de pré-

constituição da associação para a propositura de ação coletiva para a defesa dos interesses 

                                                 
180 NEGRÃO, Ricardo. Ações coletivas: enfoque sobre a legitimidade ativa. São Paulo: Leud, 2004. 
181 MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Associações civis e a defesa dos interesses difusos em juízo: do direito 
vigente ao direito projetado. In: Direito processual coletivo e o anteprojeto de Código Brasileiro de 

Processos Coletivos. Ada Pellegrini Grinover, Aluisio Gonçalves de Castro Mendes e Kazuo Watanabe 
(Coords.). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 122. 
182 PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA. ASSOCIAÇÃO DE BAIRRO. 
A AÇÃO CIVIL PÚBLICA PODE SER AJUIZADA TANTO PELAS ASSOCIAÇÕES 
EXCLUSIVAMENTE CONSTITUÍDAS PARA A DEFESA DO MEIO AMBIENTE, QUANTO POR 
AQUELAS QUE, FORMADAS POR MORADORES DE BAIRRO, VISAM AO BEM ESTAR COLETIVO, 
INCLUÍDA EVIDENTEMENTE NESSA CLÁUSULA A QUALIDADE DE VIDA, SÓ PRESERVADA 
ENQUANTO FAVORECIDA PELO MEIO AMBIENTE. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO 
(STJ, REsp 31.150/SP, Recurso Especial 1993/0000041-1, 2ª Turma, Rel. Min. Ari Pargendler–, j. em 20-5-
1996, DJ de 10-6-1996, p. 20304). 
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individuais homogêneos, quando houver manifesto interesse social evidenciado pela 

dimensão do dano ou relevância do bem jurídico a ser protegido183. 

 

O legislador deferiu a representatividade adequada em abstrato. Não há consenso 

doutrinário, todavia, da possibilidade ou não de o magistrado decidir, no caso concreto, 

qual será o ente adequado para conduzir o processo coletivo.  

 

Não se pode olvidar, contudo, que os legitimados abstratamente considerados 

apresentam-se como representantes da coletividade, utilizando-se das palavras de ÁLVARO 

LUIZ VALERY MIRRA
184, “autênticos porta-vozes dos interesses da sociedade na proteção de 

direitos e interesses difusos”. Daí se faz necessária a identificação da representatividade 

adequada, como especial qualidade que os titulares devem apresentar, para a defesa dos 

direitos e interesses difusos.  

 

Portanto, parece correto afirmar que o sistema brasileiro, embora não afirme 

expressamente, não é avesso ao controle da representatividade adequada, pelo juiz, em cada 

caso concreto. Assim, pensamos como FREDIE DIDIER JR. e HERMES ZANETI JR.185 ao 

admitirem o controle judicial da “representatividade adequada” com base na experiência 

americana (art. 23 das Federal Rules). Isso porque é recomendável que se verifique no caso 

concreto se o legitimado coletivo reúne atributos que o tornem o representante adequado 

                                                 
183 CADERNETA DE POUPANÇA. DIFERENÇA DE RENDIMENTOS. LEGITIMIDADE DE PARTE 
ATIVA DE ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DISPENSA DO REQUISITO DA PRÉ-
CONSTITUIÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEFESA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS 
HOMOGÊNEOS. 
– Presente o interesse social evidenciado pela dimensão do dano e apresentando-se como relevante o bem 
jurídico a ser protegido, pode o Juiz dispensar o requisito da pré-constituição superior a um ano da associação 
autora da ação. 
– O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de depósito em caderneta de poupança 
firmados entre as instituições financeiras e seus clientes. 
– A ação civil pública é o instrumento adequado para a defesa dos interesses individuais homogêneos dos 
consumidores. 
– Orientação imprimida pela c. Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (REsp 106.888/PR). 
Recurso especial conhecido e provido para afastar a extinção do processo sem conhecimento do mérito (STJ, 
REsp 145.650/PR, Recurso Especial 1997/0060051-3, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. em 1º-4-2004, 
DJ de 14-6-2004, p. 221). 
184 MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Direito, cit., p. 117. 
185 DIDIER JR., Fredie; ZANETI JR., Hermes. Curso de direito processual civil: processo coletivo. 1. 
ed., cit., p. 211. 



 84 

para a condução de determinado processo coletivo, garantindo-se a aplicação da cláusula do 

devido processo legal à tutela jurisdicional coletiva. 

 

Defendem esses autores que a análise in concreto da legitimação coletiva dar-se-ia 

de duas fases: primeiro, “verifica-se se há autorização legal para que determinado ente 

possa substituir os titulares coletivos do direito afirmado e conduzir o processo coletivo”; 

em seguida, “o juiz faz o controle in concreto da adequação da legitimidade para aferir, 

sempre motivadamente, se estão presentes os elementos que asseguram a representatividade 

adequada dos direitos em tela”. 

 

Os Códigos Modelos de Processos Coletivos para a Ibero-América186 e do 

Instituto Brasileiro de Direito Processual187 adotam essa postura, consagrando diversos 

critérios para a aferição judicial da representação adequada. 

                                                 
186O Código Modelo de Processo Coletivo é um projeto do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual. 
Foi elaborado por uma comissão composta pelos seguintes juristas: Ada Pellegrini Grinover, Aluisio 
Gonçalves de Castro Mendes, Aníbal Quiroga Leon, Antonio Gidi, Enrique M. Falcon, José Luiz Vázquez 
Sotelo, Kazuo Watanabe, Ramiro Bejarano Guzmán, Roberto Berizonce e Sergio Artavia. 
Art 2º. Requisitos da ação coletiva - São requisitos da demanda coletiva: 
I – a adequada representatividade do legitimado; 
(...) 
§ 2º Na análise da representatividade adequada o juiz deverá analisar dados como: 
a – a credibilidade, capacidade, prestígio e experiência do legitimado; 
b – seu histórico na proteção judicial e extrajudicial dos interesses ou direitos dos membros do grupo, 
categoria ou classe; 
c – sua conduta em outros processos coletivos; 
(suprimir: d – sua capacidade financeira para a condução do processo coletivo;) 
d – a coincidência entre os interesses dos membros do grupo, categoria ou classe e o objeto da demanda; 
e – o tempo de instituição da associação e a representatividade desta ou da pessoa física perante o grupo, 
categoria ou classe. 
 
§ 3º O juiz analisará a existência do requisito da representatividade adequada a qualquer tempo e em qualquer 
grau do procedimento, aplicando, se for o caso, o disposto no § 4º do artigo 3º. 
187 Art. 20. Legitimação.  São legitimados concorrentemente à ação coletiva ativa: 
I – qualquer pessoa física, para a defesa dos interesses ou direitos difusos, desde que o juiz reconheça sua 
representatividade adequada, demonstrada por dados como:  
a – a credibilidade, capacidade e experiência do legitimado; 
b – seu histórico na proteção judicial e extrajudicial dos interesses ou direitos difusos e coletivos; 
c – sua conduta em eventuais processos coletivos em que tenha atuado; 
II – o membro do grupo, categoria ou classe, para a defesa dos interesses ou direitos coletivos, e individuais 
homogêneos, desde que o juiz reconheça sua representatividade adequada, nos termos do inciso I deste artigo; 
 III – o Ministério Público, para a defesa dos interesses ou direitos difusos e coletivos, bem como dos 
individuais homogêneos de  interesse social; 
IV – a Defensoria Pública, para a defesa dos interesses ou direitos difusos e coletivos, quando a coletividade 
ou os membros do grupo, categoria ou classe forem necessitados do ponto de vista organizacional, e dos 
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No pólo passivo da ação civil pública ou da ação coletiva podem figurar todas as 

pessoas a quem se atribui a responsabilidade pela suposta ocorrência de um dano ambiental, 

que nem sempre serão aqueles que causaram o dano (responsabilidade por fato de terceiro). 

 

Há controvérsia sobre a possibilidade de figurarem como réus um agrupamento 

humano, entes coletivos. É a chamada ação coletiva passiva.  

 

O Direito norte-americano prevê, de forma expressa, a defendant class action na 

alínea (a) (3) da Rule 23 das Federal Rules of Civil Procedure, ou seja, autoriza que uma 

ação coletiva seja ajuizada em face de representante de interesses de toda uma classe.  

 

Parte da doutrina brasileira188 entende que o art. 82 do Código de Defesa do 

Consumidor apenas autorizou a legitimação ativa dos entes ali mencionados, não podendo 

                                                                                                                                                     
individuais homogêneos, quando os membros do grupo, categoria ou classe forem, ao menos em parte, 
hiposuficientes; 
V – as pessoas jurídicas de direito público interno, para a defesa dos interesses ou direitos difusos e, quando 
relacionados com suas funções, dos coletivos e individuais homogêneos; 
VI – as entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, bem como os órgãos do Poder 
Legislativo, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e 
direitos indicados neste Código; 
VII – as entidades sindicais e de fiscalização do exercício das profissões, restritas as primeiras à defesa dos 
interesses e direitos ligados à categoria; 
VIII – os partidos políticos com representação no Congresso Nacional, nas Assembléias Legislativas ou nas 
Câmaras Municipais, conforme o âmbito do objeto da demanda, para a defesa de direitos e interesses ligados 
a seus fins institucionais; 
IX – as associações civis e as fundações de direito privado legalmente constituídas e em funcionamento há 
pelo menos um ano, que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses ou direitos indicados 
neste Código, dispensadas a autorização assemblear ou pessoal e a apresentação do rol nominal dos 
associados ou membros. 
§ 1° Na defesa dos interesses ou direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, qualquer legitimado 
deverá demonstrar a existência do interesse social e, quando se tratar de direitos coletivos e individuais 
homogêneos, a coincidência entre os interesses do grupo, categoria ou classe e o objeto da demanda; 
§ 2º No caso dos incisos I e II deste artigo, o juiz poderá voltar a analisar a existência do requisito da 
representatividade adequada em qualquer tempo e grau de jurisdição, aplicando, se for o caso, o disposto no 
parágrafo seguinte. 
§ 3º Em caso de inexistência do requisito da representatividade adequada (incisos I e II deste artigo), o juiz 
notificará o Ministério Público e, na medida do possível, outros legitimados, a fim de que assumam, 
querendo, a titularidade da ação. 
(...) 
188 Neste sentido Pedro da Silva Dinamarco. Competência, conexão nas ações coletivas. In: A ação civil 

pública após 20 anos: efetividade e desafios.Édis Milaré (Coord.). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 
269. 
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estes figurar como réus em ações coletivas. Os argumentos para fundamentar esse 

entendimento, apontam FREDIE DIDIER JR. e HERMES ZANETI JR.189, são os seguintes: (i) 

inexistência de texto legal expresso; (ii) haveria o problema da identificação do 

representante adequado; e (iii) o regramento da coisa julgada coletiva, que não poderia 

prejudicar os direitos individuais (art. 103, § 1º, do CDC).  

 

Outra parte da doutrina190, na qual seguimos, admite a ação coletiva passiva. 

Destacamos como fundamento para esse posicionamento, dentre aqueles apontados por 

FREDIE DIDIER JR. e HERMES ZANETI JR.191, os seguintes: (i) se não fosse admitida a ação 

coletiva passiva, não seria possível explicar a ação rescisória de sentença proposta pelo réu 

da ação coletiva originária, o mandado de segurança contra ato judicial ou a ação cautelar 

incidental propostos pelo réu em ação coletiva e os embargos à execução coletiva; (ii) não 

admitir a ação coletiva passiva é negar o direito fundamental de ação àquele que contra um 

grupo pretende exercer algum direito; (iii) o Código Modelo de Processos Coletivos para a 

Ibero-América prevê a hipótese; (iv) negar a possibilidade de ação coletiva passiva é negar 

a realidade pois existem conflitos entre massas. 

 

Parece, portanto, correto o posicionamento que admite a possibilidade da 

propositura de ação em face de classe no ordenamento jurídico brasileiro. Nesse sentido, 

conclui PEDRO LENZA: “Reconhece-se que esse tipo de ação não é comum. Não se pode, 

contudo, ignorá-la”192.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
189 DIDIER JR., Fredie; ZANETI JR., Hermes. Curso de direito processual civil: processo coletivo. 1. 
ed., cit.,  p. 200-202.  
190 Neste sentido Ada Pellegrini Grinover. 
191 DIDIER JR., Fredie; ZANETI JR., Hermes. Curso de direito processual civil: processo coletivo. 1. 
ed., cit., p. 203-204.  
192 LENZA, Pedro. Teoria geral da ação civil pública. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2005, p. 211. 
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4. Competência 

 

4.1. Considerações gerais 

 

A competência para o processamento e julgamento das ações civis públicas, 

afirma PAULO DE BESSA ANTUNES
 193, é seguramente um dos temas mais complexos sobre 

essas medidas judiciais. 

 

A Lei de Ação Civil Pública não é muito clara acerca dos órgãos jurisdicionais 

competentes para o processamento da referida ação. O art. 2° da Lei n. 7.347/85, estabelece 

o seguinte: 

 

Art. 2° As ações previstas nesta Lei serão propostas no foro do local onde 
ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e 
julgar a causa. 

 

Embora a partir de uma leitura inicial o tema aparente simplicidade, o texto, em 

realidade, é ambíguo, suscitando dúvidas e divergências.  

 

A primeira discussão acerca desse dispositivo é sobre a sua subsistência. Isso 

porque se passou a cogitar que ele teria sido revogado, pois a regra prevista no art. 93194 da 

Lei n. 8.078/90, aplicável à ação civil pública por força do art. 21 da Lei n. 7.347/85, 

introduzida pelo art. 117 do Código de Defesa do Consumidor, não coincide com a 

enunciada no art. 2º da Lei n. 7.347/85. Apesar disso, ensina BARBOSA MOREIRA
195, 

predominou a regra contrária à revogação. 

 

                                                 
193 ANTUNES, Paulo de Bessa. A tutela judicial do meio ambiente. Rio de janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 27. 
194 Art. 93. Ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente para a causa a justiça local: 
I – no foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, quando de âmbito local; 
II – no foro da Capital do Estado ou no do Distrito Federal, para os danos de âmbito nacional ou regional, 
aplicando-se as regras do Código de Processo Civil aos casos de competência concorrente. 
195 MOREIRA, José Carlos Barbosa. A expressão “competência funcional” no art. 2º da lei de ação civil 
pública. In: A ação civil pública após 20 anos: efetividade e desafios. Édis Milaré (Coord.). São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2005, p. 248. 
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Ultrapassada a discussão acerca da revogação desse dispositivo, convém analisar 

outras questões que consideramos de grande importância para o presente estudo. 

 

4.2. Regime jurídico da competência para julgamento das ações civis públicas 

 

Aspecto que não pode deixar de ser comentado é acerca da divergência 

doutrinária em torno do regime jurídico da competência. O legislador afirmou que a 

competência é do juízo do local do dano, cujo juízo terá competência funcional para julgar 

e processar a causa. 

 

Da leitura do dispositivo legal, poder-se-ia concluir que seria caso de competência 

funcional (“competência funcional para ...”). Nesse sentido, MARCELO ABELHA
196 afirma 

que “o texto legal não perde tempo e nem deixa que se tenha esse devaneio, esclarecendo 

que se trata de competência do tipo funcional”, e segue afirmando que a funcionalidade se 

justifica porque tal órgão teria melhores condições de exercer a função jurisdicional.   

 

FREDIE DIDIER JR. e HERMES ZANETI JR.197
 consideram, contudo, “ser caso de 

competência territorial cujo desrespeito implica incompetência absoluta”. 

 

RICARDO DE BARROS LEONEL
198 afirma que a competência no processo coletivo é 

territorial, visto ter sido adotado como critério para a sua fixação o local onde deva ocorrer 

ou onde ocorreu o dano, mas, tendo sido estabelecida em função do interesse público na 

maior facilidade de produção de prova e na maior probabilidade de apuração da verdade 

real, tem caráter funcional, absoluto, improrrogável e inderrogável.  

 

Concordamos com a opinião desse autor de que a competência prevista no art. 2º 

da Lei n. 7.347/85 é territorial, ou seja, segundo o lugar onde se encontra o bem tutelado 

                                                 
196 RODRIGUES, Marcelo Abelha. A ação, cit., p. 129. 
197 DIDIER JR., Fredie; ZANETI JR., Hermes. Curso de direito processual civil: processo coletivo. 1. 
ed., cit., p. 137. 
198 LEONEL, Ricardo de Barros. Manual do processo coletivo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 
216. 
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pela demanda (“juízo do local do dano”), de índole absoluta, portanto, uma exceção à regra 

da competência territorial, que normalmente tem regime dispositivo.  

 

4.3. A justiça competente para a ação civil pública e a regra da delegação de 

competência para o juiz estadual (art. 109, § 3º, da CF de 1988) 

 

Parte da doutrina prestigia a justiça estadual em detrimento das competências 

constitucionais da justiça federal e da própria segurança técnica do conhecimento jurídico, 

partindo-se do pressuposto de que a justiça federal não estaria suficientemente 

interiorizada. Segundo PAULO DE BESSA ANTUNES
199, a fragilidade, contudo, desse 

argumento se mostra evidente quando determinado dano ambiental ocorre ou pode vir a 

ocorrer em local que não seja sede de juízo e tenha de ser proposta em outro município. 

 

O critério adotado pelo legislador visa deixar o juiz o mais próximo possível do 

local das provas e das próprias vítimas, facilitando o acesso à justiça. 

 

Todavia, não se pode chegar à conclusão de que o “local do dano” quando o bem 

tutelado é federal se confunda com a comarca da justiça dos Estados.  

 

A Súmula 183 do Superior Tribunal de Justiça estabelecia o seguinte: “Compete 

ao juiz estadual, nas comarcas que não sejam sede de vara da justiça federal, processar e 

julgar ação civil pública, ainda que a União figure no processo”. Assim, mesmo que a 

União fosse parte, o feito deveria ser ajuizado na justiça local, com recurso para o Tribunal 

Regional Federal. 

 

Há quem entenda, nesse sentido MARCELO ABELHA
200 e JOSÉ DOS SANTOS 

CARVALHO FILHO
201, que embora a súmula supramencionada tenha sido cancelada no 

                                                 
199 ANTUNES, Paulo de Bessa. A tutela, cit., p. 42. 
200 RODRIGUES, Marcelo Abelha. A ação, cit., p. 132. 
201 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Ação civil pública: comentários por artigo (Lei n. 7.347, de 
24/7/85), 6. ed. rev., atual e ampl., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 45 ao afirmar que: “a despeito da 
posição assumida pelo STF, continuamos fiel ao entendimento que adotávamos, e que nos parece o único 
compatível com o escopo da lei: o processamento e julgamento da ação civil pública deve ocorrer na Justiça 
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julgamento do EDCL CC 27.676/BA em sessão do dia 8 de novembro de 2000, o 

entendimento nela consolidado ainda assim tem prevalecido.  

 

Não é esse, contudo, o entendimento de RAQUEL FERNANDEZ PERRINI
202, que, ao 

tratar da competência para a ação civil pública ambiental, aponta que: 

 

Considerando que o Juiz Federal também tem competência territorial e 
funcional sobre o local de qualquer dano, impõe-se a conclusão de que o 
afastamento da jurisdição federal, no caso, somente poderia dar-se por 
meio de referência expressa à Justiça Estadual, como a que fez o 
constituinte na primeira parte do mencionado § 3º em relação às causas 
de natureza previdenciária, o que no caso não ocorreu. 

 

Esse tem sido, inclusive, o entendimento atual de nossos Tribunais Superiores no 

sentido de que a delegação da competência à justiça estadual para as hipóteses previstas no 

art. 109 da Constituição Federal depende de lei específica: 

 

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ARTIGO 109, § 3º, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
A delegação de competência à Justiça Estadual para o processamento de 
causas sujeitas originariamente à Justiça Federal depende de lei 
específica. Conflito conhecido para declarar competente o MM. Juiz 
Federal da 12ª Vara do Rio de Janeiro (STJ, 2ª seção, CC 25.006/RJ, 
Conflito de Competência 1999/0009009-8,  Rel. Min. Ari Pargendler, j. 
em 27-10-1999, DJ de 13-12-1999, p. 122). 
 
EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROMOVIDA PELO 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 
FEDERAL. ART. 109, I E § 3º, DA CONSTITUIÇÃO. ART. 2º DA LEI 
N. 7.347/85. O dispositivo contido na parte final do § 3º do art. 109 da 
Constituição é dirigido ao legislador ordinário, autorizando-o a atribuir 
competência (rectius jurisdição) ao Juízo Estadual do foro do domicílio 
da outra parte ou do lugar do ato ou fato que deu origem à demanda, 
desde que não seja sede de Varas da Justiça Federal, para causas 
específicas dentre as previstas no inciso I do referido artigo 109. No caso 
em tela, a permissão não foi utilizada pelo legislador que, ao revés, se 
limitou, no art. 2º da Lei n. 7.347/85, a estabelecer que as ações nele 
previstas "serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo 

                                                                                                                                                     
Estadual, quando no local não houver vara da Justiça Federal, mesmo que parte, assistente ou oponente seja a 
União Federal, entidade autárquica ou empresa pública federal (...)” “Oportuno insistir, por fim, que nosso 
entendimento coincide com o anteriormente adotado pelo STJ, consagrado na já referida Súmula 183, a qual, 
em virtude do enfoque dado pelo STF, acabou por ser cancelada”. 
202 PERRINI, Raquel Fernandez. Competências da justiça federal comum. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 361. 
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juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa". 
Considerando que o Juiz Federal também tem competência territorial e 
funcional sobre o local de qualquer dano, impõe-se a conclusão de que o 
afastamento da jurisdição federal, no caso, somente poderia dar-se por 
meio de referência expressa à Justiça Estadual, como a que fez o 
constituinte na primeira parte do mencionado § 3º em relação às causas 
de natureza previdenciária, o que no caso não ocorreu. Recurso 
conhecido e provido (STF, TP, RE 228.955/RS, Recurso Extraordinário, 
Rel. Min. Ilmar Galvão, j. em 10-2-2000). 

 

Assim, nas hipóteses enumeradas no art. 109 da Constituição Federal de 1988 a 

competência será da justiça federal. 

 

É bem verdade que saber se existe ou não um interesse federal é assunto de 

bastante complexidade, diante da previsão constitucional da competência legislativa 

concorrente (art. 24 da CF) e competência administrativa comum (art. 23 da CF). A posição 

do Superior Tribunal de Justiça203, com a qual concordamos, é a de que, se não houver 

                                                 
203 RECURSO ESPECIAL. PENAL. COMPETÊNCIA. CRIMES CONTRA A FLORA. INEXISTÊNCIA 
DE LESÃO A BENS, SERVIÇOS OU INTERESSES DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 
COMUM ESTADUAL. 
Esta Colenda Corte Superior de Justiça já decidiu que inexistindo, em princípio, qualquer lesão a bens, 
serviços ou interesses da União (art. 109 da CF), afasta-se a competência da Justiça Federal para o processo e 
o julgamento de crimes cometidos contra o meio ambiente, aí compreendidos os delitos praticados contra a 
fauna e a flora (CC 27.848/SP, 3ª Seção, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 19/02/2001). 
A razão de ser de tal entendimento é que, em sendo a proteção ao meio ambiente matéria de competência 
comum da União, dos Estados e dos Municípios, e inexistindo, quanto aos crimes ambientais, dispositivo 
constitucional ou legal expresso sobre qual a Justiça competente para o seu julgamento, tem-se que, em regra, 
o processo e o julgamento dos crimes ambientais são de competência da Justiça Comum Estadual. 
Recurso desprovido (STJ, REsp 599.052/TO, Recurso Especial 2003/0155130-8, 5ª Turma, Rel. Min. José 
Arnaldo da Fonseca, j. em 23-3-2004, DJ de 26-4-2004, p. 215. Neste mesmo sentido REsp 591.091, REsp 
592003, REsp 480.411 e REsp 446.432 com mesma relatoria).  
 
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AO MEIO AMBIENTE. 
COMPETÊNCIA TERRITORIAL DELIMITADA PELO LOCAL DO DANO (ART. 2º DA LEI 7347/85). 
AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO, SUAS AUTARQUIAS OU EMPRESAS PÚBLICAS. 
COMPETÊNCIA FUNCIONAL DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO 
ART. 535, I e II, DO CPC. NÃO CONFIGURADA. 
1. A regra mater em termos de dano ambiental é a do local do ilícito em prol da efetividade jurisdicional. 
Deveras, proposta a ação civil pública pelo Município e caracterizando-se o dano como local, impõe-se a 
competência da Justiça Estadual no local do dano, especialmente porque a ratio essendi da competência para 
a ação civil pública ambiental, calca-se no princípio da efetividade, por isso que, o juízo do local do dano 
habilita-se, funcionalmente, na percepção da degradação ao meio ambiente posto em condições ideais para a 
obtenção dos elementos de convicção conducentes ao desate da lide. Precedente desta Corte: REsp 
789513/SP, DJ de 06.03.2006. 
2. A competência cível da Justiça Federal, a teor do art. 109, I, da Constituição Federal, é definida ratione 

personae, e, por isso, absoluta, determinada em razão das pessoas que figuram no processo como autoras, rés, 
assistentes ou oponentes. Nesse sentido confiram-se, à guisa de exemplo, julgados desta Corte: CC 47.915/SP, 
DJ de  02.08.2005; CC 45475/SP, DJ de 16.05.2005 e CC 40.534/RJ, DJ de 17.05.2004. 
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qualquer comprovação de lesão a bens, serviços ou interesse da União, cabe à justiça 

estadual julgar infrações de natureza ambiental.  

 

Importante ainda trazer a comento, seguindo os ensinamentos de MARCELO 

ABELHA
204, a discussão acerca da competência para julgamento das ações civis públicas 

que versam sobre o meio ambiente do trabalho. Entendemos que, considerando a regra do 

art. 114 da Constituição Federal, que estabelece que é competência da justiça federal 

trabalhista as controvérsias decorrentes da relação de trabalho, em se tratando de tutela 

coletiva envolvendo essa relação, a competência será da justiça especializada do 

                                                                                                                                                     
3. Na hipótese sub examine a ausência de manifestação da União ou de quaisquer das pessoas elencadas no 
art. 109, I, da Constituição Federal acerca do interesse de ingresso no feito em que seja parte empresa privada 
concessionária de serviço público federal e município, revela a competência Justiça Estadual para processar e 
julgar a ação. 
4. Por fim, consigne-se, o Tribunal local, com ampla cognição sobre o contexto fático probatório, consignou 
que: "o alegado dano ambiental, que ensejou a propositura da demanda, em princípio, afeta exclusivamente os 
habitantes da comuna (cf. Petição inicial - fls.18/58), não tendo sido demonstrado o interesse jurídico da 
União na espécie." (fl. 146). 
5. Sobre o tema, sobreleva notar, julgado desta Corte no sentido de que: "A competência para processar e 
julgar a ação civil pública por prejuízos ao meio ambiente é a do foro do local onde ocorrer o dano (Lei 
7347/85, art. 2.º), ou seja, da Justiça Federal ou da Justiça Estadual que exerça jurisdição sobre aquele foro. 
Não evidenciado o interesse da União, de suas autarquias ou de suas empresas públicas, não se caracteriza a 
competência da Justiça Federal, cujas hipóteses são taxativamente enumeradas na Constituição da República. 
Assim sendo, a ação civil pública deve ser julgada pela Justiça do Estado onde ocorrido ou venha a ocorrer o 
dano." (REsp 789513/SP, DJ de 06.03.2006) 
6. Inexiste ofensa ao art. 535, I e II, CPC, quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e 
suficiente sobre a questão posta nos autos, cujo decisum revela-se devidamente fundamentado. 
Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os 
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. Precedente desta Corte: RESP 
658.859/RS, publicado no DJ de 09.05.2005. 
7. Recurso especial desprovido (STJ, REsp 811.773/SP, Recurso Especial 2006/0013479-8, 1ª Turma, Rel. 
Min. Luiz Fux, j. em 3-5-2007, DJ de 31-5-2007, p. 362. 
 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AO MEIO AMBIENTE. 
COMPETÊNCIA TERRITORIAL DELIMITADA PELO LOCAL DO DANO. LEI 7347/85, ART. 2.º. 
INTERESSE DA UNIÃO, SUAS AUTARQUIAS OU EMPRESAS PÚBLICAS NÃO EVIDENCIADOS 
NA ESPÉCIE. COMPETÊNCIA FUNCIONAL DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CARACTERIZADA. 
I – A competência para processar e julgar a ação civil pública por prejuízos ao meio ambiente é a do foro do 
local onde ocorrer o dano (Lei 7347/85, art. 2.º), ou seja, da Justiça Federal ou da Justiça Estadual que exerça 
jurisdição sobre aquele foro. Não evidenciado o interesse da União, de suas autarquias ou de suas empresas 
públicas, não se caracteriza a competência da Justiça Federal, cujas hipóteses são taxativamente enumeradas 
na Constituição da República. Assim sendo, a ação civil pública deve ser julgada pela Justiça do Estado onde 
ocorrido ou venha a ocorrer o dano. 
II – Recurso especial improvido (STJ, REsp 789.513/SP, Recurso Especial 2005/0173827-2, 1ª Turma, Rel. 
Min. Francisco Falcão, j. em 6-12-2005, DJ de 6-3-2006, p. 237. 
204 RODRIGUES, Marcelo Abelha. A ação, cit., p. 131. 
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trabalho205, todavia, quando a pretensão tenha como objetivo a tutela da saúde e segurança 

vista como um direito social, a competência não será da justiça trabalhista. 

 

A fixação de critérios foi extremamente importante para encerrar as discussões 

preliminares em torno da questão da competência para julgamento das ações civis públicas 

e, então, finalmente adentrar no mérito das ações. 

 

4.4. O “local onde ocorrer o dano” 

 

Conforme afirma MARCELO ABELHA
206, o critério “local do dano” utilizado pelo 

legislador como definidor de competência é merecedor de críticas, considerando que a ação 

civil pública não é remédio apenas reparatório, mas muitas vezes preventivo. Nesse sentido, 

JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO
207

 afirma que “Pode ocorrer que a conduta do réu já se 

tenha iniciado, sem, entretanto, ter ainda provocado o dano”. 

 

Ademais, o critério utilizado depende de comprovação fática, atrelando às 

questões de mérito da própria demanda, podendo ocorrer situação em que o juízo do “local 

do dano” julgue improcedente a demanda por não ter havido dano. 

 

Convém ainda observar que o dispositivo fala do local do dano e não da origem 

do dano, razão pela qual qualquer comarca que tenha suportado os efeitos deste poderá ser 

o juízo competente para julgar a ação civil pública. 

 

Concordamos com MARCELO ABELHA
208 ao afirmar que melhor teria dito o 

legislador que a competência seria do juízo situado onde se encontrava o objeto mediato da 

tutela. 

                                                 
205 Ementa: COMPETÊNCIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONDIÇÕES DE TRABALHO. Tendo a ação 
civil pública como causas de pedir disposições trabalhistas e pedidos voltados à preservação do meio 
ambiente do trabalho e, portanto, aos interesses dos empregados, a competência para julgá-la é da Justiça do 
Trabalho (STF, RE 206.220/MG, Recurso Extraordinário, 2ª Turma, Rel.  Min. Marco Aurélio, j. em 16-3-
1999). 
206 RODRIGUES, Marcelo Abelha. A ação, cit., p. 129. 
207 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Ação, cit., p. 41. 
208 RODRIGUES, Marcelo Abelha. A ação, cit., p. 130. 
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O legislador da Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto 

da Criança e do Adolescente, atento às críticas à Lei de Ação Civil Pública, estabeleceu a 

competência de maneira a incluir a tutela preventiva, estabelecendo no art. 209 do Estatuto 

o seguinte: 

 

Art. 209. As ações previstas neste Capítulo serão propostas no foro do 
local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo juízo terá 
competência absoluta para processar a causa, ressalvadas a competência 
da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores. 

 

Em que pese respeitável opinião de FREDIE DIDIER JR. e HERMES ZANETI JR.209 no 

sentido de que, partindo-se da premissa de que há um microssistema de tutela coletivo, a 

regra do art. 209 veio complementar e corrigir a regra geral da fixação da competência, 

pensamos que, tratando-se de ação civil pública ambiental, deve ser aplicado o art. 2º da 

Lei de Ação Civil Pública – Lei n. 7.347/85, interpretando-se a expressão “dano” utilizada 

por esse legislador como risco ao bem jurídico tutelado, uma vez que as disposições da Lei 

n. 8.069/90 aplicam-se especificamente às ações de responsabilidade por ofensa aos direitos 

assegurados à criança e ao adolescente.  

 

Ultrapassadas essas discussões passemos a analisar a expressão “local onde 

ocorrer o dano” constante do art. 2º da Lei n. 7.347/85. A expressão se refere não ao local 

físico e sim ao local político-administrativo em que o dano tenha ocorrido ou possa vir a 

ocorrer. 

 

Diante das características peculiares que envolvem o dano ambiental, a 

identificação do local de sua ocorrência, critério definidor da competência para o 

julgamento da ação, é de grande dificuldade. Isso porque muitas vezes não se consegue 

identificar de logo – senão apenas após a produção de provas – o local onde ocorreu ou 

poderia ter ocorrido o dano. Além disso, existem danos que se revelarão muitos anos depois 

                                                 
209 DIDIER JR., Fredie; ZANETI JR., Hermes. Curso de direito processual civil: processo coletivo. 1. 
ed., cit., p. 138. 
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e outros que, muito embora logo identificados, ainda não retratam a real degradação que 

apenas se apresentará de forma efetiva mais adiante.  

 

Acrescente-se, ainda, ao fato de que, considerando a dispersão típica do dano 

ambiental, pode ocorrer de o dano ter uma dimensão que abranja várias comarcas 

diferentes, criando uma competência concorrente. 

 

Nessas hipóteses em que o dano alastrar-se para mais de uma comarca ou para 

mais de um Estado, o Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao caso diante da lacuna 

existente da Lei de Ação Civil Pública, estabelece que: 

  

Art. 93 Ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente para a 
causa a Justiça local: 
I - no foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, quando de 
âmbito local; 
II - no foro da Capital do Estado ou no do Distrito Federal, para os danos 
de âmbito nacional ou regional, aplicando-se as regras do Código de 
Processo Civil aos casos de competência concorrente. 

 

Tendo em vista ter-se utilizado de conceitos indeterminados – dano local, dano 

regional e dano nacional – para a definição da competência, o legislador, aponta ELTON 

VENTURI
210, “não garante com precisão e objetividade necessárias a efetivação do princípio 

do juiz natural”. Nesse contexto, conhecendo as tentativas doutrinárias para definir o 

conceito de dano local, regional e nacional, para fins de fixação da competência, 

registramos o nosso entendimento no sentido de que, tratando-se de conceitos 

indeterminados, podem gerar dois ou mais entendimentos, dando margem a juízos de valor 

subjetivo, estando, portanto, no campo discricionário do juiz a sua definição.  

 

Recomenda-se que o aplicador da norma recorra à definição conferida pela 

legislação de direito material (ambiental) e que, inclusive, recentemente está em fase de 

consolidação através do Projeto de Lei Complementar n. 388/2007, que busca regulamentar 

                                                 
210 VENTURI, Elton. A competência jurisdicional na tutela coletiva. In: Direito processual coletivo e o 

anteprojeto de Código Brasileiro de Processo Coletivo. Ada Pellegrini Grinover, Aluisio Gonçalves de Castro 
Mendes, Kazuo Watanabe (Coords.). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 96.  
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o parágrafo único do art. 23 da Constituição Federal de 1988 e que pretende definir os 

conceitos de impacto nacional, regional e local.  

 

Manterá, portanto, o juiz certa dose de liberdade para avaliar a abrangência do 

dano para fins de fixação da competência adequada para o processamento da ação, 

mediante a aplicação do princípio do forum non conveniens ou da competência adequada, 

que será analisado a seguir. 

 

PEDRO DA SILVA DINAMARCO
211 entende que, nas hipóteses de dano regional ou 

nacional, a competência deve ser definida da seguinte forma: (i) quando o dano atingir 

poucas comarcas, a competência será de qualquer uma delas, salvo se entre elas estiver a 

Capital do Estado, que, então, será a única competente; (ii) se o dano compreender todo ou 

quase todo o Estado, a competência será exclusiva da capital do Estado; (iii) se o dano for 

de âmbito regional envolvendo mais de um Estado, a competência será concorrente entre as 

capitais desses Estados; (iv) se o dano for de âmbito nacional, a competência será 

concorrente entre as capitais dos Estados e do Distrito Federal, conforme entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça212. 

 

FREDIE DIDIER JR. e HERMES ZANETI JR.213 afirmam que “o legislador brasileiro 

optou pela técnica dos foros concorrentes (diversos juízos competentes), nas hipóteses em 

que se afirma a existência de dano nacional ou regional”. Em situações como estas o 

demandante pode proceder ao chamado forum shopping (escolha do juízo de competência 

concorrente para apreciar determinada lide de acordo com seus interesses). Nesse contexto, 

defendem os autores em sentido contrário à fixação prévia de regras precisas para a 

                                                 
211 DINAMARCO, Pedro da Silva. Op. cit., p. 506. 
212 Neste sentido: 
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL COLETIVA. CÓDIGO DO CONSUMIDOR, ART. 93, II. 
A ação civil coletiva deve ser processada e julgada no foro da capital do Estado ou no do Distrito Federal, se 
o dano tiver âmbito nacional ou regional; votos vencidos no sentido de que, sendo o dano de âmbito nacional, 
competente seria o foro do Distrito Federal. Conflito conhecido para declarar competente o Primeiro Tribunal 
de Alçada Civil do Estado de São Paulo (STJ, CC 17.532/DF, Conflito De Competencia 1996/0035975-0, 2ª 
seção, Rel. Min. Ari Pargendler j. em 29-2-2000, DJ de 5-2-2001, p. 69). 
213 DIDIER JR., Fredie; ZANETI JR., Hermes. Curso de direito processual civil: processo coletivo. 3. ed. 
Salvador: JusPodivm, 2008, v. 4, p. 141. 
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definição da competência a inserção no processo coletivo do princípio da competência 

adequada, que será a seguir definido. 

 

Diante da dificuldade que envolve a identificação do local do dano ambiental, 

pelas suas características (dispersão, dano contínuo etc.), assim como a extensão que um 

dano ambiental pode ter (de âmbito nacional ou regional), criando competência 

concorrente, pensamos que inicialmente deve ser aplicado o dispositivo susomencionado do 

Código de Defesa do Consumidor (art. 93), contudo, reconhecendo que o dispositivo legal 

não será suficiente para solucionar todas as situações, concordamos com os autores no que 

diz respeito à adoção do princípio da competência adequada em que o juiz controlaria sua 

própria competência, reconhecendo a adequação ou não da sua comarca para o 

processamento da ação.  

 

4.4.1 Princípio da competência adequada 

 

O princípio da competência adequada, explicam FREDIE DIDIER JR. e HERMES 

ZANETI JR.214, consiste na utilização pelo juiz da causa, dentro do controle de sua 

competência, do princípio da Kompetenzkompetenz (o juiz é competente para controlar sua 

próprio competência), que já é aceito pelo ordenamento nacional. 

 

Por esse princípio se evitaria o julgamento de causas pelo juízo que não fosse o 

mais adequado, tendo em vista o direito envolvido, os fatos debatidos ou até mesmo as 

dificuldades de defesa do réu. Seria evitado, assim, o forum shopping para obter vantagens 

processuais. 

 

Defendem os autores a aplicação, em caso de competência concorrente, do 

princípio da competência adequada ou do forum non conveniens desenvolvido em solo 

americano, que não ofenderia o princípio do juiz natural, uma vez que seria o próprio juiz 

quem declinaria da sua competência (Kompetenzkompetenz). 

                                                 
214 DIDIER JR., Fredie; ZANETI JR., Hermes. Curso de direito processual civil: processo coletivo. 3. ed., 
cit., p. 141-142. 
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Sobre o assunto, interessante trazer à colação a proposta apresentada por FREDIE 

DIDIER JR. e HERMES ZANETI JR.215 sobre regra de competência, estando de acordo com esse 

princípio: 

 
Competência territorial 
As ações coletivas, sem prejuízo da competência da Justiça Federal, 
serão propostas no foro do local do ilícito que terá competência territorial 
absoluta para julgar a causa. 
§ 1° A propositura da ação prevenirá o juízo para todas as ações 
posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o 
mesmo objeto. 
§ 2° As ações coletivas de âmbito regional serão propostas: 
I – no foro do local onde ocorreu ou teria ocorrido o ilícito, quando o 
ilícito não atingir Capital de Estado ou o Distrito Federal, exceto se o juiz 
prevento declinar da competência nos termos do parágrafo seguinte; 
II – no foro da Capital do Estado, para os danos de âmbito estadual ou 
regional, quando o dano atingir a Capital do Estado; 
III – no foro do Distrito Federal ou da Capital dos Estados envolvidos 
para os ilícitos de âmbito nacional. 
§3° Aplica-se aos processos coletivos o princípio do forum non 

conveniens quando o dano for de âmbito regional ou nacional, podendo o 
juiz, levando em consideração a facilitação da produção da prova e da 
defesa do réu, a publicidade da ação coletiva e a facilitação da adequada 
notificação e conhecimento pelos membros do grupo, declinar de sua 
competência estabelecida pela prevenção para um juízo mais adequado 
na Capital do Estado ou no Distrito Federal. 
§ 4º A decisão prevista no parágrafo anterior será passível de agravo, 
porém o recurso não terá efeito suspensivo e os atos processuais 
praticados pelo juiz incompetente serão convalidados no juízo quando 
não houver prejuízo evidente e de grande repercussão, tanto para o autor, 
quanto para o réu.  

 

4.5. Definição do juízo competente 

  

Importante enfrentar também a problemática quanto à existência de vários juízes 

na mesma comarca do local do dano. É que o legislador confundiu os institutos da 

competência do foro com o da competência funcional. Isso porque, conforme ensina PAULO 

DE BESSA ANTUNES
 216, tratou a matéria da seguinte forma: (i) determinou que a ação seja 

                                                 
215 DIDIER JR., Fredie; ZANETI JR., Hermes. Curso de direito processual civil: processo coletivo. 3. ed., 
cit., p. 143. 
216 ANTUNES, Paulo de Bessa. A tutela, cit., p. 39. 
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proposta perante o juízo com competência sobre o local do dano; (ii) determinou que o juiz 

do local terá competência funcional para processar e julgar o feito. 

 

HUMBERTO THEODORO JUNIOR
217 bem explica essa distinção: “Há que distinguir a 

competência do foro da competência do juiz. Foro é o local onde o juiz exerce as suas 

funções. Mas, no mesmo local podem funcionar vários juízes com atribuições iguais ou 

diversas, conforme a Organização Judiciária. Se tal ocorrer, há que se determinar, para uma 

mesma causa, primeiro qual o foro competente e, depois, qual o juiz competente. Foro 

competente, portanto, vem a ser a circunscrição territorial (seção judiciária ou comarca) 

onde determinada causa deve ser proposta. E o juiz competente é aquele, entre os vários 

existentes na mesma circunscrição, que deve tomar conhecimento da causa, para processá-

la e julgá-la. A competência dos juízes é matéria pertencente à Organização Judiciária 

local. A do foro é regulada pelo Código de Processo Civil”.  

 

Assim, existindo mais de um juízo competente dentro da comarca do local do 

dano, o problema se resolverá por intermédio da prevenção, que trataremos em item a 

seguir.  

 

4.6. A participação dos entes públicos na ação civil pública ambiental: reflexo na 

definição da competência 

 

É muito comum a participação dos entes públicos que compõem a administração 

do meio ambiente nas ações civis públicas de natureza ambiental, seja como réu (sobretudo 

em decorrência da responsabilidade solidária), seja como autor (ente legitimado – art. 5º da 

LACP), litisconsorte, assistente ou amicus curiae. 

 

A legislação prevê para algumas pessoas, com peculiaridades específicas, foro 

especial de caráter privilegiado, fixando-se a competência ratione personae. Este é o caso 

dos entes públicos.  

                                                 
217 THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. 38. ed. Rio de Janeiro: Forense, v. 1, 
p. 150. 
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Nessas hipóteses fica a dúvida: participando o ente público da demanda 

ambiental, será competente o foro especial estabelecido na norma geral ou o da norma 

especial, in casu, a Lei de Ação Civil Pública (Lei n. 7.347/85)? 

 

JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO
218 afirma que “quando o foro especial estiver 

definido na lei processual geral, ficará substituído pelo foro estabelecido na lei especial”. 

Todavia, quando o foro privilegiado vir inserido em norma constitucional, afirma o autor, 

prevalece o foro definido pela Constituição, salvo se esta admitir a existência de exceção.   

 

Afirma ainda o autor que a Lei de Ação Civil Pública “adotou critério próprio 

para todas as causas – o do local do dano, e isso independentemente da natureza da parte”, 

priorizando a natureza da causa. 

 

Concordamos com o autor que no processamento e julgamento das ações civis 

públicas o foro que prevalece é o previsto na lei especial (art. 2º da Lei n. 7.347/85), que é o 

foro do local do dano.  

 

A dúvida que permanece é com relação a existirem varas da Fazenda Pública. 

Sabe-se que as questões de interesse dos Estados e dos municípios, nas capitais, são 

resolvidas pelas varas da Fazenda Pública. Contudo, nos demais municípios, segue a regra 

geral. Se não houver vara especializada, a competência será de uma vara comum. Onde 

existem as varas das Fazendas Públicas a competência delas é absoluta. 

 

Assim pensamos que, se o ente público fizer parte da lide, onde existir vara da 

Fazenda Pública e sendo a sua competência absoluta, este será o foro competente para a 

ação civil pública. Onde não existir, as ações de interesse do Estado serão de atribuição de 

qualquer outra vara (do local do dano). 

 

                                                 
218 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Ação, cit, p. 43.  
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O ideal, todavia, é que fosse criada uma justiça especializada de meio ambiente, 

como fez o Estatuto da Criança e do Adolescente, que criou a Justiça da Infância e da 

Juventude219. 

 

Por outro lado, ingressando na demanda a União, entidade autárquica ou empresa 

pública, considerando que o foro privilegiado foi definido pela norma constitucional, 

pensamos que por força do disposto no art. 109, I, da Constituição Federal, a competência 

será da justiça federal: 

 

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: 
I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública 
federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou 
oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas 
à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. 

 

Ressaltamos aqui o nosso posicionamento já acima delineado, conforme 

entendimento consolidado nos tribunais, no sentido de que a exceção prevista no § 3º do 

art. 109 da Constituição Federal não se aplica às ações civis públicas, não tendo havido a 

delegação de competência para a justiça estadual.  

  

 

 

 

                                                 
219 STJ em decisão análoga: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA E CONDIÇÕES DA 
AÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO. CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA 
IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS DE ORIENTAÇÃO E TRATAMENTO DE CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES ALCOÓLATRAS E TOXICÔMANOS. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. 
ARTS. 148, IV, 208, VII, E 209 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. REGRA 
ESPECIAL. 
I - É competente a Vara da Infância e da Juventude do local onde ocorreu a alegada omissão para processar e 
julgar ação civil pública ajuizada contra o Estado para a construção de locais adequados para a orientação e 
tratamento de crianças e adolescentes alcoólatras e toxicômanos, em face do que dispõem os arts. 148, IV, 
208, VII, e 209, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Prevalecem estes dispositivos sobre a regra geral 
que prevê como competentes as Varas de Fazenda Pública quando presentes como partes Estado e Município. 
II - Agravo regimental improvido (STJ, AgRg no REsp 871.204/RJ, Agravo Regimental No Recurso Especial 
2006/0154868-6, 1ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, j. em 27-2-2007, DJ de 29-3-2007, p. 234). 
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4.7. Da existência de “conflito ambiental federativo”: competência originária do 

Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, f, da CF). O caso da transposição do Rio 

São Francisco 

 

Estudaremos no presente item a competência originária do Supremo Tribunal 

Federal prevista no art. 102, I, f, da Constituição Federal de 1988 referente às hipóteses de 

conflito entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, 

inclusive as respectivas entidades da administração indireta, in verbis: 

 

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a 
guarda da Constituição, cabendo-lhe:  
I - processar e julgar, originariamente: 
(...) 
f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito 
Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da 
administração indireta. 

 

As situações previstas no art. 102, I, f, da Constituição Federal se revelam quando 

há interesses antagônicos dos Estados e da União. O Pretório Excelso já se posicionou 

sobre o assunto ao julgar a Reclamação n. 439 nos seguintes termos: 

 

(...) Significativamente, o art. 102, I, f, inclui na competência do Tribunal 
não apenas as causas entre a União e o Estado-membro – o que poderia 
levar à exigência de que ambos participassem formalmente na relação 
processual – mas também os conflitos entre eles, termo que comporta a 
hipótese de uma contraposição de interesses substanciais entre os dois 
entes federativos, na qual – malgrado sujeitos ambos da lide – um deles 
não o seja do processo, dada a substituição processual pelo autor 
popular220. 

 

O instrumento adequado para questionar a usurpação de competência do Supremo 

Tribunal Federal é a reclamação constitucional, prevista no art. 102, I, l, e 105, I, f, da Carta 

Magna. Tratando do assunto, JOÃO MIGUEL COELHO DOS ANJOS
221, afirma que “Também é 

suscetível de reclamação a existência de causa que envolva interesses da União em 

                                                 
220 Decisão extraída do texto de João Miguel Coelho dos Anjos. Reclamação constitucional. In: Processo nos 

Tribunais Superiores: de acordo com a EC n. 45/2004. Marcelo Andrade Feres e Paulo Gustavo M. Carvalho 
(Coords.), São Paulo: Saraiva, 2006, p. 59.  
221 Idem, ibidem, p. 59. 
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contraposição aos dos demais Estados-membros, nos termos do art. 102, I, f, da 

Constituição Federal de 1988, ainda que estes, ou algum destes, não figurem formalmente 

na relação processual”. 

 

Sucede que a competência do art. 102, I, f, da Constituição Federal é uma exceção 

e apenas se abre quando o conflito a ser apreciado coloca em risco o pacto federativo, 

quando há desarmonia entre os entes federativos. Este é o entendimento da Suprema Corte: 

 

O art. 102, I, f, da Constituição confere ao STF a posição eminente de 
Tribunal da Federação, atribuindo-lhe, nessa condição, o poder de dirimir 
as controvérsias que, irrompendo no seio do Estado Federal, oponham as 
unidades federadas umas às outras. A jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal, na definição do alcance dessa regra de competência 
originária da Corte, tem enfatizado o seu caráter de absoluta 
excepcionalidade, restringindo a sua incidência às hipóteses de litígios 
cuja potencialidade ofensiva revele-se apta a vulnerar que informam o 
princípio fundamental que rege, em nosso ordenamento jurídico, o pacto 
da Federação. Ausente qualquer situação que introduza a instabilidade no 
equilíbrio federativo ou que ocasione a ruptura da harmonia que deve 
prevalecer nas relações entre as entidades integrantes do Estado Federal, 
deixa de incidir, ante a inocorrência dos seus pressupostos de atuação, a 
norma de competência prevista no art. 102, I , f, da Constituição. Causas 
de conteúdo estritamente patrimonial, fundadas em títulos executivos 
extrajudiciais, sem qualquer substrato político, não justificam se instaure 
a competência do Supremo Tribunal Federal prevista no art. 102, I, f, da 
Constituição, ainda que nelas figurem, como sujeitos da relação litigiosa, 
uma pessoa estatal e um ente dotado de paraestatalidade. (...) (STF, 
Pleno, ACO 359-QO, Rel. Min. Celso Mello, DJ de 11-3-1994). 

 

A competência, portanto, para a apreciação de demandas que importe em “conflito 

federativo” será do Supremo Tribunal Federal.  

 

A problemática enfrentada sobre a questão é a definição, no caso concreto, das 

situações que impliquem “conflito federativo” a ensejar a aplicação do art., 102, I, f, da 

Constituição Federal, ou seja, o reconhecimento da competência originária do Supremo 

Tribunal Federal para processamento e julgamento da causa. 

 

Não há um critério para definição do que se caracterizaria como conflito 

federativo. O ministro SEPÚLVEDA PERTENCE nesse sentido já declarou que o “Tribunal 
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vem construindo, quase casuisticamente, o que chamei – em precedente referido por S. Exa. 

– de uma redução teleológica de sua competência originária para conhecer dos conflitos 

entre Estado-Membro e autarquia federal” 222.  

 

É, em verdade, um topoi vago e indefinido, que será preenchido com a opinião da 

Suprema Corte em cada caso concreto. Sobre o assunto ANDREAS KRELL
223 aponta que 

segundo a “teoria dos degraus” (Stufenlehre), de Kelsen e Merkl, todo o sistema jurídico é 

composto por uma pirâmide de normas gerais e individuais, “as quais possuem – ao lado 

dos determinantes previamente formulados nas normas superiores – conteúdos autônomos, 

não previamente fixados, e por isso representam, no sentido estrito, ato de criação jurídica, 

através de uma atividade volitiva”. 

 

Em litígios ambientais é muito comum a existência de conflitos entre os órgãos 

ambientais da União, Estado e Municípios, hipóteses em que esses órgãos se posicionam de 

forma divergente sobre determinada situação ou projeto. 

 

Exemplo típico dessa situação é o caso da transposição do rio São Francisco em 

que os Estados, a exemplo do Estado da Bahia e de Minas Gerais, manifestam opiniões 

contrárias a alguns aspectos dos estudos do projeto da transposição sob análise do órgão 

ambiental federal, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis 

– IBAMA.  

 

RODOLFO DE CAMARGO MANCUSO
224 já afirmara que “A polêmica sobre a 

transposição das águas do Rio São Francisco vem repercutindo em todo o País, o que não é 

de estranhar, considerando-se a relevância socioeconômica-histórica desse corpo d’água”. 

                                                 
222 Declaração transcrita no voto da Reclamação 3.074/MG referente ao voto da ACO 593-QO, 7-6-2001, RTJ 
182/420. 
223 KRELL, Andréas Joachim. Discricionariedade administrativa e proteção ambiental: o controle dos 
conceitos jurídicos indeterminados e a competência dos órgãos ambientais. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2004, p. 34. 
224 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Transposição das águas do Rio São Francisco: uma abordagem jurídica 
da controvérsia. In: A ação civil pública após 20 anos: efetividade e desafios. Édis Milaré (Coord.). São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 519. 
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Relevância esta inquestionável conforme se reconheceu no relatório final225 da Comissão 

de acompanhamento do projeto de revitalização do rio São Francisco: “o significado 

histórico do rio São Francisco, que se reflete na denominação de ‘rio da unidade nacional’, 

não precisa ser enfatizado”. 

 

A polêmica já está judicializada em mais de um ponto no território nacional: 

 

Além de ações propostas no âmbito do Estado da Bahia (Processo n. 

1994.0008485-5, ação civil pública, autor Ministério Público Federal versus IBAMA e 

outros; Processo n. 2001.33.00.005779-0, ação civil pública, autor Centro de Recursos 

Ambientais – CRA, versus IBAMA) pelo Centro de Recursos Ambientais – CRA órgão 

ambiental desse Estado, em face do IBAMA, foi também, além de outras, proposta ação 

civil pública de n. 2005.38.00.002238-0 pelo Estado de Minas Gerais e o Ministério 

Público do Estado de Minas Gerais em face do IBAMA, mas entendendo-se que se tratava 

de “discussão potencialmente lesiva aos valores que informam o pacto federativo”, foi 

proposta reclamação alegando usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 

 

Foi, então, proferido acórdão de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence na 

Reclamação n. 3074, em que se reconheceu a competência do Supremo Tribunal Federal 

para julgar ação civil pública em que o Estado de Minas Gerais, no interesse da proteção 

ambiental do seu território, pretende impor exigências à atuação do IBAMA no 

licenciamento de obra federal – Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias 

Hidrográficas do Nordeste Setentrional, diante da existência de conflito entre o Estado de 

Minas Gerais e o órgão ambiental federal:  

 
EMENTA: Reclamação: procedência: usurpação de competência 
originária do Supremo Tribunal (CF, art. 102, I, "f"). Ação civil pública 
em que o Estado de Minas Gerais, no interesse da proteção ambiental do 
seu território, pretende impor exigências à atuação do IBAMA no 
licenciamento de obra federal – Projeto de Integração do Rio São 
Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional: caso 
típico de existência de "conflito federativo", em que o eventual 

                                                 
225 Senado Federal. Comissão especial para acompanhar e avaliar o projeto de conservação e revitalização da 
Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco e a instalação do respectivo comitê de Bacia. Presidente: Senador 
Renan Calheiros. Relatório Final. Brasília, 2002. 
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acolhimento da demanda acarretará reflexos diretos sobre o tempo de 
implementação ou a própria viabilidade de um projeto de grande vulto do 
governo da União. Precedente: ACO 593 - QO, 7.6.01, Néri da Silveira, 
RTJ 182/420 (STF, TP, Rcl 3.074/MG, Reclamação, –Rel.  Min. 
Sepúlveda Pertence, j. em 4-8-2005, DJ de 30-9-2005). 
 

Entendeu o Supremo que estava em causa um grande projeto governamental que 

não poderia ficar sujeito em cada unidade da federação às querelas locais. 

 

Desde então os tribunais vêm reconhecendo a competência do Supremo Tribunal 

Federal, conforme se constata no acórdão de 2006 de relatoria da Desembargadora Maria 

Isabel Galloti Rodrigues, do Tribunal Regional da 1ª Região, julgando o agravo regimental 

de decisão que determina a remessa dos autos ao STF226, e acórdão relatado pela mesma 

desembargadora227 em recente julgamento de apelação cível – acórdão publicado em 14 de 

janeiro de 2008.   

 

Não obstante o reconhecimento, pela maioria dos tribunais e juízes, da 

competência do Supremo Tribunal Federal para apreciação da questão e conseqüente 

remessa dos processos para essa Corte, há ainda demandas que estão sendo apreciadas por 

                                                 
226 PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL DE DECISÃO QUE DETERMINA A REMESSA 
DOS AUTOS DE AÇAO CIVIL PÚBLICA PARA O STF. PROJETO DE TRANSPOSIÇÃO DO RIO SÃO 
FRANCISCO. CONEXÃO COM OUTRA AÇÃO CIVIL PÚBLICA AVOCADA PELO STF. 
1. Tendo o Plenário do STF, nos autos da Reclamação n. 3074, decidido avocar os autos da Ação Civil 
Pública n. 2005.38.00.002238-0, em que se questiona a execução, pelo Governo Federal, do Projeto de 
Transposição do Rio São Francisco, para a mesma Corte devem ser remetidas as demais ações promovidas 
com o escopo de impedir ou suspender a realização da mesma obra. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento. 
Decisão:  A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental (TRF da 1ª Região, 
AGRAC 2001.33.00.014444-7/BA, Agravo Regimental na Apelação Cível, 6ª Turma, Rel. Des. Maria Isabel 
Gallotti Rodrigues, j. 24-11-2006, DJ de  29-1-2007, p. 21).  
227 CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. LICENCIMENTO DAS OBRAS DE TRANSPOSIÇÃO 
DO RIO SÃO FRANCISCO. COMPETÊNCIA. STF. CONFLITO FEDERATIVO. 
1. Por força do decido na Reclamação 3074/MG, tramitam perante o Supremo Tribunal Federal ações que tem 
por objeto impedir ou postergar o licenciamento ambiental da obra de transposição do Rio São Francisco, 
tendo sido reconhecida a existência de conflito federativo em face dos interesses divergentes dos Estados 
atingidos pelo projeto. 
2. Visando a presente ação civil pública questionar o licenciamento ambiental da mesma obra, é manifesta a 
conexão ou mesmo continência que deve determinar a sua remessa ao STF, a fim de evitar-se a ocorrência de 
possíveis decisões contraditórias a respeito do licenciamento ambiental do mesmo projeto de transposição. 
3. Competência declinada para o STF.  
Decisão:  A Turma, por unanimidade, acolheu questão de ordem para declinar da competência para o STF 
(TRF da 1ª Região, AC 2001.33.00.005932-5/BA, Apelação Cível, 6ª Turma, Rel. Des. Souza Prudente, 
Rel. para Acórdão: Des. Federal Maria Isabel Gallotti Rodrigues, j. em 19-10-2007, DJ de 14-1-2008, p. 983). 
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outros tribunais. Foi o que ocorreu recentemente na Apelação em Mandado de Segurança n. 

2004.34.00.046483-4, em que o desembargador do Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

suspendeu as obras da transposição das águas do Rio São Francisco, tendo sido, todavia, 

proposta a Reclamação 5.736, para o STF, pelo Advogado-Geral da União, com 

fundamento no art. 102, I, f, da Constituição Federal, em que foi deferida a liminar, em 19 

de dezembro de 2007, pelo Ministro Carlos Alberto Menezes Direito cassando a tutela 

antecipada concedida pelo TRF da 1ª Região228.  

 

Analisando o caso da transposição das águas do Rio São Francisco, RODOLFO DE 

CAMARGO MANCUSO
229 demonstrou que “o vulto do projeto e a própria dimensão da 

polêmica no âmbito nacional induzem a percepção de que não há parâmetros seguros para 

uma projeção futura quanto às conseqüências que podem advir do megaempreendimento. 

Essa intrínseca conflituosidade, aliás, é uma das características que identificamos ao 

conceituar os interesses difusos (...)”.  

 

E concluiu o autor230 que “A própria magnitude do empreendimento, aliada à 

vasta controvérsia que ele vai provocando, permitem antever que a tendência é a 

multiplicação das ações judiciais envolvendo o projeto em causa, fenômeno que, segundo 

alguns, caracterizaria a chamada judicialização da política, cujo contraponto ou interface 

residiria, segundo outros, na politização do Judiciário”. 

  

Concordando com esse autor sobre a magnitude e controvérsia do projeto e com o 

Supremo Tribunal Federal de que é um “caso típico de existência de conflito federativo, em 

que o eventual acolhimento da demanda acarretará reflexos diretos sobre o tempo de 

implementação ou a própria viabilidade de um projeto de grande vulto do governo da 

União”, concluímos com o nosso posicionamento no sentido de que o caso da transposição 

das águas do Rio São Francisco é um nítido exemplo de configuração de conflito 

                                                 
228 Notícias do STF, 19.12 “Supremo Tribunal Federal (STF) cassou a tutela antecipada concedida pelo 
Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1-1), que havia suspendido as obras Projeto de Integração do 
Rio São Francisco com a Bacia do Nordeste Setentrional. A decisão foi tomada hoje (19) pelo relator, 
ministro Carlos Alberto Menezes Direito, na análise do pedido de liminar na Reclamação (RCL) 5736, 
ajuizada na Corte pela União, por meio de seu advogado geral, José Antonio Dias Toffoli”. 
229 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. A ação civil pública após É, cit., p. 519. 
230 Idem, ibidem, p. 551-552. 
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federativo, que é de competência originária do Supremo Tribunal Federal a apreciação231, 

devendo ser reunidas232 todas as demandas propostas sobre a questão, tendo em vista que 

(i) o objeto litigioso é indivisível (manejo das águas de rios interestadual) e, portanto, a 

resposta judiciária dever ser unitária e (ii) que o andamento separado das ações enseja o 

risco de decisões de mérito em sentidos contraditórios não apenas no plano lógico, como no 

plano prático (autorizar e impedir o projeto, por exemplo).  

 

5. Denunciação da lide 

 

A denunciação da lide, conceitua FREDIE DIDIER JR.233, “é uma intervenção de 

terceiro provocada: o terceiro é chamado a integrar o processo, porque uma demanda lhe é 

dirigida”. É uma demanda nova (amplia o objeto litigioso) em processo já existente, que 

“implica um incremento da carga cognitiva do magistrado, seja pelo acréscimo de pedido 

novo, seja pela ampliação do thema probandum”234.  

 

Em demandas coletivas, inclusive as que envolvem matéria ambiental, há 

discussão acerca do cabimento da denunciação da lide com base no art. 70, III, do Código 

de Processo Civil: 

 

Art. 70. A denunciação da lide é obrigatória: 
(...) 
III - àquele que estiver obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar, 
em ação regressiva, o prejuízo do que perder a demanda. 

 

ADA PELLEGRINI GRINOVER
235

 conclui “pela admissibilidade da intervenção de 

terceiros mediante a denunciação da lide no procedimento definido pela Lei 7.347/85, 

mesmo que a demanda tenha sido proposta com fundamento em responsabilidade objetiva, 

como ocorre em matéria ambiental”. 

                                                 
231 Agradecemos aqui a colaboração do promotor de Sergipe Eduardo Matos, uma das autoridades que mais 
conhecem do assunto no Brasil.  
232 Sobre o assunto ler Rodolfo de Camargo Mancuso, A ação civil pública após, cit., p. 553-556. 
233 DIDIER Jr., Fredie. Direito processual civil, cit., p. 301. 
234 DIDIER JR., Fredie; ZANETI JR., Hermes. Op. cit., p. 251. 
235 GRINOVER, Ada Pellegrini. Ação civil pública em matéria ambiental e denunciação da lide. Revista de 

Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, n. 106, abr./jun. 2002, p. 17. 
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FREDIE DIDIER JR. e HERMES ZANETI JR.236, a princípio, não vislumbram nenhuma 

regra que proíba, em abstrato, que se promova a denunciação da lide em causas coletivas; 

entendem, contudo, que nas hipóteses em que a denunciação da lide for “veículo de 

exercício de pretensão regressiva simples (garantia imprópria)” é o magistrado que, no caso 

concreto, verificará, após o juízo de ponderação, se a denunciação é ou não conveniente 

para a celeridade e economia do processo.   

 

Aqueles que defendem a impossibilidade de denunciação da lide237 o fazem sob o 

fundamento de que nas ações em que se apura a responsabilidade objetiva não se poderia 

introduzir a discussão sobre a existência de culpa pelo evento danoso; ademais, 

considerando a relevância dos direitos envolvidos, não se admitiria a introdução de 

elemento novo no processo, pois o tratamento processual da demanda deve ser privilegiado. 

Nesse sentido, HUGO NIGRO MAZZILLI
238 afirma que o terceiro não poderá ingressar no 

feito “quando na ação civil pública ou coletiva a causa de pedir se funde em 

responsabilidade objetiva, pois não se tem admitido a denunciação da lide para introduzir 

fundamento jurídico novo na ação”. NELSON NERY JR. E ROSA MARIA DE ANDRADE 

NERY
239 na mesma linha afirmam que: “Quando a pretensão nela deduzida tiver por 

fundamento a responsabilidade objetiva do réu, é vedada a denunciação da lide, pois 

implicaria a introdução de fundamento novo, normalmente de responsabilidade subjetiva 

(culpa ou dolo) do denunciado (...)”. 

 

A Lei de Ação Civil Pública não trata especificamente da matéria, assim como fez 

o Código de Defesa do Consumidor no art. 88240 ao proibir a denunciação da lide na 

                                                 
236 DIDIER JR., Fredie; ZANETI JR., Hermes. Curso de direito processual civil: processo coletivo. 1. 
ed., cit., p. 252. 
237 Neste sentido Hugo Nigro Mazzili (A defesa dos interesses difusos em juízo: meio ambiente, consumidor, 
patrimônio cultural, patrimônio público e outros interesses. 15. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 
2002, p. 257), Nelson Nery Jr. e Rosa Maria Nery. (Código de Processo Civil comentado e legislação 

processual civil extravagante em vigor. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 380). 
238 MAZZILLI, Hugo Nigro. Op. cit., p. 257. 
239 NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria. Op. cit., p. 380. 
240 Art. 88. Na hipótese do art. 13, parágrafo único, deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em 
processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da 
lide. 
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hipótese do art. 13, parágrafo único, desse Código. Refutamos a aplicação subsidiária do 

mencionado art. 88, pois esse dispositivo é preciso ao proibir a denunciação da lide241 nas 

demandas que versam sobre responsabilidade por fato do produto, hipótese prevista no art. 

13 do Código de Defesa do Consumidor. 

 

Admitimos em tese a possibilidade de denunciação da lide nas ações civis 

públicas, inclusive nas que versem sobre questões ambientais, tendo em vista não haver 

qualquer vedação na Lei de Ação Civil Pública nesse sentido. Assim, considerando que o 

art. 19242 da referida lei prevê a aplicação do Código de Processo Civil naquilo que não 

contrarie suas disposições, o art. 70, III, desse Código poderá ser aplicado nas ações civis 

públicas. 

 

Contudo, pensamos que poderá o magistrado243, no caso concreto, tendo em vista 

as peculiaridades envolvidas, não admitir a denunciação244. Assim, se a introdução do fato e 

                                                 
241 Sobre o enfretamento da questão acerca do equívoco do legislador ao tratar da denunciação da lide, ler 
DIDIER JR., Fredie; ZANETI JR., Hermes. Curso de direito processual civil: processo coletivo. 1. ed., cit., p. 
254-256. 
242 Art. 19. Aplica-se à ação civil pública, prevista nesta Lei, o Código de Processo Civil, aprovado pela Lei n. 
5.869, de 11 de janeiro de 1973, naquilo em que não contrarie suas disposições. 
243 PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COBRANÇA DE PIS E COFINS NOS SERVIÇOS 
DE TELECOMUNICAÇÃO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO QUE 
NÃO INFIRMA O FUNDAMENTO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA. 283/STF. 
I - A hipótese em tela decorre de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação civil 
pública onde se busca a suspensão do repasse da COFINS e do PIS/PASEP aos consumidores de 
telecomunicações no Estado do Rio Grande do Sul, bem como a devolução em dobro dos valores já pagos 
pelos consumidores. Naquela decisão o julgador monocrático indeferiu o pedido de denunciação à 
lide da ANATEL, o que foi ratificado pelo Tribunal Regional. 
II - O Tribunal a quo, utilizando os termos da decisão monocrática, afirma ser incabível a denunciação da lide 
no âmbito da ação civil pública, porque o instituto seria incompatível com a demanda coletiva, contrariando 
as disposições da Lei n. 7.347/85 e obstando a aplicação do CPC, ante a vedação descrita no artigo 19 da Lei 
n. 7.347/85. 
III – O fato do Tribunal a quo ter utilizado os fundamentos espraiados na decisão recorrida não atrai para o 
decisum qualquer pecha, desde que tais argumentos sejam suficientes para lastrear a solução das questões 
desenvolvidas na contenda. 
IV – Inexistiram as omissões alegadas pelo recorrente, concernentes na verificação do caso em concreto com 
enlevo para a necessidade da ANATEL integrar a lide em face de futura indenização regressiva e 
ante a inaplicabilidade do código consumerista para afastar a denunciação, tendo o Tribunal Regional 
apreciado a inconformação. Ademais, o fundamento eleito por aquele Sodalício para manter o 
indeferimento da aludida denunciação se sustentaria de per si frente aos demais argumentos alavancados. 
V – O recorrente em nenhum momento infirmou o fundamento encimado, repisando sua tese no sentido da 
necessidade da denunciação ante a responsabilização da ANATEL, que seria conferida reflexamente pela 
Constituição Federal e por leis federais. O enfrentamento ao fundamento que serviu de lastro para a decisão 
impugnada, em atenção ao princípio da dialeticidade, deve ser direto e específico, de tal maneira que reste 
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do pedido novos dificultar em demasia a prestação da tutela jurisdicional, poderá o 

magistrado impedir a denunciação da lide nessas situações. 

 

Nas ações civis públicas de responsabilidade por danos ambientais, considerando 

que a responsabilidade é objetiva, dificilmente a introdução do fato novo não acarretará 

prejuízo para a adequada prestação jurisdicional.  

 

Ademais, a responsabilidade ambiental é solidária entre todos aqueles que direta 

ou indiretamente contribuam para a ocorrência do dano ambiental, e, nas situações em que 

se pretender introduzir o responsável solidário na lide, a hipótese será de chamamento ao 

processo e não de denunciação da lide245. Nesse sentido, afirma MÁRIO HELTON JORGE
246 

que “os devedores vinculados pela solidariedade legal, para a solução da mesma dívida, 

têm a faculdade de chamar ao processo aqueles contra quem teriam ação regressiva...”. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     
incontroverso tal desiderato, permitindo então que o Tribunal avalie a pretensão recursal, informada pelo 
brocardo latino tantum devolutum quantum apellatum. 
VI – Agravo regimental improvido (STJ, AgRg no REsp 647.275/RS, Agravo Regimental no Recurso 
Especial 2004/0029370-6, 1ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, j. em 18-10-2005, DJ de 19-12-2005, p. 
221). 
244 DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INTRODUÇÃO DE FUNDAMENTO NOVO. INADMISSIBILIDADE. 
– A denunciação da lide só deve ser admitida quando o denunciado esteja obrigado, por força de lei ou do 
contrato, a garantir o resultado da demanda, caso o denunciante resulte vencido, vedada a intromissão de 
fundamento novo, não constante da ação principal. 
Precedentes. 
Recurso especial não conhecido ( REsp 155.014/ES, Recurso Especial, 1997/0081428-9, 4ª Turma, Rel. Min. 
Barros Monteiro, j. em 19-12-2002, DJ de 17-3-2003, p. 232). 
245 Não obstante tratar-se de chamamento ao processo, a jurisprudência muitas vezes se equivoca: 
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AO MEIO AMBIENTE. 
REPARAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRECEDENTES. 
1. Mostra-se induvidosa a responsabilidade solidária e objetiva da recorrente, consoante entenderam as 
instâncias ordinárias, pelo que seria meramente facultativa a denunciação da lide, pois nada impede que a 
contratante se volte, posteriormente, contra a contratada, ou outra pessoa jurídica ou física, para o 
ressarcimento da reparação a que vier a ser condenada. 
2. Precedentes desta Corte. 
3. Recurso Especial improvido (STJ, REsp 67.285/SP, Recurso Especial, 1995/0027385-3, 2ª Turma, Rel. 
Min. Castro Meira, j. em 3-6-2004, DJ de 3-9-2007, p. 154). 
246 JORGE, Mário Helton. Da denunciação da lide no Código de Defesa do Consumidor. Revista de Processo. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, n. 108, 2002, p. 40.  
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6. Litispendência, conexão e continência 

 

6.1. Litispendência 

 

No que concerne ao fenômeno da litispendência, sabemos que ele ocorre sempre 

que se reproduz ação anteriormente ajuizada, conforme dispõem o art. 301 e seus 

parágrafos do Código de Processo Civil. Haverá identidade de ação quando tiver as mesmas 

partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. A finalidade da litispendência é a de 

impedir a coexistência de duas ações conflitantes.  

 

O processo civil individual prevê que, em caso de litispendência, uma das ações 

deve ser extinta (art. 267, VI, do CPC), adotando-se como critério para esse fim a 

prevenção.  

 

No processo coletivo, em se tratando de tutela de direitos difusos, que é objeto do 

presente estudo, a Lei de Ação Civil Pública se omitiu no tratamento específico dessa 

matéria, aplicando-se subsidiariamente as disposições do Código de Processo Civil.  

 

É muito comum nos litígios ambientais existir mais de uma ação, muitas vezes 

propostas pelo Ministério Público e por uma associação que atue na defesa do meio 

ambiente, objetivando a reparação de um mesmo dano ambiental.  Nessas hipóteses, surge 

um complicador em relação à configuração da litispendência nas ações civis públicas de 

responsabilidade por danos ambientais.  

 

Os legitimados previstos na lei têm legitimidade ativa concorrente e disjuntiva, 

portanto podem ajuizar a demanda coletiva isoladamente e concomitantemente. Nesse 

contexto, surge a questão da existência ou não de litispendência entre ações ajuizadas por 

legitimados distintos. 
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PEDRO DA SILVA DINAMARCO
247 entende que “há conexão entre duas ações 

coletivas com o mesmo pedido e a mesma causa de pedir (identidade parcial ou total), para 

proteger os mesmos substituídos (partes materiais), se ajuizadas por pessoas distintas 

(partes formais)”. Para ele não há litispendência quando as ações coletivas são propostas 

por diferentes legitimados, mesmo que a causa de pedir e o pedido sejam os mesmos, tendo 

em vista as peculiaridades do processo coletivo, sobretudo a de garantir a forma mais ampla 

de acesso à justiça. Para ele, em se tratando de representantes diferentes as ações deveriam 

ser reunidas. Também no sentido de que não configura litispendência JOSÉ DOS SANTOS 

CARVALHO FILHO
248.  

 

MARCELO ABELHA
249, entendendo que há litispendência na hipótese de as ações 

com mesma causa de pedir e pedido serem ajuizadas por legitimados distintos, defende que 

o efeito deve ser o da reunião das ações e não o da extinção. Afirma o autor que, “No 

processo civil tradicional, a opção do legislador foi adotar a extinção do processo”, 

contudo, nas ações coletivas, tratando-se do mesmo representante, “será justo e lógico 

adotar a regra da extinção”, no entanto, se os representantes forem diferentes, “a extinção 

de uma das demandas seria contrária aos princípios da efetividade e do acesso à justiça”, 

devendo ser as demandas reunidas. 

 

ANTONIO GIDI
250, por outro lado, entende que, embora as pessoas não sejam 

“empiricamente as mesmas”, para efeito de litispendência, são juridicamente a mesma 

parte. Nesse sentido, concluiu com propriedade o autor: “impõe-se que seja extinto o 

segundo processo, naquilo que coincidir com o primeiro, prosseguindo o feito no juízo 

prevento. À entidade autora do processo extinto resta, apenas, a possibilidade de intervir no 

processo remanescente como assistente litisconsorcial”. 

 

                                                 
247 DINAMARCO, Pedro da Silva. Op. cit., p. 514. 
248 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Ação, cit., p. 174-175. 
249 RODRIGUES, Marcelo Abelha. A ação, cit. p. 143-144. 
250 GIDI, Antonio. Coisa julgada e litispendência em ações coletivas. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 219-220. 
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FREDIE DIDIER JR. e HERMES ZANETI JR.251 afirmam que “Não importa aferir quem 

está capitaneando o litígio; sendo iguais as pretensões externadas no pedido e idênticos os 

elementos da causa de pedir configurar-se-á duplicidade de litispendência”. Seguem 

concluindo que, “Quando ocorre litispendência com partes diversas, a solução não pode ser 

a extinção de um dos processos, mas a reunião deles para processamento simultâneo”, 

desde que haja compatibilidade do procedimento e respeito às regras de competência 

absoluta.  

 

Feita a análise da doutrina sobre o assunto, em que pese a respeitável opinião de 

PEDRO DA SILVA DINAMARCO
252 e JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO

253, entendemos que 

configura litispendência a existência de ações civis públicas propostas por legitimados 

distintos. No entanto, pensamos que, em atenção ao princípio da economia processual e 

considerando que os legitimados extraordinários agem como substitutos processuais da 

coletividade, sendo, pois, um contra-senso admitir duas demandas com objetos idênticos e 

“mesmas” partes, nessas hipóteses as demandas coletivas devem ser reunidas.  

 

Conforme vimos no capítulo que trata da responsabilidade civil ambiental, 

considerando o caráter disperso do dano ao meio ambiente, é muito comum, nas demandas 

ambientais para apuração da responsabilidade, a existência de foros concorrentes. Por essa 

razão, ocorre muitas vezes de serem propostas demandas por legitimados distintos, que se 

utilizam de um mesmo suporte fático. Nessas hipóteses, deverão ser reunidas as ações.   

 

Ressalte-se que, considerando o disposto no art. 16 da Lei de Ação Civil Pública, 

a litispendência entre ações coletivas ocorrerá com ações propostas dentro dos limites da 

abrangência do bem tutelado. 

 

 

 

                                                 
251 DIDIER JR., Fredie; ZANETI JR., Hermes. Curso de direito processual civil: processo coletivo. 1. 
ed., cit., p. 162. 
252 DINAMARCO, Pedro da Silva. Op. cit..  
253 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Ação, cit.. 
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6.2. Conexão e continência 

 

6.2.1. Generalidades 

 

Por outro lado, se a identidade for somente entre os pedidos ou as causas de pedir, 

não podemos falar em litispendência e sim em conexão ou continência. 

 

Os institutos que ora se pretende analisar possuem muitas afinidades entre si. 

Importante, portanto, diferenciá-los. Se entre as ações houver semelhança, haverá conexão 

e continência, aquela quando “for comum o objeto ou a causa de pedir” (art. 103 do CPC) e 

esta quando houver, necessariamente, identidade de partes e de causa de pedir, e o pedido 

de um abranger o das outras por ser mais amplo (art. 104 do CPC). Enquanto conexão e 

continência pressupõem semelhança entre demandas, a litispendência pressupõe identidade 

de demandas. 

 

Por razões de efetividade e economia processual, no processo civil individual as 

demandas semelhantes serão reunidas (art. 105 do CPC) e a demanda repetida, extinta (art. 

267, VI, do CPC). 

 

Estas também são as regras aplicáveis às demandas coletivas, conforme afirma 

RODOLFO DE CAMARGO MANCUSO
254: “segundo o art. 103 do Código de Processo Civil, a 

identidade de pedido ou de causa de pedir é bastante para configurar conexão; deve-se 

assim também entender no âmbito do processo coletivo”. 

 

Em se tratando de demandas coletivas, diz MARCELO ABELHA
 255, a solução deve 

ocorrer de acordo com os princípios atrelados ao processo coletivo.  

 

                                                 
254 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. A concomitância entre ações de natureza coletiva. In: Direito 

processual coletivo e o anteprojeto de Código Brasileiro de Processos Coletivos. Ada Pellegrini Grinover, 
Aluisio Gonçalves de Castro Mendes e Kazuo Watanabe (Coords.). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, 
p. 168.  
255 RODRIGUES, Marcelo Abelha. A ação, cit., p. 141. 
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Conveniente aqui trazer o exemplo apresentado por RICARDO DE BARROS 

LEONEL
256, em que dois legitimados propõem com base nos mesmos fatos demandas 

distintas, contendo pedidos diversos: O Ministério Público pretendendo a suspensão de 

determinada atividade lesiva ao meio ambiente e uma associação de defesa da natureza 

colimando a recomposição do ecossistema. Evidenciada a conexão, a solução será a da 

reunião das ações. 

 

Traz ainda o autor um exemplo de continência, em que, com a mesma 

fundamentação causal e jurídica, os pedidos formulados em uma demanda são mais 

abrangentes: “com amparo nos mesmos fatos e nos mesmos fundamentos jurídicos (causa 

remota e próxima), suponha-se que a associação formule somente pedido de suspensão da 

atividade lesiva, enquanto o Ministério Público postule além disso: a condenação do 

responsável à obrigação de não fazer (não mais adotar medidas lesivas), à obrigação de 

fazer (promover  a recomposição do meio ambiente lesado) e, finalmente, à indenização 

pelo danos materiais e morais (promover a recomposição do meio ambiente lesado). Nessa 

hipótese também deverá haver reunião de ações. 

 

6.2.2. Modificação de competência na ação civil pública ambiental 

 

O art. 102 do Código de Processo Civil apenas admite a modificação de 

competência relativa em razão da conexão ou continência. Assim, como a competência nas 

ações civis públicas é absoluta, em princípio, tais fenômenos não se aplicariam a essas 

demandas. Todavia, isso não pode prevalecer, tendo em vista não se poder aceitar a 

existência de decisões contraditórias sobre objeto parcial ou totalmente igual. Portanto, 

quando houver conexão entre lides coletivas, mesmo sendo a competência absoluta, elas 

deverão ser obrigatoriamente reunidas no juízo prevento, conforme disposição do parágrafo 

único do art. 2º da Lei de Ação Civil Pública. 

 

                                                 
256 LEONEL, Ricardo de Barros. Op. cit., p. 252. 
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FREDIE DIDIER JR. e HERMES ZANETI JR.257, nesse sentido, afirmam que, “embora 

as hipóteses de modificação de competência reguladas pelo CPC dirijam-se às regras de 

competência relativa, nas causas coletivas elas implicam alteração de competência 

absoluta”. 

 

A conexão e continência são hipóteses de modificação legal de competência e 

podem ser alegadas pelas partes e conhecida ex officio pelo juiz. O autor normalmente 

alega a conexão/continência na petição inicial, pedindo a distribuição por dependência. Ao 

réu cabe alegar em preliminar de contestação. 

 

Ressalte-se, todavia, que a reunião das ações só poderá ocorrer se estiverem 

inseridas no âmbito da abrangência do bem tutelado, tendo em vista a interpretação que 

fazemos do disposto no art. 16 da Lei de Ação Civil Pública, conforme será visto em item a 

seguir. 

 

Se não for possível a reunião dos processos, em razão do estágio em que se 

encontram (uma das ações já tiver sido julgada em primeira instância e a outra não), deve 

ser aplicado o art. 265, IV, do Código de Processo Civil, suspendendo-se o processo para 

evitar decisões contraditórias. 

 

7. Assistência e litisconsórcio 

 

Os legitimados do art. 5º da Lei de Ação Civil Pública podem agir em conjunto e 

isoladamente. Assim, em regra, em havendo intervenção de mais de um legitimado na lide, 

dependendo do momento em que se der essa intervenção, poderá haver litisconsórcio ou 

assistência. 

 

                                                 
257 DIDIER JR., Fredie; ZANETI JR., Hermes. Curso de direito processual civil: processo coletivo. 1. 
ed., cit., p. 173. 
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O litisconsórcio, que pode ser inicial ou ulterior, é a pluralidade de partes em um 

só processo e a assistência é a intervenção de alguém em um processo, sem ser autor ou 

réu, por ter interesse jurídico. 

 

7.1. Assistência 

 

FREDIE DIDIER JR. e HERMES ZANETI JR.258 apontam duas frentes sobre o 

problema da assistência nas demandas coletivas: a possibilidade de intervenção de 

particular e a possibilidade de intervenção de um co-legitimado. 

 

Pensamos que não se admite a intervenção do particular como assistente nas 

causas coletivas, pois, além de problema de ordem prática, pois poderia inviabilizar a 

condução do processo, há ausência de interesse processual, considerando que o resultado do 

processo não o prejudicaria, já que a coisa julgada coletiva só se transporta para esfera 

particular in utilibus (art. 103, § 3º, do CDC), ou seja, julgada procedente a demanda, há 

um benefício aos indivíduos que poderão usufruir dos benefícios da decisão coletiva para a 

satisfação do interesse individual. ANTONIO GIDI
259 acrescenta, ainda, outros motivos: não 

há relação jurídica do interessado com a pessoa a quem assiste; se o particular não tem 

legitimidade ad causam para propor a ação, não poderia intervir etc. Admitir a intervenção 

assistencial de particulares das ações coletivas seria negar a própria razão de ser dessas 

ações. 

 

Quando se trata de intervenção de um co-legitimado, por conseqüência lógica ele 

estará legitimado a intervir como assistente da entidade que propôs a ação. Essa intervenção 

será na qualidade de assistente litisconsorcial (que na verdade passa a ser um litisconsorte 

unitário do autor), que encontra previsão no § 2º do art. 5º da Lei n. 7.347/85, e no § 3º 

desse artigo, que autoriza o co-legitimado a prosseguir a causa, assumindo a titularidade 

ativa em caso de desistência infundada ou abandono da ação pela entidade que propôs a 

ação. Essa hipótese será mais bem analisada no item 7.2 relativo ao litisconsórcio. 

                                                 
258 DIDIER JR., Fredie; ZANETI JR., Hermes. Curso de direito processual civil: processo coletivo. 1. 
ed., cit., p. 180-181 e 237. 
259 GIDI, Antonio. Coisa, cit., p. 54-55. 
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7.1.2. Assistência provocada 

 

Diante das já apontadas peculiaridades do dano ambiental, em demandas que 

versem sobre essa matéria é muito comum a necessidade de produção antecipada de prova 

como garantia à ação principal indenizatória. 

 

Nessas hipóteses, há situações em que na ação cautelar preparatória de prova 

provoca-se a participação de terceiro com o propósito de garantir que a prova 

antecipadamente produzida tenha eficácia contra terceiro que pretende depois denunciar a 

lide, em observância à regra fundamental expressa no princípio do contraditório.  

 

A parte, antevendo a denunciação que pretende fazer no processo principal, faz a 

denunciação da lide na cautelar. Foi o que ocorreu, por exemplo, no caso apontado por 

CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO
260, em que uma empresa construtora, citada em processo 

cautelar de vistoria ad perpetuam rei memoriam (produção antecipada de prova pericial), 

promoveu a denunciação dessa lide à seguradora. A decisão, contudo, foi no sentido de que 

não era caso de denunciação da lide, “mas apenas de, preparando a denunciação a ser feita 

no futuro processo principal, dar ciência à seguradora e possibilitar-lhe a participação, em 

contraditório, nos atos da produção antecipada de prova”261. 

 

Nesse sentido, SIDNEY SANCHES
262, tratando do assunto, afirma que “o 

comparecimento deste terceiro só poderia ocorrer na qualidade de assistente da parte em 

cuja vitória tivesse interesse”. Segue concluindo que “Aí se configuraria, porém, 

reconheça-se, uma assistência provocada, que o Código não chegou a prever 

expressamente”. 

 

Realmente não é caso de denunciação da lide, pois esta implica pedido de 

condenação a terceiro e no processo cautelar não haverá sucumbência nem condenação. É o 

                                                 
260 DINAMARCO, Cândido Rangel. Intervenção de terceiro. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 169. 
261 1ª TACSP, 2ª C, ap. n. 298.088, j. 2.2.83, Rel. Álvaro Lazzarini, v. u. 
262 SANCHES, Sidney. Denunciação da lide no direito processual civil brasileiro. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1984., p. 145. 
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que afirma DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES
263: “Por ser a condenação do denunciado a 

conseqüência lógica do acolhimento da denunciação à lide e por ser incompatível a idéia de 

condenação com a tutela cautelar, mostra-se evidente que não tem cabimento esta espécie 

de intervenção de terceiro na produção antecipada de provas”. 

  

Assim, pretendendo a parte a participação do terceiro na produção cautelar da 

prova, deve requerer a sua citação, e se o terceiro comparecer o fará na condição de 

assistente. Daí chamar-se assistência provocada e não voluntária, como normalmente é a 

assistência.   

 

7.2. Litisconsórcio 

 

Será formado o litisconsórcio inicial quando os entes legitimados em conjunto 

ajuizarem a demanda coletiva. O litisconsórcio que se forma em razão da legitimidade 

concorrente é facultativo e, para alguns, unitário, já que a decisão deve ser a mesma para 

todos indistintamente. Contudo, apenas se pode admitir o caráter unitário do litisconsórcio, 

in casu, se for considerado tão-somente o efeito processual da decisão uma vez que a 

legitimidade para a propositura da ação civil pública ambiental é dissociada do direito 

material que está em jogo.  

 

Todavia, o ingresso dos co-legitimados após a propositura da ação será na 

qualidade de assistente litisconsorcial, passando a ser litisconsorte unitário do autor, 

recebendo o processo no estado em que se encontra, mas com os mesmos poderes deste. 

Assim, se um dos legitimados propuser a ação, os demais deverão habilitar-se como 

assistentes litisconsorciais (art. 5º, § 2º, da Lei de Ação Civil Pública).  

 

É possível ainda, chama a atenção FREDIE DIDIER JR.264, que o assistente 

litisconsorcial comporte-se contrariamente aos interesses do assistido. A Lei de Ação Civil 

                                                 
263 NEVES, Daniel Amorim Assunção. Ações probatórias autônomas. Tese de doutorado. Universidade de 
São Paulo, 2006, p. 130. 
264 DIDIER JR., Fredie. Direito processual civil: tutela jurisdicional individual e coletiva. 5. ed. Salvador: 
JusPodivm, 2005, p. 284. 



 121 

Pública autoriza o co-legitimado a prosseguir com a causa, na hipótese de desistência 

infundada ou abandono da ação pela entidade legitimada, conforme previsão do § 3°265 do 

art. 5º da referida lei.  

 

Não obstante o entendimento acima exposto, não há consenso doutrinário sobre o 

assunto. Para FREDIE DIDIER JR., a “assistência litisconsorcial é hipótese de litisconsórcio 

unitário facultativo ulterior. Trata-se de intervenção espontânea pela qual o terceiro 

transforma-se em litisconsorte do assistido (...)”. Assim, seguimos o entendimento desse 

autor266 no sentido de que o co-legitimado interviria no processo como assistente 

litisconsorcial, que nada mais é do que um caso de litisconsórcio facultativo ulterior.  

 

Para outros doutrinadores, contudo, o ingresso de um dos legitimados na demanda 

ocorrerá por meio de intervenção litisconsorcial e não de assistência litisconsorcial. Isso 

porque, para eles, a assistência litisconsorcial se realiza por aqueles que não poderiam 

figurar como partes desde o início da demanda. 

 

Nesse sentido, MARCELO ABELHA
267 afirma que não poderiam ser assistentes 

litisconsorciais, pois esta se refere àqueles que não poderiam figurar como partes desde o 

início da demanda, mas possuem relação jurídica de direito material com o adversário do 

assistido e a decisão a ser proferida interferiria nessa relação. 

 

HUGO NIGRO MAZZILLI
268, apontando um terceiro posicionamento, afirma que, se 

o co-legitimado ingressar em ação civil pública já ajuizada e “aditar a inicial para alterar ou 

ampliar o objeto do processo, teremos litisconsórcio ulterior; entretanto, se ele ingressar no 

processo, mas não alterar o pedido, será assistente litisconsorcial”. 

 

                                                 
265 Art. 5º 
(...) 
§ 3º Em caso de desistência infundada ou abandono da ação por associação legitimada, o Ministério Público 
ou outro legitimado assumirá a titularidade ativa. 
266 DIDIER JR., Fredie. Direito processual civil: tutela jurisdicional individual e coletiva. 5. ed. Salvador: 
JusPodivm, 2005, p. 282. 
267 RODRIGUES, Marcelo Abelha. A ação, cit., p. 80. 
268 MAZZILLI, Hugo Nigro. Op. cit., p. 260. 
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Deixando de lado a divergência doutrinária, importante ressaltar que, em havendo 

modificação ou aditamento da ação por ocasião do ingresso do assistente/litisconsorte na 

demanda, deverão ser atendidas as regras dos arts. 264 e 294 do Código de Processo Civil, 

conforme entendimento de MARCELO ABELHA
269. 

 

A esse respeito concordamos com FREDIE DIDIER JR.270 ao afirmar que é 

necessário que o novo pedido formulado pelo co-legitimado, além de ser realizado antes da 

citação, deverá ser conexo com os pedidos formulados na ação ajuizada, senão estaria 

escolhendo o juízo perante o qual seu pedido será processado, ferindo o princípio da 

garantia do juiz natural. Para ele nada impede, contudo, que se sugira ao autor um pedido 

não conexo, podendo este concordar com o pedido, uma vez que tem direito de aditar a 

petição inicial (art. 294 do CPC). 

 

Sobre a alteração do pedido, se o co-legitimado que intervir no processo pretender 

promover a alteração da demanda, não poderá fazê-lo, salvo se houver consentimento do 

autor co-legitimado. O que o interveniente pode fazer é sugerir ao autor a alteração da 

demanda.  

 

Estabelece, ainda, o art. 5º, § 5º, da Lei de Ação Civil Pública: “Admitir-se-á o 

litisconsórcio facultativo dos Ministérios Públicos da União, do Distrito Federal e dos 

Estados na defesa dos interesses e direitos de que cuida esta lei”271. 

 

HUGO NIGRO MAZZILLI
272

 demonstrando a sua iniciativa juntamente com 

ANTÔNIO AUGUSTO MELLO DE CAMARGO FERRAZ e ÉDIS MILARÉ, lançou a idéia inovadora 

de admitir esse litisconsórcio para conferir maior eficiência na proteção ambiental. Sobre o 

assunto afirmou que “A idéia do litisconsórcio entre Ministérios Públicos surgiu-nos 

inicialmente para melhor defesa ambiental, pois a degradação ecológica no mundo todo 

                                                 
269 RODRIGUES, Marcelo Abelha. A ação, cit., p. 71. 
270 DIDIER JR, Fredie. Direito processual civil, cit., p. 290. 
271 Observe-se que o Ministério Público do Distrito Federal faz parte do Ministério Público Federal, contendo 
o dispositivo uma imprecisão terminológica. 
272 MAZZILLI, Hugo Nigro. Op. cit., p. 262. 
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está atingindo condição alarmante, a justificar um especial empenho do legislador e do 

intérprete para possibilitar uma reação efetiva em proveito de todos”. 

 

Admite-se, portanto, o litisconsórcio entre os Ministérios Públicos (Federal e 

Estadual). Acrescente-se, ainda, que o Ministério Público Estadual não pode propor ação 

civil pública na justiça federal, salvo se for aplicada a regra do art. 109, § 3º, da 

Constituição Federal. 

 

8. Distribuição do ônus da prova nas ações coletivas ambientais 

 

8.1. Considerações gerais 

 

Não existe um dever jurídico de provar e sim o ônus de fazê-lo, uma carga. É o 

que HERNANDO DEVIS ECHANDÍA
273 denomina cargas procesales: “durante la marcha del 

proceso son innumerables las ocasiones en que corresponde a la parte ejercitar determinado 

acto, cuya omisión le traerá la pérdida de una oportunidad procesal; (...)” 

 

PONTES DE MIRANDA
274 bem distingue o dever do ônus: 

  

(a) o dever é em relação a alguém, ainda que seja a sociedade; há relação 
jurídica entre dois sujeitos, um dos quais é o que deve: a satisfação é do 
interesse do sujeito ativo; ao passo que (b) o ônus é em relação a si 
mesmo; não há relação entre sujeitos; satisfazer é do interesse do próprio 
onerado. Não há sujeição do onerado; ele escolhe entre satisfazer, ou não 
ter a tutela do próprio interesse. 

 

Atribui-se importância às regras sobre o ônus da prova somente na hipótese de 

ausência ou insuficiência da prova produzida. Isso porque, comprovados os fatos relevantes 

para o processo pelo autor, réu, ou por iniciativa do juiz, será indiferente a discussão acerca 

do ônus da prova. 

                                                 
273 ECHANDÍA, Hernando Devis. Teoría general del proceso: aplicable a toda clase de procesos. 3. ed. 
Buenos Aires: Editorial Universidad, s/d, p. 44. 
274 PONTES DE MIRANDA. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 282 a 443. Rio de Janeiro: 
Forense, 1999, t. 4, p. 253.  
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Há quem entenda que as regras de ônus da prova são aplicadas pelo magistrado na 

hora de decidir, quando ainda não verificada a prova do fato que deverá ser examinado. 

Portanto, “o valor normativo das disposições pertinentes à distribuição do onus probandi 

assume real importância na ausência de prova”
275. 

 

Assim, parte da doutrina defende que as regras sobre a distribuição do ônus da 

prova são regras de julgamento, das quais se vale o magistrado quando não se obtém prova 

alguma sobre fato relevante para a decisão da causa.  

 

Nesse sentido, FREDIE DIDIER JR.276 assevera que o ônus da prova se trata “de 

regra de julgamento e de aplicação subsidiária, porquanto somente incidam se não houver 

prova do fato probando, que se reputa como não ocorrido”.  

 

Em sentido contrário, PONTES DE MIRANDA
277 afirma que a teoria sobre o ônus da 

prova diz respeito à pretensão à tutela jurídica, o que afasta a conclusão de que tais regras 

sejam consideradas como expedientes para servir como base da sentença quando faltarem 

as provas dos fatos, pois senão “seria só se ver o ônus da prova como posterius”; para ele o 

ônus da prova é prévio. 

 

Entendemos que as regras sobre o ônus da prova têm um caráter dúplice. Sob um 

aspecto elas são regras de conduta para as partes, porque apontam quais fatos lhes 

interessam provar; por outro aspecto, para o juiz, são regras de julgamento, uma vez que 

indicam como julgar quando estiverem ausentes as provas essenciais. Nesse sentido 

também DANIEL KNIJNIK
278. 

 

Há dois aspectos do ônus da prova: o subjetivo e o objetivo. O ônus da prova 

subjetivo consiste na necessidade de o litigante esforçar-se para utilizar os meios adequados 

                                                 
275 MOREIRA, José Carlos Barbosa. As presunções e a prova. Temas de direito processual. 1a série. São 
Paulo: Saraiva, 1977, p. 63. 
276 DIDIER Jr., Fredie. Direito processual civil, cit., p. 488. 
277 PONTES DE MIRANDA. Op. cit, p. 253. 
278 KNIJNIK, Daniel. A prova nos juízos cível, penal e tributário. Rio de Janeiro: Forense, 2007.   
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para a persuasão na instrução da causa. O ônus da prova objetivo, por outro lado, é a 

necessidade de se impor que alguma parte suporte o risco pelo mau êxito da prova, para 

tanto são traçados critérios indicando qual dos litigantes deverá suportar as conseqüências 

desfavoráveis por não ter provado o fato que lhe aproveita. FREDIE DIDIER JR., PAULA 

SARNO BRAGA e RAFAEL OLIVEIRA
279 também fazem essa distinção. 

 

8.2. Distribuição do ônus da prova e a teoria das cargas processuais dinâmicas 

 

Como LEO ROSENBERG
280 já chamava a atenção, “no hay duda respecto de la 

necesidad de distribuir la carga de la prueba, y efectivamente nunca se ha dudado de esto. 

Sólo la fijación del límite entre las pruebas que incumben a una u otra parte ha causado 

grande dificultades a nuestra doctrina”. 

 

De fato, a questão da repartição do ônus da prova apresenta grandes polêmicas 

doutrinárias, sendo muitas as teorias construídas sobre o tema. JOÃO BATISTA LOPES
281, a 

partir dos ensinamentos de SOARES DE FARIA
282, sintetiza os princípios de algumas dessas 

teorias: 

 

- a prova deve ser feita por quem possa satisfazer mais fácil, menos 
inconveniente e menos dispendiosamente (BENTHAM); 

- a prova incumbe a quem pleiteia um direito ou uma liberação e relação a 
fatos ainda incertos (WEBBER); 

- deve presumir-se a existência de um direito, uma vez fundado 
(BETHMAN HOLLWEG); 

- só a alegada mutação de um estado anterior necessita ser provada 
(FITTING); 

- cabe o ônus da prova a quem dela auferir vantagem (GIANTURCO).  

 

                                                 
279 DIDIER Jr., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Op. cit., p. 55. 
280 ROSENBERG, Leo. La carga de la prueba. Tradução de Ernesto Krotoschin.  2. ed., Montevideo: BDEF, 
2002, p. 114. 
281 LOPES, João Batista. A prova no direito processual civil. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2002, p. 41. 
282 FARIAS, Soares de. Principais teorias relativas ao onus probandi. São Paulo: Revista dos Tribunais 1936, 
p. 89. 
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Em princípio, a origem das provas, ou seja, quem as trouxe aos autos, é 

irrelevante para a sua valoração. Essa é a denominada regra da aquisição da prova, pela 

qual toda prova se considera integrante do processo. 

 

Entretanto, não se encontrando as provas nos autos ou não tendo as provas 

existentes convencido o magistrado sobre situações essenciais para o deslinde da demanda, 

impõe-se sejam observadas as regras sobre a repartição do ônus da prova.  

 

O Código de Processo Civil vigente, baseado em uma visão estática, acolheu a 

teoria clássica do ônus da prova, distribuindo de forma prévia e abstrata este ônus, ao 

estabelecer que ao autor caberá o ônus probatório do fato constitutivo do seu direito e ao 

réu os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333 do CPC). 

 

Pensamos, no entanto, que uma regra que distribua o ônus da prova de acordo 

com a posição processual da parte não pode servir como regra geral, pois nem sempre autor 

e réu têm condições de atender a esse ônus. Para ALEXANDRE FREITAS CÂMARA
283, como o 

processo é dinâmico, seria um contra-senso fixar o ônus da prova de forma estática, 

surgindo daí a necessidade de rever esse conceito, sustentando-se uma teoria dinâmica da 

distribuição do ônus da prova. 

 

FREDIE DIDIER JR. e HERMES ZANETI JR.284, nesse sentido, afirmam que essa 

distribuição rígida atrofia nosso sistema e “sua aplicação inflexível pode conduzir a 

julgamentos injustos”. Seguem concluindo que “a concepção mais acertada sobre o ônus da 

prova é a que permite a flexibilidade, o dinamismo de sua distribuição: a distribuição 

dinâmica do ônus da prova (...)”. 

 

                                                 
283 CÂMARA, Alexandre Freitas. Doenças preexistentes e ônus da prova: o problema da prova diabólica e 
uma possível solução. Revista Dialética de Direito Processual. São Paulo: Dialética, 2005, n. 31, p.13. 
284 DIDIER JR., Fredie; ZANETI JR., Hermes. Curso de direito processual civil: processo coletivo. 1. 
ed., cit., p. 302. 
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A teoria das cargas processuais dinâmicas, desenvolvida por JORGE W. 

PEYRANO
285, jurista argentino, rompeu com a concepção estática da distribuição do ônus da 

prova, considerando o processo em sua concreta realidade, atribuindo o ônus da prova à 

parte que melhores condições, pelas circunstâncias reais, tiver de demonstrar o fato, 

independentemente de sua posição no processo ou da espécie do fato, se constitutivo, se 

modificativo, por exemplo. 

 

ANTONIO JANYR DALL’AGNOL JUNIOR
286 aponta as premissas da teoria da 

distribuição dinâmica dos ônus probatórios: “a) inaceitável o estabelecimento prévio e 

abstrato do encargo; b) ignorável é a posição da parte no processo; c) e desconsiderável se 

exibe a distinção já tradicional entre fatos constitutivos, extintivos etc.”. 

 

Sobre o assunto FREDIE DIDIER JR.287 afirma que, “como é cediço, nem sempre as 

partes têm, na prática as mesmas condições de produzir prova dos fatos que alegam em seu 

favor (...)”. Assim, a correta distribuição do ônus da prova, por vezes sendo necessária a 

sua inversão, representa uma “atuação da igualdade substancial no processo, com o 

equilíbrio, in concreto, da situação jurídica da partes”. 

 

Defende posição idêntica AUGUSTO M. MORELLO
288, ao sustentar que as partes 

têm o dever de cooperar com o órgão jurisdicional sem se refugiar no seu mero interesse 

particular. A sua teoria, baseada no princípio da solidariedade ou cooperação, obriga a 

atuação probatória da parte que se encontra em melhores condições de apresentá-la. 

 

Nessa perspectiva conclui ALEXANDRE FREITAS CÂMARA
289: “A teoria dinâmica 

do ônus da prova, pois, revela-se perfeitamente adequada às modernas tendências do 

                                                 
285 PEYRANO, Jorge W (dirigido). Cargas probatórias dinâmicas. Santa Fé: Rubinzal-Culzoni, 2004. 
286 DALL’AGNOL JR., Antonio Janyr. Distribuição dinâmica dos ônus probatórios. RT 788, ano 90, jun. 
2001, p. 98. 
287 DIDIER Jr., Fredie. Direito processual civil, cit., p. 486. 
288 MORELLO, Augusto M. Nuestro modelo probatório (en lo civil y comercial). In: La prueba: libro en 
memória del Profesor Santiago Sentis Melendo. Augusto M. Morello (Coord.). La Plata: Platense, 1996, p. 
47-72.   
289 CÂMARA, Alexandre Freitas. Op. cit., p. 18. 
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Direito Processual, estando afinada com o caráter instrumental do processo, que hoje não 

pode mais ser ignorado”. 

 

O Código de Processo Civil não contém regra expressa adotando a teoria, mas a 

doutrina e a jurisprudência290 a vêm acolhendo por meio de uma interpretação sistemática 

da legislação processual, em decorrência da aplicação dos seguintes princípios: da 

igualdade (art. 5º, caput, da CF, e 125, I, do CPC), “uma vez que deve haver uma paridade 

real de armas das partes no processo, promovendo-se um equilíbrio substancial entre elas”; 

da lealdade, boa-fé e veracidade (arts. 14, 16, 17, 18 e 125, III, do CPC), “pois nosso 

sistema não admite que a parte aja ou se omita, de forma ardilosa, no intuito deliberado de 

prejudicar a contraparte, não se valendo de alegações de fato e provas esclarecedoras”; da 

solidariedade com o órgão judicial (arts. 339, 340, 342, 345 e 355 doCPC), “pois todos têm 

o dever de ajudar o magistrado a descortinar a verdade dos fatos”; do devido processo legal 

(art. 5º, XIV, da CF), “pois um processo devido é aquele que produz resultados justos e 

equânimes”; do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF), “que garante a obtenção de tutela 

jurisdicional justa e efetiva”291; e o da adaptabilidade do procedimento. 

 

Já firmamos posicionamento pela adoção da teoria das cargas processuais 

dinâmicas ao afirmar que “a concepção dinâmica da distribuição do ônus da prova, em 

razão da mobilidade que apresenta de se adequar aos casos concretos, se revela como 

                                                 
290 RESPONSABILIDADE CIVIL. MÉDICO. CLÍNICA. CULPA. PROVA. 
1. Não viola regra sobre a prova acórdão que, além de aceitar implicitamente o princípio da carga dinâmica da 
prova, examina o conjunto probatório e conclui pela comprovação da culpa dos réus. 
2. Legitimidade passiva da clínica, inicialmente procurada pelo paciente. 
3. Juntada de textos científicos determinada de ofício pelo juiz. Regularidade. 
4. Responsabilização da clínica e do médico que atendeu o paciente submetido a uma operação cirúrgica da 
qual resultou a secção da medula. 
5. Inexistência de ofensa a lei e divergência não demonstrada. Recurso especial não conhecido (STJ, REsp 
69.309/SC, 4ª Turma, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em 18-5-1996, DJ de 26-8-1996, p. 29.688). 
290AÇÃO REVISIONAL, DETERMINAÇÃO DA EXIBIÇÃO DO DOCUMENTO COMUM ENTRE AS 
PARTES. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CARGA DINÂMICA DA PROVA E FACILITAÇÃO DE 
DEFESA DO CONSUMIDOR. ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. Embora em discussão a dívida, 
descabe a exclusão de registro negativo quando o devedor, malgrado contestando parcialmente o débito, não 
demonstra a cobrança indevida com esteio em jurisprudência consolidada do STJ ou STF, tampouco deposita 
a parte incontroversa da dívida. Jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça. Agravo 
parcialmente provido (TJRS, 20ª Câm., AI n.70012232849, Rel. José Aquino Flores de Camargo, j. em 6-7-
2005). 
291 Justificativas transcritas de DIDIER JR., Fredie; ZANETI JR., Hermes. Curso de direito processual civil: 
processo coletivo. 1. ed., cit., p. 304. 
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garantia do princípio da efetividade da tutela jurisdicional e, conseqüentemente, garantia da 

igualdade substancial das partes no processo”292. 

 

Importante ressaltar que a repartição casuística do ônus da prova deve ocorrer 

antes da fase instrutória para garantir a segurança jurídica, a ampla defesa e o direito à 

prova das partes.  

 

Traçadas as noções gerais sobre a distribuição do ônus da prova e sobre a teoria 

das cargas processuais dinâmicas para fins de compreensão do tema, passemos a aplicar 

este estudo às ações civis públicas de responsabilidade por danos ambientais.  

 

8.3. Responsabilidade objetiva como mecanismo de tutela da parte vulnerável na 

distribuição do ônus da prova 

 

Um mecanismo que auxilia a tutela da parte mais vulnerável é a adoção da 

responsabilidade objetiva que reflete na atividade probatória por meio das presunções e 

inversão do onus probandi. 

 

Isso porque, enquanto na responsabilidade subjetiva o ônus da prova de todos os 

elementos constitutivos do direito de ser indenizado (conduta, nexo causal, culpa e dano) 

incumbirá à parte em geral mais vulnerável, ou seja, àquela que sofreu o dano, na 

responsabilidade objetiva à parte mais vulnerável caberá tão-somente o ônus de demonstrar 

a existência de dano e nexo causal entre a conduta e o dano, reduzindo-lhe a carga 

probatória. 

 

Assim, considerando que a responsabilidade civil ambiental é objetiva –, a carga 

probatória será reduzida, cabendo tão-somente o ônus de demonstrar a existência de dano e 

nexo causal entre a conduta e o dano. 

                                                 
292 RUSCH, Erica. Distribuição do ônus da prova à luz do princípio da igualdade. In: Constituição e processo. 
Fredie Didier Jr., Luiz Rodrigues Wambier e Luiz Manoel Gomes Jr. (Coord.). Salvador: JusPodivm, 2007, p. 
143. 
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Tal solução – adoção da responsabilidade objetiva, ensina CLÓVIS EDUARDO 

MALINVERNI DA SILVEIRA
293, serve como mecanismo de garantia dos direitos da vítima, 

que no caso do direito ambiental é a própria coletividade. 

 

8.4. Distribuição do ônus da prova nas ações civis públicas de responsabilidade por 

danos ambientais 

 

Para a tutela dos direitos metaindividuais, fez-se necessária uma reformulação das 

regras processuais brasileiras. Nesse sentido, a Lei de Ação Civil Pública e o Código de 

Defesa do Consumidor surgiram para assegurar um tratamento diferenciado aos novos 

conflitos difusos e coletivos. Esse novo sistema rompe definitivamente com o processo 

civil tradicional. O Código de Processo Civil aplica-se apenas subsidiariamente à defesa 

dos direitos coletivos, ou, conforme estabelece o art. 90 do Código de Defesa do 

Consumidor, naquilo que não contrariar esse sistema.  

 

A Lei de Ação Civil Pública aplicável a essas lides não possui nenhuma regra 

específica que trate da distribuição do ônus da prova. Admite, contudo, a referida lei, no art. 

21, a aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor: “Aplicam-se à defesa 

dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos 

do Título III da Lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor”. 

 

O Título III do Código de Defesa do Consumidor, todavia, assim como a Lei de 

Ação Civil Pública, não possuem nenhuma disposição específica sobre a matéria 

(distribuição do ônus da prova).  

 

Nesse contexto – ausência de regras próprias sobre a distribuição do ônus da 

prova para as demandas ambientais –, firmamos o nosso entendimento no sentido de que, 

pelo princípio da subsidiariedade, inicialmente será aplicada a regra constante no art. 333 

                                                 
293 SILVEIRA, Clóvis Eduardo Malinverni da. A inversão do ônus da prova na reparação do dano ambiental 
difuso. In: Aspectos processuais do direito ambiental. 2. ed., Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, p. 
23. 
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do Código de Processo Civil, segundo a qual cada litigante tem o ônus de provar os 

pressupostos fáticos do direito que pretende ser aplicado. 

   

Não obstante o entendimento acima, há quem defenda que as outras disposições 

de caráter processual constantes no Código de Defesa do Consumidor, não incluídas no 

Título III, seriam também aplicáveis, por extensão, à defesa de direitos metaindividuais em 

geral, por meio de ação civil pública, dentre elas a inversão do ônus da prova que se 

encontra prevista no art. 6º do Código de Defesa do Consumidor. 

 

Ora, pensamos que, se de fato pretendesse o legislador que as demais disposições 

processuais previstas no Código de Defesa do Consumidor se aplicassem à defesa dos 

direitos metaindividuais em geral, teria inserido no texto do art. 21 da Lei de Ação Civil 

Pública tal afirmação. Se não fez, outra interpretação não podemos dar ao sentido da lei. É 

certo, portanto, que o art. 6º do Código de Defesa do Consumidor não se aplica à tutela do 

bem ambiental, por força do princípio da legalidade e pelas regras do direito positivo. 

 

Ademais, lembra ÉDIS MILARÉ
294, a inversão do ônus da prova constitui um 

gravame para o réu. Sendo assim, a regra do art. 6º, VII, do Código de Defesa do 

Consumidor não poderá ser aplicada extensiva ou analogicamente às ações civis públicas 

ambientais. Sabe-se que é vedada a interpretação analógica que enseje a restrição de 

direitos. 

 

Outro ponto é que a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do 

Consumidor é reflexo da relação entre o direito material e o processual nas relações de 

consumo e constitui o mecanismo de facilitação da defesa do consumidor em juízo. Não 

poderia, entretanto, estender-se instrumento da relação material de consumo para outras 

demandas coletivas, já que as demais relações jurídicas tuteladas pela Lei n. 7.347/85 não 

se caracterizam essencialmente pelo desequilíbrio entre as partes, não obstante a relevância 

do bem jurídico tutelado, in casu, o meio ambiente. 

 

                                                 
294 MILARÉ, Édis. Direito, cit., p. 1030. 
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Assim, considerando hipóteses em que a dificuldade de produção de prova seja 

para ambas as partes, impor ao réu o ônus da prova, sem que haja previsão legal para tanto, 

é atentatório ao princípio da isonomia. 

 

Todavia, não é pacífica essa questão. 

 

Para outra parte da doutrina, que defende a inversão do ônus da prova nas ações 

civis públicas ambientais, não se poderia admitir a adoção do critério estático estabelecido 

pelo art. 333 do Código de Processo Civil, que, muitas vezes, estimula posições de inércia e 

sonegação de provas em um processo no qual esteja em jogo a tutela do meio ambiente. 

Neste sentido, MARCELO ABELHA
295. 

 

Para eles, a partir de uma interpretação sistemática, ontológica e teleológica, o art. 

21 da Lei de Ação Civil Pública, quando se referiu ao Título III do Código de Defesa do 

Consumidor, admitiu a aplicação das normas processuais deste Código, inclusive a regra 

relativa à inversão do ônus da prova, às ações civis públicas. 

 

Nesse sentido, FIORILLO, ABELHA e NERY
296 “entendem que a relação entre o 

CDC e a LACP possui cunho visceral, pois suas regras processuais se aplicam 

aprioristicamente a toda ação coletiva, formando um sistema processual coletivo. Desta 

forma, é perfeitamente possível a aplicação da inversão do ônus da prova em sede de 

qualquer ação coletiva, nestas incluídas aquelas para a tutela do meio ambiente, pois a 

inversão do ônus da prova é regra de natureza processual e todas as regras processuais do 

CDC e da LACP devem ser aplicadas na tutela de outros direitos difusos e coletivos, 

conforme os arts. 1º, IV, e 21 da LACP”. Concluem os autores que “a extensão dessa 

aplicação é imperativo inelutável, que não pode ser olvidado”.  

 

                                                 
295 RODRIGUES, Marcelo Abelha. A ação, cit., p. 211. 
296 FIORILLO, Celso Antônio Pacheco; ABELHA, Marcelo; NERY, Rosa Maria Andrade. Direito processual 

ambiental brasileiro: ação civil pública, mandado de segurança, ação popular, mandado de injunção. Belo 
Horizonte: Del Rey, 1996, p. 142. 
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Outrossim, acrescentam, ainda, que, pelo princípio da precaução, a incerteza 

científica milita em favor do meio ambiente, incumbindo-se ao suposto poluidor o ônus de 

provar que as intervenções pretendidas não trariam conseqüências indesejadas ao meio 

ambiente. 

 

Ultrapassada a análise dos argumentos da doutrina que diverge acerca da inversão 

ou não do ônus da prova na ação civil pública ambiental, concluímos, com ÉDIS MILARÉ, 

que, no contexto atual, inexiste disposição expressa de lei que sustente a inversão do ônus 

da prova nas ações civis públicas ambientais, tratando-se de um gravame para o réu, razão 

pela qual deverá ser aplicada, em princípio, a disposição constante no art. 333 do Código de 

Processo Civil.  

 

E dizemos “em princípio” porque o art. 225, § 1º, da Constituição Federal impõe a 

responsabilidade ao Poder Público (em suas três esferas) de proteger o meio ambiente. 

Nenhum juiz, portanto, pode desconsiderar essa regra na sua atuação judicante, devendo 

levar em consideração o que ele representa para a coletividade. Para tanto se exige uma 

atuação participante do magistrado na condução do processo, repercutindo, sobretudo, no 

âmbito da produção da prova.  

 

Nesse sentido, o juiz deverá adotar uma postura naturalmente mais cautelosa ao 

decidir sobre questões que afetem o meio ambiente. Sobre o assunto, EDUARDO APPIO
297 

afirma que “A cautela imposta ao juiz nestes casos não pode representar, contudo, ausência 

de um detido exame acerca das provas produzidas, as quais têm de ser analisadas à luz do 

princípio inquisitivo”. 

 

Assim, a visão publicista da prova pressupõe a superação das regras e técnicas de 

julgamento quando se está diante de um non liquet. Deve-se, em verdade, exigir do juiz 

uma participação no processo investigativo, com o objetivo de diminuir os casos de 

incerteza.  

 

                                                 
297 APPIO, Eduardo. A ação civil pública no Estado Democrático de Direito. Curitiba: Juruá, 2005, p. 138. 
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Isso não quer dizer, contudo, que foi legado ao juiz um poder de interpretação 

demasiadamente discricionário, mas também não demasiadamente restrito. Assim, estando 

diante de um non liquet, admitimos a adoção da teoria da distribuição dinâmica dos ônus 

probatórios, a qual já foi analisada. 

 

Não obstante as considerações supramencionadas, não podemos deixar de 

reconhecer que, tendo em vista a relevância do bem jurídico em jogo, é recomendável a 

edição de lei que discipline o assunto, para que não permaneçam as incertezas e lacunas, 

não obstante reconhecermos a aplicação da teoria da distribuição dinâmica dos ônus da 

prova independentemente de previsão legislativa, a partir da eficácia imediata do princípio 

da adequação e do princípio da igualdade, na hipótese antes estudada – estando diante de 

um non liquet.  

 

Os projetos de codificação da legislação coletiva prevêem a aplicação da teoria da 

distribuição dinâmica do ônus da prova. 

 

O Código Modelo de Processos Coletivos para os Países Ibero-americanos298 não 

copiou a tradicional regra de distribuição do ônus da prova previsto no art. 333 do Código 

de Processo Civil, nem a possibilidade de inversão do onus probandi contida no art. 6º, VII, 

do Código de Defesa do Consumidor. 

 

Vejamos a regra adotada pelo referido projeto de Código: 

 

Art. 12.  
§ 1º O ônus da prova incumbe à parte que detiver conhecimentos técnicos 
ou informações específicas sobre os fatos, ou maior facilidade em sua 
demonstração. Não obstante, se, por razões de ordem econômica ou 
técnica, o ônus da prova não puder ser cumprido, o juiz determinará o que 
for necessário para suprir à deficiência e obter elementos probatórios 
indispensáveis para a sentença de mérito, podendo requisitar perícias à 
entidade pública cujo objeto estiver ligado à matéria em debate, 
condenando-se o demandado sucumbente ao reembolso. (...) 

                                                 
298 Trata-se de proposta de elaboração de um Código Modelo de Processos Coletivos para a Ibero-América de 
iniciativa do Presidente do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual, Roberto Berizonce, que nomeou 
uma Comissão para elaborá-lo, formada por Ada Pellegrini Grinover, Kazuo Watanabe e Antônio Gidi. 
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§ 2º Durante a fase instrutória, surgindo modificação de fato ou de direito 
relevante para o julgamento da causa, o juiz poderá rever, em decisão 
motivada, a distribuição do ônus da prova, concedido à parte a quem for 
atribuída a incumbência prazo razoável para a produção da prova, 
observado o contraditório em relação à parte contrária. 
§ 3º O juiz poderá determinar de ofício a produção de provas, observado o 
contraditório. 

 

Seguindo a mesma linha, o Anteprojeto de Código Brasileiro de Processos 

Coletivos, versão janeiro de 2007, propõe que: 

 

Art. 11. São admissíveis em juízo todos os meios de prova, desde que 
obtidos por meios lícitos, incluindo a prova estática ou por amostragem. 
§1º Sem prejuízo do disposto no art. 333 do Código de Processo Civil, o 
ônus da prova incumbe à parte que detiver conhecimentos técnicos ou 
informações específicas sobre os fatos, ou maior facilidade em sua 
demonstração.  
§ 2º O ônus da prova poderá ser invertido quando, a critério do juiz, for 
verossímil a alegação, segundo as regras ordinárias de experiência, ou 
quando a parte for hipossuficiente. 
§ 3º Durante a fase instrutória, surgindo modificação de fato ou de direito 
relevante para o julgamento da causa (parágrafo único do art. 5º deste 
Código), o juiz poderá rever, em decisão motivada, a distribuição do 
ônus da prova, concedendo à parte a quem for atribuída a incumbência 
prazo razoável para sua produção, observando o contraditório em relação 
à parte contrária (art. 25, § 5º, IV). 
§ 4º O juiz poderá determinar de ofício a produção de provas, observado 
o contraditório. 
§ 5º Para a realização de prova técnica, o juiz poderá solicitar a 
elaboração de laudos ou relatórios a órgãos, fundações ou universidades 
públicas especializados na matéria”. 

 

O Código Modelo elaborado por Antonio Gidi na mesma linha prevê que: 

 

Art. 11. Ônus da prova 
11. Quando o descobrimento da verdade dos fatos depender de 
conhecimentos técnicos ou de informações que apenas uma das partes 
dispõe ou deveria dispor, a ela caberá o ônus da prova, se as alegações da 
parte contrária forem verossímeis. 

 

Podemos perceber da análise dos dispositivos supramencionados que pretenderam 

os Códigos Modelos ajustar-se o máximo possível às circunstâncias do caso, evitando 

assim incorrer em abstrações desconectadas da realidade, adotando a teoria da distribuição 

dinâmica dos ônus probatórios. 
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Percebe-se, portanto, que, como ensina o Professor ALUISIO GONÇALVES DE 

CASTRO MENDES
299, o Código Modelo optou por conferir o ônus da prova à parte que 

melhor detiver conhecimentos técnicos ou informações específicas sobre os fatos ou maior 

facilidade em sua demonstração. 

 

Também nesse sentido, FREDIE DIDIER JR. e HERMES ZANETI JR.300 apontam que 

“Os projetos que prevêem a codificação da legislação coletiva consagram a teoria da 

distribuição dinâmica do ônus da prova”. 

 

Muitas vezes a prova é extremamente complexa para os demandantes, o que não 

ocorre com os demandados, que detêm melhores informações e condições técnicas de 

produzir provas. As empresas muitas vezes são os únicos atores que podem avaliar as 

implicações prováveis de um risco. Para eximir-se da responsabilidade, teria de comprovar 

que adotou todas as medidas de precauções necessárias e que da sua atividade não poderia 

resultar nenhum dano. 

 

Tanto o Código Modelo como o Anteprojeto de Código Brasileiro de Processos 

Coletivos prevêem a possibilidade de inversão do ônus da prova. Para isso, contudo, deverá 

o magistrado verificar se estão presentes os pressupostos para a inversão do onus probandi, 

quais sejam a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações. 

 

A hipossuficiência pode ser verificada sob várias perspectivas301: a 

hipossuficiência econômica, a informativa, a técnica, a que decorre do caráter do interesse 

tutelado e a que decorre da lei. 

 

                                                 
299 MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Código modelo de processos coletivos para os países ibero-

americanos. In: MAZZEI, Rodrigo Reis e NOLASCO, Rita Dias (Coord.). Processo civil coletivo. São Paulo: 
Quartier Latin, 2005, p. 740-741. 
300 DIDIER JR., Fredie; ZANETI JR., Hermes. Curso de direito processual civil: processo coletivo. 1. 
ed., cit., p. 301. 
301 SILVEIRA, Clóvis Eduardo Malinverni da. A inversão do ônus da prova na reparação do dano ambiental 
difuso. In: Aspectos processuais do direito ambiental. 2. ed., Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, p. 
37. 
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Parte da doutrina defende que a inversão do ônus da prova é solução que beneficia 

toda a coletividade diante da posição de hipossuficiência do autor da demanda coletiva 

ambiental. Para esses doutrinadores, há um dever genérico e abstrato de não degradar, 

invertendo-se o regime da ilicitude. Esta será presumida até que se prove o contrário. 

Sustentam que a inversão do ônus da prova seria a concreta aplicação do princípio da 

precaução. 

 

Para estes, atribuir o ônus da prova ao demandante na responsabilização por danos 

ambientais é esvaziar as normas de direito material, resultando na ineficácia do sistema e 

no agravamento da poluição. 

 

De fato a tendência do direito processual moderno, afirma MORATO LEITE
302, é 

aliviar ou inverter o ônus da prova, para tornar eficaz a responsabilização objetiva.  

 

Concordamos com esse posicionamento, contudo fazemos a ressalva de que a 

inversão do ônus da prova não pode ser estabelecida como uma regra preconcebida, mas 

sim como um instrumento de ajuste possível às circunstâncias do caso, evitando desse 

modo incorrer em abstrações desconectadas da realidade. 

 

Assim, não obstante o respeito à opinião de MARCELO ABELHA
303, não 

concordamos com ele ao afirmar que a inversão do ônus da prova a critério do juiz, nos 

casos de hipossuficiência e/ou verossimilhança das alegações, é uma verdadeira 

manipulação do processo, utilizada para corrigir uma isonomia meramente formal.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
302 LEITE, José Rubens Morato. Dano ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial, São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2000, p. 189-190. 
303 RODRIGUES, Marcelo Abelha. A ação, cit, p. 164-166. 
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9. Coisa julgada na ação civil pública ambiental 

 

9.1. Observação geral 

 

Coisa julgada, definem FREDIE DIDIER JR. e HERMES ZANETI JR.304, é a “situação 

jurídica que torna indiscutível o conteúdo de determinadas decisões jurisdicionais. Trata-se 

de conteúdo inerente ao direito fundamental à segurança jurídica”. 

 

O regime jurídico da coisa julgada nas ações coletivas é bastante distinto do das 

ações individuais. Passemos então a enfrentar as peculiaridades desse instituto, sobretudo 

no que se refere às ações civis públicas de natureza ambiental. 

 

9.2. Limites subjetivos da coisa julgada no processo coletivo 

 

A coisa julgada no processo civil individual apenas produz efeitos perante as 

partes envolvidas na ação, não beneficiando nem prejudicando terceiros. Em ações 

coletivas ocorrerá de acordo com a amplitude do direito posto em causa. 

 

Os limites subjetivos da coisa julgada da demanda coletiva, portanto, vão além da 

parte ativa; o seu alcance se dará pela limitação da titularidade do objeto protegido em 

juízo. Os titulares do objeto indivisível que foi tutelado serão os atingidos pela coisa 

julgada.  

 

Portanto, se o direito for difuso, a extensão será erga omnes; se coletivo stricto 

sensu, será ultra partes; e se individual homogêneo, a extensão será erga omnes, atingindo 

a todos aqueles que comprovaram a lesão do direito. 

 

É o que estabelece o art. 103 do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: 

 

                                                 
304 DIDIER JR., Fredie; ZANETI JR., Hermes. Curso de direito processual civil: processo coletivo. 1. 
ed., cit., p. 337. 
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Art. 103. Nas ações coletivas de que trata este Código, a sentença fará 
coisa julgada: 
I - erga omnes, exceto se o pedido for julgado improcedente por 
insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá 
intentar outra ação, com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova, 
na hipótese do inciso I do parágrafo único do art. 81; 
II - ultra partes, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, salvo 
improcedência por insuficiência de provas, nos termos do inciso anterior, 
quando se tratar da hipótese prevista no inciso II do parágrafo único do 
art. 81; 
III - erga omnes, apenas no caso de procedência do pedido, para 
beneficiar todas as vítimas e seus sucessores, na hipótese do inciso III do 
parágrafo único do art. 81. 

 

Assim, na tutela dos direitos metaindividuais, como é o caso da ação civil pública 

ambiental, a sentença proferida possui efeitos, em tese, erga omnes.   

 

Nesse sentido, também a regra do art. 16 da Lei n. 7.347/85, que foi alterado pela 

Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997: “a sentença civil fará coisa julgada erga omnes 

(...)”. 

 

Portanto, considerando que o meio ambiente é de titularidade da coletividade, 

sendo um bem difuso, a coisa julgada atingirá toda a comunidade lesada, em outras 

palavras, estamos falando de coisa julgada erga omnes. Duas, contudo, são as ressalvas: (i) 

quando houver improcedência por insuficiência de provas, não se formará a coisa julgada 

material, podendo a demanda ser reproposta, valendo-se de novas provas; e (ii) quando 

houver procedência da demanda, além do benefício difuso, poderá ocorrer o fenômeno da 

extensão beneficiadora in utilibus do julgado para a tutela dos direitos individuais, 

conforme veremos a seguir. 

 

9.2.1. Coisa julgada secundum eventum litis e secundum eventum probationes 

 

Essa peculiaridade da coisa julgada nas lides coletivas – efeito erga omnes – faz 

surgir um problema: “o risco de interferência injusta nas garantias individuais do titular do 
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direito subjetivo (princípio da inércia do Judiciário e do contraditório), submetendo o 

“sujeito” à “imutabilidade” de uma decisão da qual não participou (...)”305. 

 

Para minimizar os efeitos desse problema, o legislador306 adotou a coisa julgada 

secundum eventum litis, “que é aquela que somente é produzida quando a demanda for 

julgada procedente”307, portanto, opera-se segundo o resultado do litígio. Assim, somente 

em caso de procedência da ação coletiva se opera a extensão subjetiva da coisa julgada, 

atingindo os titulares do direito individual. 

 

A coisa julgada secundum eventum litis não é satisfatória para as demandas 

individuais, todavia para a jurisdição coletiva esse sistema deve ser operado, conforme 

previsão expressa. A expressão secundum eventum litis designa situações em que a 

autoridade da coisa julgada não se opera, mesmo tendo havido julgamento do pedido; trata-

se, pois, de regra excepcional que vigorará tão-somente quando expressamente prevista. 

 

Importante registrar também a existência de corrente doutrinária308 contrária à 

extensão da coisa julgada secundum eventum litis. Entende essa corrente que, em razão da 

segurança jurídica e do risco de exposição do réu a infinitas ações coletivas, a eficácia da 

sentença seria erga omnes, inclusive na improcedência da ação. 

 

NELSON NERY JR. 309 sobre o assunto afirma que: 

 
Ao argumento que se pretende utilizar para afastar a intangibilidade da 
coisa julgada, de que esta somente se teria operado segundo o resultado 
do processo (secundum eventum litis), gênero do qual é espécie a coisa 
julgada segundo o resultado da prova (secundum eventum probationis), 
não pode dar acolhida porque essa técnica é regra de exceção ao sistema 
e, portanto, só se admite nos casos expressos taxativamente na lei.  

                                                 
305 Idem, ibidem, p. 338. 
306 É o caso da coisa julgada formada em ação coletiva que verse sobre direitos individuais homogêneos (art., 
103, III, do CDC). 
307 DIDIER Jr., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; e OLIVEIRA, Rafael. Op. cit, p. 491. 
308 Neste sentido, José Rogério Cruz e Tucci. Class action e o mandado de segurança coletivo. São Paulo: 
Saraiva, 1990, p. 50. Em estudo ainda antes da vigência do CDC. 
309 NERY JR., Nelson. A polêmica sobre a Relativização (desconsideração) da coisa julgada e o Estado 
Democrático de Direito. In: Relativização da coisa julgada: enfoque crítico. Fredie Didier Jr. et al. (Orgs.). 
Salvador: JusPodivm, 2004, p. 206. 
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Ainda quanto ao modo de produção, há outro tipo de coisa julgada: secundum 

eventum probationis que é aquela que apenas se forma em caso de esgotamento de provas. 

O art. 16 da Lei de Ação Civil Pública traz previsão no sentido de que quando as demandas 

em que se visa a proteção dos direitos difusos forem julgadas improcedentes por 

insuficiência de prova, não de formará coisa julgada: “(...) exceto se o pedido for julgado 

improcedente por deficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá 

intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova”. 

 

O Código de Defesa do Consumidor também consagrou a coisa julgada secundum 

eventum probationis para as ações coletivas que versam a respeito dos direitos difusos e 

coletivos310.  

 

Sobre o assunto FREDIE DIDIER JR. e HERMES ZANETI JR.311
 afirmam que, “se a 

decisão proferida no processo coletivo julgar a demanda improcedente por insuficiência de 

provas, não formará coisa julgada”. Prestigia, portanto, o legislador o valor de justiça em 

vez do de segurança jurídica. 

 

Nesse contexto, se o pedido for desacolhido por insuficiência de provas, a ação 

não fará coisa julgada material, podendo ser renovada desde que baseada em provas novas. 

Essa regra visa evitar a formação de coisa julgada negativa. 

 

É no campo ambiental, lembra RODOLFO DE CAMARGO MACUSO
312, que mais se 

evidencia a aplicabilidade da coisa julgada secundum eventum probationis, conforme 

assentado em dois postulados da Carta de São Paulo, lavrada ao final do 7º Congresso de 

Direito Ambiental (2 a 6-6-2003):  

 

                                                 
310 LENZA, Pedro. Op. cit., p. 292-298. 
311 DIDIER JR., Fredie; ZANETI JR., Hermes. Curso de direito processual civil: processo coletivo. 1. 
ed., cit., p. 344. 
312 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Jurisdição coletiva e coisa julgada: teoria geral das ações coletivas. 2. 
ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 302-303. 
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n. 59. Em relação à coisa julgada, deve prevalecer o critério segundo o 
qual, sobrevindo novas provas, é sempre possível a renovação da ação 
civil pública para a defesa dos interesses transindividuais, mesmo que a 
sentença anterior não tenha feito menção expressa à improcedência da 
ação por insuficiência de provas. Em tal hipótese descabe falar em 
violação da coisa julgada e da segurança jurídica, pois a sentença, nas 
ações coletivas, se cinge à prova produzida no processo, de modo que a 
coisa julgada se dá de acordo com o resultado da prova produzida até 
aquele momento (coisa julgada secundum probationem).  
 
n. 60. A eficácia preclusiva da coisa julgada, pela qual se consideram 
cobertas pela coisa julgada tanto as questões levantadas como aquelas 
que poderiam ter sido produzidas, não obsta a coisa julgada secundum 

probationem, se se tratar exclusivamente de provas supervenientes, que 
não poderiam ser produzidas no primeiro processo. 

 

PEDRO LENZA
313 aponta como grande questão “saber se o juiz deverá especificar, 

expressamente, que o julgamento foi por insuficiência de provas, fazendo constar na 

sentença”. Para esse autor, posição com a qual concordamos, o julgamento por 

insuficiência de provas não precisa ser expresso, mas sim decorrer do conteúdo da decisão 

de que, se o autor comprovasse os fatos constitutivos do seu direito, outro poderia ser o 

resultado da ação: “não há necessidade de na sentença constar a referência expressa à 

ausência de prova. Independentemente disto, pode a parte repropor a demanda, desde que 

com nova prova demonstre que o juiz não poderia ter decidido a matéria (...)”. 

 

Para JOSÉ AFONSO DA SILVA
314, é necessária a afirmação do juiz na própria 

sentença de que a improcedência foi por insuficiência de prova ou pelo menos que 

implicitamente tal fato decorreu indubitavelmente da decisão. 

  

Quanto ao aspecto da prova nova, para se obter a procedência da demanda 

novamente postulada, ressalte-se que a exigência é no sentido de que a prova não tenha sido 

utilizada no processo anterior, independentemente de ela existir no momento da propositura 

da primeira demanda, devendo, contudo, ser suficiente para um novo juízo de direito acerca 

                                                 
313 LENZA, Pedro. Op. cit., p. 293. Antonio Gidi também adota esta teoria que chama de “critério 
substancial”. 
314 SILVA, José Afonso de. Ação popular constitucional: doutrina e processo. 2. ed. rev., atual. e ampl. São 
Paulo: Malheiros, 2007.   
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da questão envolvida na lide. Nesse sentido, ANTONIO GIDI
315 afirma que nos processos 

coletivos o conceito de prova nova não pode ser tão restritivo como o de documento novo.  

 

Na mesma linha MARCELO ABELHA
316 assevera que “A ‘nova’ prova não é a que 

necessariamente surge após o trânsito em julgado do processo anterior”. 

  

Em matéria ambiental, nas ações de responsabilidade civil por danos ao meio 

ambiente, é freqüente a obtenção da comprovação de danos ocorridos ou que venham a 

ocorrer em momento posterior ao andamento da ação. Isso porque “os danos ambientais 

variam no tempo e no espaço, e às vezes não existe desenvolvimento científico e técnico 

que consiga provar a existência do dano”317. Assim, outro entendimento não poderíamos ter 

senão o de que se deve admitir a utilização de prova que, embora existente no momento da 

propositura de ação anterior, não tenha sido utilizada para o convencimento do magistrado 

no julgamento da demanda.  

 

9.2.2. A aplicação in utilibus da coisa julgada para a esfera individual  

 

Com relação às demandas individuais, ainda que não sejam objeto do presente 

estudo, não seria fora de propósito lembrar que, não obstante a propositura da ação coletiva 

ambiental, os indivíduos lesados poderão demandar, por ações individuais, pela 

correspondente reparação dos danos pessoalmente sofridos. 

 

Outra peculiaridade significativa da coisa julgada nas demandas coletivas é a 

possibilidade de aplicação in utilibus da coisa julgada para a esfera individual. O § 3º do 

art. 103 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável às ações civis públicas por força do 

art. 21 da Lei n. 7.347/85, dispõe que: 

 

§ 3º Os efeitos da coisa julgada de que cuida o art. 16, combinado com o 
art. 13 da Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985, não prejudicarão as ações 
de indenização por danos pessoalmente sofridos, propostas 

                                                 
315 GIDI, Antonio. Coisa, cit., p. 136. 
316 RODRIGUES, Marcelo Abelha. A ação, cit., p. 234. 
317 Idem, ibidem, p. 234. 
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individualmente ou na forma prevista neste Código, mas, se procedente o 
pedido, beneficiarão as vítimas e seus sucessores, que poderão proceder à 
liquidação e à execução, nos termos dos arts. 96 a 99. 

 

O Código de Defesa do Consumidor (§ 3º do art. 103), portanto, estabeleceu uma 

nova disciplina, ampliando os limites da coisa julgada mediante a aplicação, in utilibus, do 

julgado coletivo às ações individuais.  

 

Esse transporte da coisa julgada, contudo, só ocorrerá nas hipóteses de 

procedência da ação coletiva (secundum eventum litis).  Assim, se por um lado as ações 

individuais não seriam prejudicadas em razão do insucesso da ação coletiva, por outro lado 

a procedência da demanda coletiva teria os seus efeitos estendidos para beneficiar os 

indivíduos em suas ações individuais.  

 

Esclarecedor é o exemplo apresentado por FREDIE DIDIER JR. e HERMES ZANETI 

JR.318: “acolhido o pedido na ação coletiva, no sentido de determinar a paralisação de certa 

obra de garimpo, por exemplo, que estava contaminando o rio com mercúrio, poderão os 

prejudicados se aproveitar desta decisão, para já a partir daí propor as suas respectivas 

ações individuais”. 

 

Ressalte-se que o art. 104319 do Código de Defesa do Consumidor condiciona a 

utilização dos efeitos (benefícios) advindos do julgado coletivo ao requerimento de 

suspensão da demanda individual, no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do 

ajuizamento da ação coletiva. 

 

Por fim, ROBERTO CARLOS BATISTA
320 destaca que a transferência in utilibus da 

eficácia da coisa julgada na ação civil pública não se opera apenas nos casos de condenação 

                                                 
318 DIDIER JR., Fredie; ZANETI JR., Hermes. Curso de direito processual civil: processo coletivo. 1. 
ed., cit., p. 348. 
319 Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem 
litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que 
aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for 
requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva.  
320 BATISTA, Roberto Carlos. Coisa julgada nas ações civis públicas: direitos humanos e garantismo. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 162. 
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de dinheiro, como poderia parecer a partir da interpretação literal do art. 103, § 3º, do 

Código de Defesa do Consumidor. Aponta esse autor os seguintes fundamentos para tal 

conclusão: “1) por natureza, a ação civil pública se destina à recomposição do bem lesado 

(obrigação de fazer ou não fazer) e apenas na inviabilidade real dessa medida impõe-se a 

condenação em dinheiro”; e “2) o art. 3º da Lei n. 7.347/85 contempla possível que o objeto 

da ação seja a condenação em dinheiro ou a obrigação de fazer ou não fazer”.  

 

9.3. Limitação territorial da eficácia da decisão no processo coletivo 

 

Questão que vem provocando debates doutrinários é a da extensão da coisa 

julgada em decorrência da alteração imposta pela Lei n. 9.494/97 ao art. 16 da Lei n. 

7.347/85, in verbis: 

 

Art, 16. A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos limites da 
competência territorial do órgão prolator (...) 

 

Pretendeu o legislador que os efeitos da coisa julgada ficassem restritos aos 

limites da competência territorial do juiz prolator da decisão, impedindo, portanto, a coisa 

julgada de abrangência regional ou nacional nas ações coletivas. 

 

O legislador, em verdade, confundiu coisa julgada com competência. O âmbito da 

abrangência da coisa julgada é determinado pelo pedido e não pela competência. FREDIE 

DIDIER JR. e HERMES ZANETI JR.321 sobre o assunto afirmam que há “equívoco na técnica 

legislativa que acaba por confundir competência, como critério legislativo para repartição 

da jurisdição, com a imperatividade decorrente do comando jurisdicional, esta última 

elemento do conteúdo de jurisdição que é uma em todo o território nacional”. 

 

As críticas chamam atenção, ainda, para o fato de que a necessidade de ingressar 

com a mesma demanda coletiva em cada comarca dificulta o acesso à justiça, sobrecarrega 

o Poder Judiciário, diminui a força política da ação e fere o princípio da isonomia na 

                                                 
321 DIDIER JR., Fredie; ZANETI JR., Hermes. Curso de direito processual civil: processo coletivo. 1. 
ed., cit., p. 145. 
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medida em que pessoas na mesma situação jurídica podem vir a receber tratamento 

diferenciado em havendo decisões diversas nas comarcas. Ou, nas palavras de FREDIE 

DIDIER JR. e HERMES ZANETI JR.322, “ocorre prejuízo à economia processual e fomento ao 

conflito lógico e prático de julgados” e “representa ofensa aos princípios da igualdade e do 

acesso à jurisdição, criando diferença no tratamento processual dado aos brasileiros e 

dificultando a proteção dos direitos coletivos em juízo”. 

 

MARCELO ABELHA
323 critica essa alteração sob o argumento de que foi uma 

maneira de fragmentar as ações coletivas, pouco importando se o objeto difuso ou coletivo 

é indivisível. 

 

O argumento da indivisibilidade da tutela coletiva também é destacado por 

BRUNO FREIRE E SILVA
324 ao asseverar que, “os interesses difusos e coletivos, por sua 

natureza, são indivisíveis e, qualquer tentativa do legislador de limitar essas condições é, 

além de ilegítima, impossível. Por serem direitos indivisíveis, não há como a sentença ser 

de conteúdo restrito a certa área territorial, pois a decisão afeta o direito como um todo”. 

  

Interessante, sobre o assunto, é o exemplo, no campo ambiental, apontado por 

RODOLFO DE CAMARGO MANCUSO
325: 

 

suponha-se uma ação civil pública onde se pede a interdição do uso de 
mercúrio no garimpo de ouro, atividade realizada ao longo de um rio que 
atravessa dois Estados; figure-se, ainda, que essa ação vem proposta no 
Estado banhado pelo trecho do rio que está a jusante: de que modo 
poderia a decisão judicial que acolhe a ação ser realmente eficaz, se os 
seus efeitos práticos circunscritos aos limites territoriais do juízo prolator 
da decisão? No exemplo, nenhuma eficácia – muito menos erga omnes – 
teria a coisa julgada, porque o inquinamento do rio, com mercúrio, 
continuaria ocorrendo (...).  

  
                                                 
322 Idem, ibidem, p. 145. 
323 RODRIGUES, Marcelo Abelha. A ação, cit., p. 136. 
324 SILVA, Bruno Freire e. A ineficácia da tentativa de limitação territorial dos efeitos da coisa julgada na 
ação civil pública. In: Processo civil coletivo. Rodrigo Mazzei e Rita Dias Nolasco (Orgs.). São Paulo: 
Quartier Latin, 2005, p. 338. 
325 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Ação civil pública: em defesa do meio ambiente, do patrimônio 
cultural e dos consumidores: Lei 7.347/85 e legislação complementar. 10. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2007, p. 299. 
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Os bens da natureza não são divisíveis ou indivisíveis pela vontade humana. 

Assim, a tentativa de o legislador alterar o art. 16 da Lei de Ação Civil Pública é ilegítima. 

Para que fosse legítima essa tentativa, teria de ter havido limitação do objeto da demanda, o 

que não ocorreu. 

 

Nesse sentido, PEDRO LENZA
326 afirma que “não se pode reprimir, enfatize-se, por 

meio de lei, objetivando a alteração das regras de competência, a abrangência da autoridade 

da coisa julgada nos processos coletivos”. 

 

Importante a observação de MARCELO ABELHA
327 ao apontar a situação em que tal 

alteração estimulará que o réu da ação civil pública não recorra das decisões para o tribunal 

para evitar que a decisão proferida por este amplie a abrangência, sendo-lhe mais 

prejudicial.  

 

Em razão dessas incongruências, FREDIE DIDIER JR. e HERMES ZANETI JR.328 

defendem a inconstitucionalidade e inutilidade desse dispositivo normativo. 

 

EDUARDO TALAMINI
329, por outro lado, afirma, a respeito do assunto, que: “De 

fato, se fosse esse o sentido da regra, estaria dizimado o instituto da ação coletiva”. E segue 

afirmando que “eles têm como ser adequadamente interpretados, de modo compatível com 

os valores constitucionais”. 

  

Em tal contexto, a doutrina vem interpretando esse dispositivo em conformidade 

com o sistema das ações coletivas e os valores constitucionais, firmando o entendimento no 

sentido de que, em verdade, o art. 16 da Lei de Ação Civil Pública fez com que a 

competência territorial fosse fixada de acordo com o alcance do dano, ou seja, não são os 

efeitos do julgado que são limitados pela competência territorial, mas o contrário; esta é 

                                                 
326 LENZA, Pedro. Op. cit., p. 284.  
327 RODRIGUES, Marcelo Abelha. A ação, cit., p. 264. 
328 DIDIER JR., Fredie; ZANETI JR., Hermes. Curso de direito processual civil: processo coletivo. 1. 
ed., cit., p. 180-181. 
329 TALAMINI, Eduardo. Limites territoriais da eficácia das decisões no processo coletivo. Disponível em:  
http://www.direitoprocessual.org.br/dados/File/enciclopedia/artigos/processo_civil/Limites%20territoriais%2
0da%20eficácia%20das%20decisões%20no%20processo%20coletivo.pdf. Acesso em: 20-2-2008.  
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que será fixada de acordo com a abrangência do bem tutelado. Apenas essa interpretação 

poderia ser conferida ao referido dispositivo, pois senão seria um verdadeiro contra-senso 

restringir o alcance da tutela coletiva, violando claramente os modernos preceitos do 

processo de efetividade e eficiência.  

 

Esse é o entendimento que, felizmente, vem sendo adotado por alguns dos nossos 

tribunais330. Vejamos: 

                                                 
330 CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.  
CABIMENTO. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. ABRANGÊNCIA NACIONAL DA 
DECISÃO. HOMOSSEXUAIS. INSCRIÇÃO DE COMPANHEIROS COMO DEPENDENTES NO 
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.  
(...) 
3. A regra do art. 16 da Lei n.º 7.347/85 deve ser interpretada em sintonia com os preceitos contidos na Lei n.º 
8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), entendendo-se que os limites da competência territorial do 
órgão prolator, de que fala o referido dispositivo, não são aqueles fixados na regra de organização judiciária, 
mas sim, aqueles previstos no art. 93 do CDC 
4. Tratando-se de dano de âmbito nacional, a competência será do foro de qualquer das capitais ou do Distrito 
Federal, e a sentença produzirá os seus efeitos sobre toda a área prejudicada (TRF da 4ª Região,  AC, 
Apelação Cível 2000.71.00.009347-0, 6ª Turma, Rel. João Batista Pinto Silveira, j. em 27-7-2005, DJU de 
10-8-2005, p. 809). 
 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR. LIMITE DE ABRANGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO PARA 
TRANSPORTE DE PRODUTO FLORESTAL.  
- Os efeitos da decisão judicial proferida em ação civil pública estão diretamente relacionados aos interesses 
que o Magistrado entende tutelados no feito. Considerando o interesse debatido no feito - suspensão das 
expedições de Autorizações para Transporte de Produto Florestal - ATPF- a liminar deferida em ACP na 
Bahia, não alcança os interesses da coletividade de Santa Catarina, de modo que procedente o pedido 
veiculado no presente mandamus para que a autoridade impetrada analise os pedidos da Parte Impetrante 
(TRF da 4ª Região,  REO, REMESSA EX OFFICIO 2003.72.03.000694-2, 4ª Turma, Rel. Edgard Antônio 
Lippmann Júnior, j. em 17-12-2003, DJU de 4-2-2004, p. 564). 
 
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. DIREITO À CERTIDÃO PARCIAL DE TEMPO DE SERVIÇO. 
ART.130, II, "A", DO DECRETO Nº. 3.048/99. NULIDADE. COISA JULGADA. EFEITOS.  
(...) 
4. A inovação insculpida no art.16 da Lei nº 7.347/85, fruto da edição da Lei nº 9.494/97, em nada alterou a 
disciplina dos efeitos da coisa julgada nas ações coletivas, em razão do disposto nos arts. 103 do CDC e 21 da 
Lei nº 7.347/85.  
5. Improvimento da apelação e da remessa oficial (TRF da 4ª Região, AC, Apelação Civel  
2000.71.00.010059-0, 6ª Turma, Rel. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, j. em 12-11-2002, DJU de 18-
12-2002, p. 961). 
 
PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. LEGITIMIDADE DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO. AMPLITUDE DOS EFEITOS.  
(...) 
2. A limitação territorial aos limites subjetivos da coisa julgada não tem nenhuma eficácia e não pode ser 
aplicada às ações coletivas. Ao restringir a abrangência dos efeitos da sentença de procedência proferida em 
ação civil pública aos lindes da competência territorial do órgão prolator, a Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 
1997, que deu nova redação ao art. 16 da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, confundiu os limites subjetivos 
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEI N. 
7347/85. ART. 16. AMPLITUDE DOS EFEITOS DA SENTENÇA.  
- A nova redação dada pela Lei nº 9.494/97 ao art. 16 da Lei nº 7.347/85, 
muito embora não padeça de mangra de inconstitucionalidade, é de tal 
impropriedade técnica que a doutrina mais autorizada vem asseverando 
sua inocuidade, de modo que os efeitos da medida liminar não podem 
ficar contidos apenas na circunscrição territorial do órgão prolator da 
decisão (TRF da 4º Região, EDAC, Embargos de Declaração na 
Apelação Cível 2002.04.01.000610-0/PR, 3ª Turma, Rel. Silvia Maria 
Gonçalves Goraieb, j. em 16-3-2004, DJU de 23-6-2004, p. 438). 

 

Não obstante as considerações supra, o Superior Tribunal de Justiça331 vem 

decidindo pela aplicação desse dispositivo: 

 

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DISSENSO 
ENTRE OS ARESTOS CONFRONTADOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

                                                                                                                                                     
da coisa julgada erga omnes com jurisdição e competência, que nada tem a ver com o tema ((TRF da 4ª 
Região,  AG, Agravo de Instrumento 2000.04.01.014335-0 UF, 6ª Turma, Rel. Luiz Carlos De Castro Lugon, 
j. em 20-2-2001, DJU de 21-3-2001, p. 482). 
 
ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS DO SUS. TABELAS DE REMUNERAÇÃO. ACRÉSCIMO DE 9,56%. 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.  
Presentes os pressupostos legais, deve ser deferida a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional.  
A modificação da redação do art. 16 da Lei nº 7.347/85 pela Lei nº 9.494/97, desacompanhada da alteração do 
art. 103 da Lei nº 8.078/90, por parcial restou ineficaz, inexistindo por isso limitação territorial para a eficácia 
"erga omnes" da decisão prolatada em ação civil pública, baseada quer na própria Lei nº 7.347/85, quer na Lei 
nº 8.078/90. 
(...) 
(TRF da 4ª Região, AG, Agravo de Instrumento 1999.04.01.091925-5, 4ª Turma, Rel. Valdemar Capeletti, j. 
em 30-5-2000, DJU de 13-12-2000, p. 269). 
331 PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO DE 
COMBUSTÍVEIS (DL 2.288/86). EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EFICÁCIA DA SENTENÇA 
DELIMITADA AO ESTADO DO PARANÁ. VIOLAÇÃO DO ART. 2º-A DA LEI Nº 9.494/97. 
ILEGITIMIDADE DAS PARTES EXEQÜENTES. 
1. Impossibilidade de ajuizamento de ação de execução em outros estados da Federação com base na sentença 
prolatada pelo Juízo Federal do Paraná nos autos da Ação Civil Pública nº 93.0013933-9 pleiteando a 
restituição de valores recolhidos a título de empréstimo compulsório cobrado sobre a aquisição de álcool e 
gasolina no período de jul./87 a out./88, em razão de que em seu dispositivo se encontra expressa a 
delimitação territorial adrede mencionada. 
2. A abrangência da ação de execução se restringe a pessoas domiciliadas no Estado do Paraná, caso contrário 
geraria violação ao art. 2º-A da Lei nº 9.494/97, litteris: “A sentença civil prolatada em ação de caráter 
coletivo proposta por entidade associativa, na defesa dos interesses e direitos dos seus associados, abrangerá 
apenas os substituídos que tenham, na data da propositura da ação, domicílio no âmbito da competência 
territorial do órgão prolator”. 
3. Recurso especial parcialmente conhecido, e nesse ponto, desprovido ( REsp 665.947/SC, Recurso Especial 
2004/0079589-1, 1ª Turma, Rel. Min. José Delgado, j. em 2-12-2004, DJ de 12-12-2005, p. 271, LEXSTJ, v. 
198, p. 150). 
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SENTENÇA. EFEITOS ERGA OMNES.  ABRANGÊNCIA RESTRITA 
AOS LIMITES DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO 
PROLATOR. 
1. Não há falar em dissídio jurisprudencial quando os arestos em 
confronto, na questão em foco, decidem na mesma linha de 
entendimento. 
2. Nos termos do art. 16 da Lei n. 7.347/85, alterado pela Lei n. 9.494/97, 
a sentença civil fará coisa julgada erga omnes nos limites da competência 
territorial do órgão prolator. 
3. Embargos de divergência não-conhecidos (EREsp 293.407/SP, 
embargos de Divergência no Recurso Especial 2003/0169288-0, Corte 
Especial, Rel. Min. João Otávio De Noronha, j. em 7-6-2006, DJ de 1º-8-
2006, p. 327, RDDP, v. 43, p. 136). 

  

Os Códigos Modelo trazem previsão expressa para sanar a incompatibilidade 

dessa limitação, estabelecendo que a competência territorial do órgão julgador não 

representará limites para a coisa julgada erga omnes.  

 

9.4. Prevenção na Lei de Ação Civil Pública 

 

Na demanda individual entende-se por juízo prevento, nos termos do art. 106332 

do Código de Processo Civil, aquele que despachou em primeiro lugar quando as ações 

tramitam na mesma comarca. Em se tratando de comarcas distintas, torna prevento o juízo a 

citação válida, conforme estabelece o art. 219333 do Código de Processo Civil. 

 

No âmbito da ação civil pública, o parágrafo único do art. 2º da Lei n. 7.347/85, 

acrescentado pela Medida Provisória n. 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, estabelece o 

seguinte: 

 

Art. 2º (...) 
Parágrafo único. A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo 
para todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma 
causa de pedir ou o mesmo objeto. 

  

                                                 
332 Art. 106. Correndo em separado ações conexas perante juízes que têm a mesma competência territorial, 
considera-se prevento aquele que despachou em primeiro lugar. 
333 Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda 
quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição. 
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Seguindo a linha do Código de Processo Civil, o legislador adotou o critério 

cronológico da prevenção, marcando o momento com a propositura da ação334, que ocorre 

quando a petição inicial for despachada pelo juiz, ou, em havendo mais de uma vara, 

quando for distribuída335. 

 

Importante a observação de MARCELO ABELHA
336 no sentido de que a regra da 

prevenção:  

 

aplica-se apenas aos casos de ações conexas propostas na mesma 
comarca ou na mesma região, para não entrar em choque com o art. 16, 
que circunscreve os limites (objetivos e subjetivos) da coisa julgada aos 
limites da competência territorial, ou então conclui-se que a regra do art. 
2º, parágrafo único, aplica-se tout court, e está tacitamente revogado e 
inválido, também por mais este motivo, o art. 16 já citado.  

 

Ficamos com a primeira opção. Verifica-se que a regra da prevenção foi 

estabelecida com a finalidade de reunir demandas civis públicas que sejam conexas, 

contudo, considerando o nosso entendimento de que a coisa julgada fica restrita aos limites 

da abrangência do bem tutelado, conforme interpretação que fazemos do disposto no art. 

16 da Lei de Ação Civil Pública, para não chocar com essa regra, parece-nos que o 

                                                 
334 CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONCESSIONÁRIAS DE TELEFONIA. ANATEL. AUMENTO DE 
TARIFAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LEI 7.437/85. 
1. Recomendável a reunião das mais de vinte ações que combatiam o aumento de tarifas autorizado pela 
ANATEL às operadoras de telefonia a fim de que fosse preservada a segurança jurídica nas relações de 
consumo do setor, em face da conexão. 
2. A competência para julgamento é da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Carta Magna, por cuidar-
se de causa em que entidade autárquica, como é o caso, integra o pólo passivo da relação processual. 
3. Em seu art. 90, o Código de Defesa do Consumidor manda aplicar às ações coletivas nele previstas as 
normas do Código de Processo Civil e da Ação Civil Pública (Lei n. 7.437/85). 
4. A prevenção, em se tratando de ação civil pública, é determinada pela propositura da ação, consoante o art. 
2o, parágrafo único, da Lei 7.437/85. Deve-se reconhecer a precedência do juízo onde foi proposta a primeira 
ação coletiva, ainda que tenha declarado extinto o feito, sem irresignação das partes interessadas, se tal 
decisão foi submetida ao duplo grau de jurisdição. 
5. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juízo da 2a Vara Federal do Distrito 
Federal (STJ, CC 39.590/RJ, Conflito de Competência 2003/0128630-1, 1ª Seção, Rel. Min. Castro Meira, j. 
em 27-8-2003, DJ de 15-9-2003, p. 229). 
335 Conforme estabelece o art. 263 do Código de Processo Civil: 
“Art. 263. Considera-se proposta a ação, tanto que a petição inicial seja despachada pelo juiz, ou 
simplesmente distribuída, onde houver mais de uma vara. A propositura da ação, todavia, só produz, quanto 
ao réu, os efeitos mencionados no art. 219 depois que for validamente citado”. 
336 RODRIGUES, Marcelo Abelha. A ação, cit., p. 138. 
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parágrafo único do art. 2º dessa lei só se aplica às ações que sejam propostas nas comarcas 

inseridas no âmbito do objeto de tutela.  

 

Sobre o instituto da prevenção, entendemos, ainda, que a prevenção prevista no 

art. 253, II337, do Código de Processo Civil, que tem como objetivo evitar direcionamento 

fraudulento da distribuição terá aplicabilidade nas demandas coletivas desde que ambas as 

ações sejam ajuizadas pelo mesmo autor, mesmo que em litisconsórcio com outro co-

legitimado.  

 

Para concluir, importante tratar do tema suscitado por FREDIE DIDIER JR. e 

HERMES ZANETI JR.338 sobre a definição da data da propositura da ação para fins de 

prevenção, se seria a da distribuição ou o do despacho inicial. Aplica-se aqui o disposto no 

art. 263339 do Código de Processo Civil: onde houver distribuição a ação considerar-se-á 

proposta com a distribuição, tratando-se de comarca sem distribuição, com o despacho.  

 

As regras de prevenção aqui estudadas se aplicam sem qualquer distinção às ações 

civis públicas ambientais. 

 

10. O termo de ajustamento de conduta 

 

10.1. Generalidades 

 

Um instrumento para atingir o objetivo de redução da judicialização dos conflitos 

ambientais é o termo de ajustamento de conduta (TAC), pelo qual se busca estabelecer o 

mínimo de consenso como forma de viabilizar a solução negociada dos conflitos coletivos. 

 

                                                 
337 Art. 253. Distribuir-se-ão por dependência as causas de qualquer natureza: 
(...) 
II - quando, tendo sido extinto o processo, sem julgamento de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em 
litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda. 
338 DIDIER JR., Fredie; ZANETI JR., Hermes. Curso de direito processual civil: processo coletivo. 1. 
ed., cit., p.180-181. 
339 Art. 263. Considera-se proposta a ação, tanto que a petição inicial seja despachada pelo juiz, ou 
simplesmente distribuída, onde houver mais de uma vara. 
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A Lei de Ação Civil Pública pôs fim a grande discussão doutrinária e 

jurisprudencial acerca da possibilidade de o Ministério Público e alguns dos co-legitimados 

efetuarem acordos judiciais ou extrajudiciais na tutela dos direitos difusos e coletivos. 

 

O art. 5º, § 6º, da Lei de Ação Civil Pública estabelece que “os órgãos públicos 

legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de conduta às 

exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial”. 

 

O art. 79-A da Lei n. 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 (Lei de Crimes 

Ambientais), incluído pela Medida Provisória n. 2.163-41, de 23 de agosto de 2001, prevê 

uma nova possibilidade de transação, admitindo que: 

 

os órgãos ambientais integrantes do SISNAMA, responsáveis pela 
execução de programas e projetos e pelo controle e fiscalização dos 
estabelecimentos e das atividades suscetíveis de degradarem a qualidade 
ambiental, ficam autorizados a celebrar, com força de título executivo 
extrajudicial, termo de compromisso com pessoas físicas ou jurídicas 
responsáveis pela construção, instalação, ampliação e funcionamento de 
estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, 
considerados efetiva ou potencialmente poluidores. 
§ 1o  O termo de compromisso a que se refere este artigo destinar-se-á, 
exclusivamente, a permitir que as pessoas físicas e jurídicas mencionadas 
no caput possam promover as necessárias correções de suas atividades, 
para o atendimento das exigências impostas pelas autoridades ambientais 
competentes (...). 

 

O termo de ajustamento de conduta, além de oferecer alternativas extrajudiciais 

para a solução do conflito, ajuda a desafogar os tribunais. Destina-se, portanto, a prevenir o 

litígio (propositura de ação civil pública) ou a pôr-lhe fim (ação em andamento). Assim, 

embora a norma se refira a ajuste extrajudicial, nada obsta que seja efetivado em juízo 

quando em andamento ação civil pública.  

 

Muitos doutrinadores têm afirmado que tal compromisso tem natureza jurídica de 

transação340; outros, por outro lado, afirmam ter natureza jurídica de negócio jurídico341. 

                                                 
340 Neste sentido Fredie Didier Jr e Hermes Zaneti Jr. (Curso de direito processual civil: processo coletivo. 1. 
ed., cit., p. 306) ao afirmarem que “o certo é que se trata de modalidade de acordo, com nítida finalidade 

conciliatória”. 
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Esta última corrente entende que a transação (arts. 840 e 841 do CC), como instituto de 

cunho eminentemente privado, não pode ser aplicada a direitos indisponíveis, uma vez que 

não se confere qualquer margem de disponibilidade sobre o objeto aos co-legitimados para 

tomar o ajustamento de conduta. 

 

ORLANDO GOMES
342 prevê a transação como modalidade de extinção da ação, pela  

qual as partes, “mediante concessões recíprocas, põem termo ao litígio”. 

 

GEISA DE ASSIS RODRIGUES
343, embora não reconheça a natureza de transação, 

defende tratar-se de modalidade de negócio jurídico bilateral e afirma que “Praticamente 

todos os autores que enquadram o ajuste como transação evidenciam que não seria caso de 

uma transação ordinária, mas sim de uma transação especial diante da indisponibilidade 

intrínseca dos direitos transindividuais, bem como da diversidade entre os legitimados (...)”. 

 

Pensamos que o termo de ajustamento de conduta, portanto, nada mais é senão 

transação, de caráter especial, que independe de homologação judicial, salvo se for 

celebrado no âmbito de uma ação civil pública. Para sua validade deve-se, contudo, prever 

sanção para o caso de não-cumprimento da obrigação.   

 

Em razão da indisponibilidade dos interesses e direitos envolvidos, o 

compromisso apenas poderá dispor sobre o tempo, lugar e modo em que se realizarão as 

medidas corretivas, mas jamais versar sobre o próprio cerne do direito. A respeito do 

assunto FREDIE DIDIER JR. e HERMES ZANETI JR.344 afirmam que “não se pode dispensar a 

satisfação do direito transindividual ofendido, mas tão-somente regular o modo como se 

deverá proceder à sua reparação”. Também nesse sentido, GEISA DE ASSIS RODRIGUES
345 

afirma que “o compromisso tem que ser um meio através do qual se possa alcançar, pelo 

                                                                                                                                                     
341 Sobre o assunto RODRIGUES, Geisa de Assis. Ação civil pública e termo de ajustamento de conduta: 
teoria e prática. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 97-240.  
342 GOMES, Orlando. Obrigações. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1972, p. 368. 
343 RODRIGUES, Geisa de Assis. Ação civil pública e termo de ajustamento de conduta: teoria e prática. Rio 
de Janeiro: Forense, 2002. pg. 140. 
344 DIDIER JR., Fredie; ZANETI JR., Hermes. Curso de direito processual civil: processo coletivo. 1. 
ed., cit., p. 306. 
345 RODRIGUES, Geisa de Assis. Op. cit., p. 175. 
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menos, tudo aquilo que seja possível obter em sede de eventual julgamento de procedência 

em ação judicial relacionada àquela conduta específica”.  

 

Assim, haja vista a marca da indisponibilidade dos interesses e direitos 

metaindividuais, o termo de compromisso em algumas hipóteses estará mais para 

reconhecimento de uma obrigação legal do que para uma transação. Conforme afirmara 

JÔNATAS LUIZ MOREIRA DE PAULA
346, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no 

sentido de que, “em princípio, não se transige sobre direitos difusos, mas há de se admitir 

quando se referir sobre obrigação de fazer ou não fazer e apresentar-se como a melhor 

solução para a controvérsia”347.  

 

Vale, ainda, destacar a observação de FREDIE DIDIER JR. e HERMES ZANETI JR.348
 

sobre o lugar para a celebração do compromisso: “em causas coletivas é comum haver 

foros concorrentes, sendo lícito para as partes, no compromisso de ajustamento de conduta, 

a escolha de um deles, sem que isso comprometa a efetividade da tutela coletiva”. 

 

A importância desse instrumento para a tutela do meio ambiente tem fundamento 

na medida em que a reparação se faz eficiente, evitando-se a morosidade das demandas 

judiciais. 

 

O fator tempo, em se tratando de equilíbrio ecológico, é fundamental, pois a sua 

reparação imediata resguarda a coletividade dos efeitos de um ambiente desequilibrado, 

aplicando-se, sobretudo, o preceito fundamental da prevenção.  

 

 

 

 

 

                                                 
346 PAULA, Jônatas Luiz Moreira de. O devido processo legal ambiental. In: Direito ambiental e cidadania. 
Jônatas Luiz Moreira de Paula (Coord.). Leme: JH Mizuno, 2007, p. 117. 
347 REsp 299.400/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. em 1º-6-2006. 
348 DIDIER JR., Fredie; ZANETI JR., Hermes. Curso de direito processual civil: processo coletivo. 1. 
ed., cit., p. 173. 
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10.2. Requisitos do termo de ajustamento de conduta ambiental 

 

ÉDIS MILARÉ
349 aponta como requisito para a validade do termo de ajustamento de 

conduta ambiental a legitimidade para tomar compromisso, a integral reparação do dano e a 

estipulação de cominações. 

 

Sobre a legitimidade para firmar termo de compromisso, o art. 5º, § 6º, da Lei de 

Ação Civil Pública estabelece que “Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos 

interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante 

cominações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial”. Assim, conferiu a 

legitimidade apenas aos órgãos públicos e ao Ministério Público, isso porque optou o 

legislador por ter “uma maior cautela no momento de se elencar o rol dos legitimados à 

celebração dos ajustes de conduta”. Entende-se, todavia, que, na modalidade de transação 

destinada à execução de programas e projetos e ao controle e fiscalização dos 

estabelecimentos e atividades suscetíveis de degradarem a qualidade ambiental prevista no 

art. 79-A da Lei n. 9.605/98, o rol das partes capazes de celebrar o ajustamento de conduta 

foi ampliado. 

 

Quanto ao segundo requisito, importante ressaltar que o termo de ajustamento de 

conduta deverá abarcar todo o passivo ambiental e prever todas as medidas para a efetiva e 

integral recuperação do meio ambiente. 

 

Sobre o assunto, FERNANDO REVERENDO VIDAL AKAOUI
350 afirma que, “aliás, é 

entendimento pacífico o que impõe como condição de validade do termo de ajustamento de 

conduta a necessidade de ele estar a abarcar a totalidade das medidas necessárias à 

reparação do bem lesado, ou o afastamento do risco ao bem jurídico de natureza difusa ou 

coletiva”. 

 

                                                 
349 MILARÉ, Édis. Direito, cit., p. 981. 
350 AKAOUI, Fernando Reverendo Vidal. Compromisso de ajustamento de conduta ambiental. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2003, p. 69. 
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E segue o doutrinador351 afirmando que, “com efeito, se o objetivo do ajustamento 

é readequar a conduta do degradador ou potencial degradador ao ordenamento jurídico 

vigente, a fim de afastar o risco de dano, e/ou recompor aqueles já ocorridos, não pode o 

órgão público que toma aquele compromisso deixar de pleitear todas as medidas tendentes 

ao efetivo e integral resguardo do meio ambiente”.  

 

ÉDIS MILARÉ
352, nesse sentido, afirma que “o compromisso reclama sempre, dada 

a natureza indisponível do direito violado, proposta de integral reparação do dano” 

(destaque nosso). 

 

O terceiro requisito, a necessidade de estipular cominações como condição de 

validade do termo de compromisso, impõe-se como forma de garantir o cumprimento do 

compromisso firmado. 

 

10.3. Objeto 

 

Esclarecida a necessidade de o termo de compromisso envolver a totalidade das 

medidas para reparação do dano ambiental, faz-se necessário analisar os tipos de 

obrigações que podem ser contempladas no compromisso. 

 

Inicialmente, importante ressaltar o quanto destacado por GEISA DE ASSIS 

RODRIGUES
353: “é necessário que haja a delimitação da ação ou omissão, da dimensão do 

dano existente ou potencial, de modo que reste evidenciado que as obrigações pactuadas 

possam realmente atender à defesa dos direitos em jogo”. 

 

Poderão ser objeto do termo de ajustamento de conduta as seguintes obrigações: 

de fazer, de não fazer, de dar coisa certa e de indenização em dinheiro. 

 

                                                 
351 Idem, ibidem, p. 72. 
352 MILARÉ, Édis. Direito, cit., p. 980-981. 
353 RODRIGUES, Geisa de Assis. Op. cit., p. 174. 
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As obrigações de fazer consistem em um comportamento que deve ser realizado 

por conta e risco do interessado, o qual poderá ser, até mesmo, o Poder Público. Já as 

obrigações de não fazer têm como escopo a abstenção de um ato. 

 

Pode, também, o instrumento prever obrigações de dar coisa certa, que será o 

próprio bem jurídico protegido, como, por exemplo, a entrega de um animal; bem como 

também coisa incerta, determinada apenas pelo gênero ou quantidade.  

 

As obrigações de dar e fazer poderão converter-se em compensação por 

equivalente. Isso ocorrerá quando, verificando a irreversibilidade do dano, o degradador 

será compelido a praticar condutas positivas, tal como o reflorestamento. Esta é a recente 

sistemática adotada pelo legislador no art. 461354 do Código de Processo Civil onde 

privilegia a efetividade da função jurisdicional, estabelecendo uma nova ordem de 

prioridades, em que a tutela jurisdicional busca em primeiro plano a tutela específica da 

prestação devida; na impossibilidade da prestação in natura, o resultado prático equivalente 

é, em último caso, a reparação por perdas e danos. 

 

Não cumprindo a obrigação na espécie ajustada, a prestação será substituída pelo 

seu valor, conforme disposição do art. 947355 do Código Civil. 

 

Por fim, como obrigação possível de ser estipulada em um termo de ajustamento 

de conduta, insere-se a indenização em dinheiro. GEISA DE ASSIS RODRIGUES
356 ressalta que 

essa obrigação pode consistir “em ressarcimento em dinheiro ou numa medida 

compensatória, como a criação de uma reserva natural em outra área, a doação de 

equipamentos para órgãos públicos que atuam na defesa desses interesses”. Aponta, ainda, 

                                                 
354 Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá 
a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que assegurem o 
resultado prático equivalente ao do adimplemento. 
355Art. 947. Se o devedor não puder cumprir a prestação na espécie ajustada, substituir-se-á pelo seu valor, em 
moeda corrente. 
356 RODRIGUES, Geisa de Assis. Op. cit., p. 174. 
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essa autora que parte da doutrina357 considera que não pode haver a equivalência do dano 

em dinheiro ou outra medida compensatória.   

 

É certo que o objetivo da tutela do meio ambiente não é a reparação econômica do 

bem ambiental tutelado, existindo uma prioridade pela reparação específica do dano 

ecológico. Assim, somente quando não for possível a recuperação do bem – 

impossibilidade técnica -  nem a  previsão de uma obrigação de fazer compensatória, é que 

será possível se exigir o pagamento de indenização em dinheiro. 

 

Essa opção dever ser a última possibilidade em razão da dificuldade de se 

estabelecer o quantum adequado para o restabelecimento do dano provocado. 

 

Há quem entenda que as obrigações podem ser estabelecidas de forma cumulativa, 

como, por exemplo, FERNANDO REVERENDO VIDAL AKAOUI
 358, com o qual concordamos. 

Mas esse não foi o entendimento adotado em algumas decisões do Superior Tribunal de 

Justiça359.  

 

 

 

                                                 
357 Aponta a autora, Francisco Sampaio como um dos críticos dessa possibilidade. In: Negócio jurídico e 

direitos difusos e coletivos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1999, p. 118.   
358 AKAOUI, Fernando Reverendo Vidal. Op. cit., p. 120. 
359
 AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR DANOS CAUSADOS AO MEIO-

AMBIENTE. LEI 7.347/85. VIOLAÇÃO AO ART. 11. CESSAÇÃO DE ATIVIDADE. COMINAÇÃO DE 
MULTA. IMPOSIÇÃO LEGAL. 
1. A determinação legal contida no artigo 11, da Lei 7.347/85, tem o objetivo imanente de fazer valer a 
obrigação, uma vez que retirada da mensagem legal a imposição de pena, é consectário lógico a mitigação da 
ordem, à míngua de punição ante seu descumprimento  
2. Conforme o artigo 3º da Lei 7.347/85, não pode a ação civil pública ter por objeto a condenação 
cumulativa de cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer e dinheiro. 
3. Recurso parcialmente provido (REsp 205.153/GO, Rel. Min. Francisco Falcão , j. em 20-6-2000, DJU de 
21-8-2000, p. 98). 
 
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBJETO – ALTERNATIVA – 
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL – OBRIGAÇÃO – TITULAR. 
Conforme o artigo 3º da Lei nº 7.347/85, não pode a ação civil pública ter por objeto a condenação cumulativa 
de cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer e dinheiro. 
Nos loteamentos regulares, o fornecimento de água potável é obrigação dos proprietários. 
Recurso provido (REsp 247.162/SP, Rel. Min. Garcia Vieira, j. em 28-3-2000, DJU de 8-5-2000, p. 73). 
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10.4. Particularidades da conciliação judicial 

 

Analisamos até então as peculiaridades do termo de ajustamento de conduta 

extrajudicial. Considerando, contudo, que o presente trabalho faz um estudo sobre a ação 

civil pública de responsabilidade por danos ambientais, passemos a enfrentar as 

problemáticas em torno da conciliação judicial, que tem as mesmas limitações que o 

compromisso de ajuste de conduta.  

 

Com a nova redação dada ao caput do art. 331 do Código de Processo Civil -, 

lembram FREDIE DIDIER JR. e HERMES ZANETI JR.360
 -  ratifica-se a possibilidade de 

tentativa de conciliação nas causas coletivas. 

 

Várias são as implicações processuais advindas da celebração do ajuste de 

conduta em juízo. GEISA DE ASSIS RODRIGUES
361

 aponta algumas particularidades da 

conciliação judicial que passamos a enfrentar.  

 

Sobre a legitimidade ativa para a conciliação judicial pensamos que ela é mais 

ampla, abrangendo, por exemplo, as associações. Isso porque, sendo firmado o ajuste em 

juízo, haverá o controle do Judiciário e do Ministério Público, permitindo essa solução mais 

abrangente. 

 

Não há qualquer restrição quanto ao objeto do ajuste em juízo, que poderá ser 

apresentado por petição ou reduzido a termo em audiência. Deve, contudo, contemplar 

previsão sobre a responsabilidade pelas custas processuais e honorários advocatícios e 

atender ao princípio da publicidade, que é “um dos pilares da democracia” e representa, 

como ensina PAULO AFFONSO LEME MACHADO
362, “a possibilidade de um sistema de 

governo onde haja moralidade e prestação de contas dos atos da Administração Pública”. 

 

                                                 
360 DIDIER JR., Fredie; ZANETI JR., Hermes. Curso de direito processual civil: processo coletivo. 1. 
ed., cit., p. 307. 
361 RODRIGUES, Geisa de Assis. Op. cit., p. 234. 
362 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito à informação e meio ambiente. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 
61. 
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O ajuste feito em juízo repercutirá na ação em andamento e apenas terá efeito 

após a homologação. A eficácia do ajuste judicial é um pouco diversa. GEISA DE ASSIS 

RODRIGUES
363 aponta duas opções para a sorte da ação: a celebração do ajuste pode 

suspender o processo (até o atendimento das obrigações do compromisso) ou extinguir com 

julgamento e, em caso de descumprimento das obrigações, deverá ser proposta ação de 

execução. 

 

Outra diversidade é que, considerando a formação de um título executivo judicial, 

as defesas que podem ser formuladas contra ele em embargos são bem mais restritas.  

 

Um questionamento relevante é se o ajuste impõe ou não limitação à defesa 

judicial dos fatos objeto dos compromissos. A doutrina se divide, mas pensamos que o 

compromisso impedirá a propositura da ação civil pública. Isso porque é preciso conferir 

estabilidade ao compromisso, conferindo-lhe o caráter de verdadeira alternativa de 

jurisdição. Ademais, entendemos que não haverá interesse jurídico em promover a ação 

civil pública em relação aos fatos objeto do termo de compromisso.  

 

Poderá, todavia, ser questionada a sua validade, que está ligada à adequada 

garantia do direito transindividual. Os compromissos inválidos podem ser impugnados 

judicialmente por meio da ação civil pública, pois o que se está protegendo são os direitos 

transindividuais inadequadamente tutelados, devendo figurar no pólo passivo o 

compromissário e o órgão público que o celebrou.  

 

A decisão que homologa o ajuste é de mérito, formando a coisa julgada material, 

apenas podendo ser desconstituída se presentes os pressupostos da propositura da ação 

rescisória (art. 485, VIII, do CPC). Ademais, havendo homologação de acordo judicial em 

causa coletiva, haverá produção de coisa julgada erga omnes, impedindo a repropositura da 

ação por qualquer dos co-legitimados. Essa circunstância, concordamos com FREDIE DIDIER 

JR. e HERMES ZANETI JR.364, admite a possibilidade de o terceiro co-legitimado ingressar 

                                                 
363 RODRIGUES, Geisa de Assis. Op. cit., p. 235. 
364 DIDIER JR., Fredie; ZANETI JR., Hermes. Curso de direito processual civil: processo coletivo. 1. 
ed., cit., p. 307. 
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com um recurso, questionando a homologação do acordo, senão se estaria vedando ao 

terceiro o acesso do co-legitimado ao Judiciário, pois com a coisa julgada a causa não 

poderá ser reapreciada. Nessa hipótese o terceiro assumirá o processo no estado em que se 

encontra, sem alterá-lo objetivamente. 

 

Considerando os efeitos – erga omnes – da decisão que homologa o acordo em 

uma demanda coletiva e a relevância dos interesses e direitos em jogo, o juiz deve agir com 

a máxima cautela, assumindo uma postura ativa e o compromisso de realização da justiça, 

identificando, no caso concreto, a admissibilidade da transação e inclusive a necessidade de 

intervenção de outros sujeitos na negociação para fins de conferir maior legitimidade ao 

ajuste. A respeito do assunto vale a transcrição do acórdão do Superior Tribunal de Justiça: 

 

PROCESSO CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO 
AMBIENTAL – AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TRANSAÇÃO 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO – POSSIBILIDADE. 
1. A regra geral é de não serem passíveis de transação os direitos difusos. 
2. Quando se tratar de direitos difusos que importem obrigação de fazer 
ou não fazer deve-se dar tratamento distinto, possibilitando dar à 
controvérsia a melhor solução na composição do dano, quando 
impossível o retorno ao status quo ante. 
3. A admissibilidade de transação de direitos difusos é exceção à regra 
(STJ, REsp 299.400/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Peçanha Martins, Rel. para 
o acórdão Min. Eliana Calmon, j. em 1º-6-2006, DJ de 2-8-2006, p. 
229)365. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
365 Acórdão extraído de DIDIER JR., Fredie; ZANETI JR., Hermes. Curso de direito processual civil: 
processo coletivo. 1. ed., cit., p. 308. 
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CAPÍTULO III 

 

REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL_____________________________________________ 

 

1. Conceito de dano ambiental 

 

Antes de conceituar dano ambiental, passaremos a definir o dano propriamente 

dito. Trata-se de um dos elementos necessários à configuração da responsabilidade civil. 

Para JOSÉ DE AGUIAR DIAS
366, é possível restringir a noção de dano à idéia de prejuízo, 

“isto é, o resultado da lesão”. O dano, portanto, é uma alteração jurídica que gera um efeito 

negativo.  

  

O conceito de dano ambiental está intimamente ligado ao de meio ambiente. Este 

último não pode ser compreendido de forma isolada, pois não se confunde com os 

elementos que o compõem, como fauna, flora, recursos hídricos etc., pois é um bem 

jurídico autônomo e unitário merecedor de uma tutela específica. 

 

O meio ambiente passível de tutela não é apenas o natural, mas também o meio 

ambiente cultural, que é composto pelos monumentos históricos, o meio ambiente artificial, 

no qual está inserido o espaço urbano já construído, e o meio ambiente do trabalho, que 

envolve a segurança e a saúde do trabalhador367.  

 

A Constituição Federal não traz um conceito preciso do que seria meio ambiente, 

mas busca assegurar a manutenção de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

essencial a uma sadia qualidade de vida, atribuindo ao Poder Público e à coletividade o 

dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

 

                                                 
366 DIAS, José de Aguiar. Op. cit., p. 971. 
367 “o ambiente laboral impróprio pode implicar em prejuízos incalculáveis não só para a sua população 
interna, como também a externa, tratando-se, portanto, de um dano potencialmente difuso que merece 
especial tutela jurídica”. RUSCH, Erica. Responsabilidade civil por dano ao meio ambiente do trabalho. In: 
As novas faces do direito do trabalho: estudos em memória de Gilberto Gomes. Salvador, 2006, p. 84. 
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O conceito de meio ambiente, portanto, conforme ensina ÉDIS MILARÉ
368, é 

aberto, sujeito a ser preenchido casuisticamente, de acordo com a realidade concreta que se 

apresenta. O mesmo acontece com a conceituação de dano ambiental. Por essa razão, 

imagina-se que a legislação brasileira não conferiu um conceito preciso do que seria meio 

ambiente, assim como dano ambiental. 

 

Não obstante, a Lei n. 6.938/81, conceituou degradação ambiental e poluição. Os 

incisos II e III do seu art. 3º definiram, respectivamente, degradação da qualidade ambiental 

como “a alteração adversa das características do meio ambiente” e poluição: 

 
a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta 
ou indiretamente: 
a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 
b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;  
c) afetem desfavoravelmente a biota;  
d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; 
e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais 
estabelecidos.  

 

Atento às definições legislativas de degradação ambiental e de poluição, ÉDIS 

MILARÉ
369 define dano ambiental como “a lesão aos recursos ambientais, com conseqüente 

degradação – alteração adversa ou in pejus – do equilíbrio ecológico e da qualidade de 

vida”. Vale notar que ao conceituar dano ambiental este doutrinador se referiu a recursos 

ambientais, conceito mais amplo do que o de recursos naturais, conforme já insinuado por 

nós ao tratarmos dos objetos passíveis de tutela (meio ambiente natural, meio ambiente 

artificial, meio ambiente cultural e meio ambiente do trabalho). Afirma o autor que “todo 

recurso natural é ambiental, mas nem todo recurso ambiental é natural porque meio 

ambiente não é expressão apenas de recursos naturais – água, ar, solo, fauna, flora, enfim, 

os elementos da biosfera”370. 

 

                                                 
368 MILARÉ, Édis. Direito, cit., p. 810. 
369 Idem, ibidem, p. 810. 
370 MILARÉ, Édis. Dano ambiental: prevenção, reparação e repressão. Bahia. Secretaria do Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos. Centro de Recursos Ambientais no CRA: síntese das palestras/organização José Marcos 
Luedy Oliveira. Salvador: CRA, 2004, p. 178. 
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Analisando a imensa diversidade de danos que podem surgir na proteção do 

patrimônio ambiental, SERGIO LUIZ MENDONÇA ALVES
371 diz que esse patrimônio “vai da 

proteção aos recursos naturais (meio ambiente natural), passando pela proteção à vida do 

homem brasileiro, e dos estrangeiros residentes no Brasil, nas cidades (meio ambiente 

artificial) e da saúde dos trabalhadores (meio ambiente do trabalho), à proteção das 

matrizes da raça brasileira como patrimônio cultural (meio ambiente cultural)”. 

 

WILLIAM FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
372 conceitua o dano ambiental como “toda e 

qualquer lesão ao meio ambiente – natural, artificial ou cultural –, ocasionando-lhe 

alteração adversa, de forma a comprometer o equilíbrio ecológico e a qualidade de vida 

previstos pela Constituição Federal de 1988”. 

 

MORATO LEITE
373, destacando o caráter duplo374 do dano ambiental, traz a 

seguinte definição: “deve ser compreendido como toda lesão intolerável causada por 

qualquer ação humana (culposa ou não) ao meio ambiente, diretamente, como macrobem 

de interesse da coletividade, em uma concepção totalizante, e indiretamente, a terceiros 

tendo em vista interesses próprios e individualizáveis e que refletem no macrobem”. 

 

JOSÉ AFONSO DA SILVA
375 adotando a nomenclatura “dano ecológico” conceitua-o 

como “qualquer lesão ao meio ambiente causada por condutas ou atividades de pessoa 

física ou jurídica de Direito Público ou de Direito Privado”. 

 

Optamos por acolher a definição delineada por MILARÉ e WILLIAM FIGUEIREDO 

DE OLIVEIRA, por discordarmos, com o devido respeito, da conceituação do doutrinador 

MORATO LEITE, ao estabelecer como condição para a configuração do dano a existência de 

ação humana. Isso porque entendemos que o dano ambiental pode decorrer de uma ação 

não humana, a exemplo de um evento da natureza. Além disso, não concordamos com o 

                                                 
371 ALVES, Sergio Luis Mendonça. Estado poluidor. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2003, p. 167. 
372 OLIVEIRA, William Figueiredo de. Dano moral ambiental. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 91. 
373 LEITE, José Rubens Morato. Op. cit.,p. 108. 
374 Sobre o assunto ver item 3: “O dano ambiental individual reflexo ou indireto ao meio ambiente”. 
375 SILVA, José Afonso da. Direito, cit., p. 301.  
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entendimento de que o dano individual que ocorre como conseqüência do dano causado ao 

meio ambiente se insere no conceito de dano ambiental376.  

  

2. Características do dano ambiental 

 

Tendo em vista que o legislador pátrio não elaborou um conceito legal para 

definir dano ambiental, a doutrina apontou algumas peculiaridades comuns a esse instituto. 

ÉDIS MILARÉ
377 faz referência às seguintes características do dano ambiental: ampla 

dispersão do dano, dificuldade inerente à ação reparatória e dificuldade da valoração. 

 

Atentos às observações de MILARÉ apontamos como características do dano 

ambiental a dificuldade na sua constatação, na identificação do seu causador, na sua 

valoração e na sua reparação. 

 

Dadas as características do meio ambiente, o dano ambiental é muitas vezes de 

difícil constatação, considerando que existem danos que se revelarão muitos anos depois e 

outros que, muito embora logo identificados, ainda não retratam a real dimensão da 

degradação, que apenas se apresentará de forma efetiva mais adiante, além da típica 

dispersão do dano ambiental. 

 

Assim, em se tratando de dano ambiental, questão que deve ser analisada é a do 

dano potencial. Isso porque no direito ambiental prevalece o princípio da cautela. Assim, 

em razão do dever de preservar o meio ambiente para as futuras gerações e considerando 

que o dano ambiental muitas vezes só começará a surtir efeito em longo prazo, o potencial 

de causar dano ao meio ambiente também deve ser considerado para fins de 

responsabilização civil. Este, contudo, não vem sendo o posicionamento adotado pelos 

                                                 
376 Sobre o assunto ver item 3: “O dano ambiental individual reflexo ou indireto ao meio ambiente”. 
377 MILARÉ, Édis. Direito, cit., p. 810. 
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tribunais378, que vêm exigindo a comprovação do dano real para a caracterização da 

responsabilidade civil ambiental. 

 

 PAULO DE BESSA ANTUNES
379 chama a atenção de que, ao exigirem a prova do 

dano real, os Tribunais impõem todo o ônus da prova judicial para os autores, 

enfraquecendo a responsabilidade objetiva do poluidor, lembrando ainda que o equívoco é 

manifesto, sobretudo porque o Direito Ambiental possui uma função protetora também em 

relação às gerações futuras, e muitas vezes os danos futuros não podem ser provados de 

plano, pois apenas se materializam com o decorrer do tempo. 

 

Isso não quer dizer que se deve impedir o funcionamento de uma atividade pelo 

simples fato de ter potencial para causar dano; será necessário que o risco se materialize 

para que isso ocorra.  

 

Outra característica é a dificuldade da identificação do causador do dano. Isso 

porque muitas vezes não se consegue provar exatamente quem praticou a conduta que 

gerou o dano, uma vez que diversas pessoas podem ter concorrido para a sua ocorrência.  

 

A questão da dificuldade na reparação do bem ambiental e na sua valoração será 

enfrentada em itens específicos, examinados mais à frente, destacados em razão da sua 

importância para o desenvolvimento desta dissertação.  

 

 

                                                 
378

 CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE EMBARGO 
ADMINISTRATIVO. EXTRAÇÃO DE MINÉRIO. ÁREA LIMÍTROFE DO PARQUE NACIONAL DA 
SERRA DA CANASTRA. 
1. Sendo a atividade de extração de minério desenvolvida há vários anos pelo Agravado, com a devida 
autorização dos órgãos ambientais, e não estando evidenciada a ocorrência de perigo iminente de dano 
ambiental - o que justificaria o embargo cautelar, mesmo antes de facultado o direito de defesa, em face do 
princípio da precaução - mantém-se liminar proferida em mandado de segurança, que determinou a suspensão 
do embargo administrativo feito sem a observância do devido processo legal, assegurado na Lei 9.605/98 (art. 
70, § 4º). 
2. Agravo de instrumento a que se nega provimento (TRF da 1ª Região, AG 2006.01.00.001467-0/MG, 
Agravo de Instrumento, 6ª Turma, Rel. Des. Maria Isabel Gallotti Rodrigues, j. em 15-10-2007, DJ de 29-10-
2007, p. 103). Decisão:  A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento.  
379ANTUNES, Paulo de Bessa. Op. cit., p. 232.  
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3. Classificação do dano ambiental 

 

JOSÉ RUBENS MORATO LEITE
380 faz a seguinte classificação do dano ambiental: 

quanto à extensão do bem protegido: dano ecológico puro, dano ambiental lato sensu, dano 

individual ou ambiental reflexo; quanto à reparabilidade e ao interesse envolvido: dano 

ambiental de reparabilidade direta e indireta; quanto à extensão do dano: patrimonial ou 

extrapatrimonial; e, por último, quanto aos interesses objetivados: coletivo, difuso, ou 

individual homogêneo.  

 

Quanto à extensão do bem protegido, poderá ser classificado em dano ecológico 

puro, quando atingir os elementos naturais do ecossistema, fauna, flora e não abranger o 

patrimônio cultural ou artificial; em dano ambiental lato sensu, quando atingir também o 

patrimônio cultural ou artificial, ou seja, quando atingir os interesses difusos da 

coletividade; em dano individual ou reflexo quando levar em consideração não o bem 

ambiental, mas sim os interesses dos lesados individualmente. De modo reflexo garante a 

proteção do meio ambiente, pois ao assegurar a manutenção de um meio ambiente saudável 

e equilibrado para o indivíduo, acaba por cuidar para que o meio ambiente não seja 

destruído. 

 

No que concerne à classificação quanto à reparabilidade do dano e ao interesse 

envolvido, pode ser de reparabilidade direta ou indireta. Será direta quando o indivíduo que 

sofreu a lesão for indenizado diretamente, pois o dano diz respeito a interesses próprios 

individuais e individuais homogêneos e apenas reflexo com o meio ambiente. Por outro 

lado, será de reparabilidade indireta quando concernente à reparação do macrobem 

ambiental, envolvendo interesses difusos e coletivos. O intuito será de “ressarcir” toda a 

coletividade pelo prejuízo gerado, não objetivando interesses próprios ou individuais. 

 

Pela classificação quanto à extensão do dano ambiental, poderá este ser 

patrimonial ou extrapatrimonial (dano moral ambiental). O primeiro visa restituir, recuperar 

                                                 
380 LEITE, José Rubens Morato. Op. cit., p.99-102. 
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o bem lesado; está ligado à idéia de dinheiro, de gasto econômico. O segundo se classifica 

pelo cunho espiritual, moral.  

 

Quanto aos interesses objetivados, classifica-se em coletivo, difuso ou individual 

homogêneo. O interesse em jogo será difuso quando tiver caráter transindividual, que 

transcende aos interesses individuais, indivisíveis e indetermináveis, não sendo possível 

determinar as pessoas afetadas. Estas se relacionam por uma circunstância de fato e não por 

um negócio jurídico.  

 

O interesse em questão será coletivo stricto sensu quando marcados pela 

transindividualidade e indivisibilidade, mas determináveis. Ainda que não se consiga 

concluir de imediato sobre quem são eles, podemos determiná-los. Eles estão ligados por 

uma relação jurídica, e o prejuízo de um reflete em todos os outros. 

 

Será individual homogêneo quando ele tem origem comum, mas há a 

possibilidade de dividi-lo, de individualizá-lo.  

 

MILENA BORGES E BRITTO
381

 adota a mesma classificação do dano ambiental 

delineada por MORATO LEITE.  

 

3.1. O dano ambiental individual reflexo 

 

Há quem entenda, nesse sentido JOSÉ RUBENS MORATO LEITE
382, que o dano 

individual reflexo pode ser enquadrado no gênero dano ambiental, uma vez que a lesão 

patrimonial e extrapatrimonial que o proprietário sofre em seu bem pode ser oriunda de 

uma lesão ambiental. 

 

                                                 
381 BRITO, Milena Borges e. Noções sobre dano ambiental. Disponível em: 
http://www.unifacs.br/revistajuridica/edicao_dezembro2003/discente/disc07.doc. Acesso em 17-2-2008. 
382 LEITE, José Rubens Morato. Op. cit., p. 146-147. 
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É o que MILARÉ
383 chama de dupla face da danosidade ambiental, no sentido de 

que os efeitos de um dano podem alcançar não apenas o meio ambiente, como também o 

próprio homem. Por isso, a Lei n. 6.938/81, ao tratar da danosidade ambiental, fez 

referência “a danos causados ao meio ambiente e a terceiros”, prevendo as duas 

modalidades. Nesse mesmo sentido, a Lei de Biossegurança (Lei n. 11.105, de 24 de março 

de 2005), que previu a responsabilização solidária dos autores dos danos ao meio ambiente 

e a terceiros. 

 

A vítima do dano ambiental reflexo pode buscar a reparação do dano por meio de 

uma ação indenizatória de cunho individual, fundada nas regras gerais do direito de 

vizinhança. 

 

O direito de vizinhança tem como fundamento a obrigação geral de não prejudicar 

os vizinhos e de suportar destes certo número de incômodos. Há, contudo, vários 

incômodos de vizinhança que têm uma conotação ambiental, como, por exemplo, a emissão 

de gases poluentes por uma indústria ou a poluição sonora causada por um estabelecimento 

comercial, os quais deterioram a qualidade de vida e saúde dos vizinhos. 

 

Nesse contexto, para proteger o direito individual de vizinhança na perspectiva 

ambiental, a legislação brasileira prevê no art. 1.277 do Código Civil que “O proprietário 

ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à 

segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de 

propriedade vizinha”, e no art. 1.299 desse Código que “O proprietário pode levantar em 

seu terreno as construções que lhe aprouver, salvo o direito dos vizinhos e os regulamentos 

administrativos”. 

 

O direito civil tradicionalmente não incluiu o meio ambiente como um bem 

assegurador da liberdade dos indivíduos, pois sempre teve uma visão antropocentrista. 

Contudo, as inovações trazidas pelo bem ambiental remodelara o direito de vizinhança, que 

deixa de ser mero instrumento de garantia do direito de propriedade para ter uma 

                                                 
383 MILARÉ, Édis. Direito, cit., p. 811. 
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repercussão mais ampla, como garantidor da saúde e qualidade de vida do indivíduo, do 

meio ambiente equilibrado. 

 

Não há normas ou instrumentos específicos prevendo a tutela do dano ambiental 

individual. Por conta disso faz-se necessário recorrer ao direito civil tradicional. Trata-se, 

em verdade, de proteção indireta do meio ambiente, uma busca pela solução de demandas 

interindividuais de vizinhança reflexa no bem ambiental.  

 

Um ponto positivo inegável da utilização das regras do direito de vizinhança 

tradicional é a possibilidade de os indivíduos lidarem com as questões da função social da 

propriedade, proporcionando o exercício da tarefa da cidadania ambiental de forma 

indireta.  Por outro lado, contudo, o acesso ao Judiciário se restringe aos proprietários, aos 

usufrutuários ou ainda aos titulares de direito de posse, não se estendendo a todos e 

quaisquer indivíduos. Ademais, sob o aspecto processual, esse direito estará vinculado às 

regras clássicas do processo civil e não às regras do processo civil coletivo. 

 

Constata-se, portanto, uma ampliação ao conteúdo do direito de vizinhança, que 

decorre, sobretudo, do avanço industrial e das novas tecnologias em face da degradação 

ambiental. Assim, ampliar-se-á cada vez mais o número de demandas com fundamento no 

direito de vizinhança que se vinculam à questão ambiental. 

 

As regras do direito de vizinhança, portanto, vêm-se adaptando à problemática 

jusambiental na medida em que incorporam conceitos relativamente novos, como a função 

socioambiental da propriedade, e ampliam conceitos mais antigos, como o da vizinhança, 

que hoje abrange propriedades mais distantes. Deve haver ampla atualização normativa 

adaptando-se ao perfil ambiental. 

 

Se todos exercerem o seu direito de vizinhança, a função ambiental será mais 

respeitada e servirá para conscientizar o problema em seu sentido coletivo. 
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Em que pese o respeito às opiniões do Professor MORATO LEITE, não 

concordamos com o entendimento de que o dano individual que ocorre como conseqüência 

do dano causado ao meio ambiente se insere no conceito de dano ambiental. Pensamos que 

muito embora seja um dano reflexo ao dano ambiental, a sua disciplina (tutela processual 

individual) é distinta da conferida ao dano ambiental efetivo (o coletivo), afastando-se, 

portanto, dessa categoria.  

 

4. O dano extrapatrimonial ou moral ambiental 

 

4.1. O dano extrapatrimonial ou moral coletivo 

 

O dano moral coletivo decorre da violação de um valor inerente à sociedade como 

um todo. Nesse sentido, esclarece CARLOS ALBERTO BITTAR FILHO
384

 que: 

 

o dano moral coletivo é a injusta lesão da esfera moral de uma dada 
comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo 
de valores coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, está-se 
fazendo menção ao fato de que o patrimônio valorativo de uma certa 
comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de 
maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico: quer isso 
dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto 
imaterial. 

 

Além disso, admite-se o dano moral coletivo em caso de violação da honra de 

determinada comunidade, como bem analisou CARLOS ALBERTO BITTAR FILHO
385, a saber: 

 
Outro bom exemplo de dano moral coletivo é a violação da honra de 
determinada comunidade (a negra, a judaica, etc.) através de publicidade 
abusiva, a qual é proibida pela legislação pátria (...) Para finalizar a 
exemplificação, poder-se-ia mencionar o desrespeito à bandeira brasileira 
– a qual corporifica, como já se ressaltou, a dignidade nacional – através, 
e. g., de ultrajes, insultos e ofensas públicas. 

 

                                                 
384 BITTAR FILHO, Carlos Alberto. Do dano moral coletivo no atual contexto jurídico brasileiro Revista do 

Advogado, AASP, n. 49, v. 12, 1996, p. 55. 
385 Idem, ibidem, p. 55. 
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Assim, para admitir a ocorrência de danos morais à coletividade, configurando-se 

o dano moral coletivo, é preciso que algum valor inerente à sociedade tenha sido atingido. 

 

Uma nítida situação em que se pode vislumbrar a ocorrência do dano moral 

coletivo é a hipótese do dano ambiental, conforme veremos a seguir.  

 

4.2. O dano extrapatrimonial ou moral ambiental 

 

4.2.1. Considerações gerais 

 

Define JOSÉ RUBENS MORATO LEITE
386 que se trata, o dano moral ambiental, “de 

uma lesão que traz desvalorização imaterial ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 

e concomitantemente a outros valores inter-relacionados como a saúde e a qualidade de 

vida”. Ou, nas palavras de GERALDO FERREIRA LANFREDI
387, “os reflexos negativos das 

lesões, em forma de constrangimentos, vexames, dores, que atingem a moralidade e a 

afetividade das pessoas”. 

 

CARLOS ALBERTO BITTAR FILHO
388

 lembra que “o dano ambiental não consiste 

apenas e tão-somente na lesão ao equilíbrio ecológico, afetando igualmente outros valores 

precípuos da coletividade a ele ligados, a saber: a qualidade de vida e a saúde. É que esses 

valores estão intimamente inter-relacionados, de modo que a agressão ao ambiente afeta 

diretamente a saúde e a qualidade de vida da comunidade”. 

 

Portanto, além do dano material, pensamos que há a possibilidade de reparação do 

dano moral ao patrimônio ambiental quando uma lesão traz desvalorização imaterial ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, admitindo-se, ainda que não prevista 

expressamente, a cumulação de danos patrimonial e extrapatrimonial. GERALDO FERREIRA 

                                                 
386 LEITE, José Rubens Morato. Op. cit., p. 300. 
387 LANFREDI, Geraldo Ferreira. Política ambiental: busca de efetividade de seus instrumentos. 2. ed. rev., 
atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 103. 
388 BITTAR FILHO, Carlos Alberto. Do dano moral coletivo no atual contexto jurídico brasileiro. Disponível 
em: http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=6183. Acesso em: 17-2-2008. 
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LANFREDI
389, sobre a cumulação dos danos morais, afirma que, “embora se contraponham 

aos danos materiais, podem ambos conviver, em certas situações, nos casos em que os atos 

agressivos atinjam a esfera geral da vítima”. 

 

Nesse contexto, o dano ambiental pode causar um dano moral à coletividade, e 

quando isso ocorrer deverá ser ressarcido. Tal dano seria, portanto, cabível em agressões ao 

meio ambiente ou ao patrimônio histórico, por exemplo, por caracterizarem uma violação 

aos valores de toda a sociedade.  

 

A fundamentação legal do dano extrapatrimonial ambiental foi estabelecida pelo 

art. 1º da Lei n. 7.347/85, que estabelece o seguinte: “Regem-se pelas disposições desta 

Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e 

patrimoniais causados: I – ao meio ambiente (...)”. Consagra, esse dispositivo, em nosso 

ordenamento jurídico, a reparação ao dano moral coletivo sem culpa. 

 

Ressalte-se, contudo, que não é qualquer dano que pode ser caracterizado como 

dano extrapatrimonial ambiental, senão apenas aquele dano significativo, que ultrapassa o 

limite da tolerabilidade, a ser identificado em cada caso concreto. 

 

O direito não tutela danos hipotéticos e, sendo assim, a real configuração de lesão 

na honra dos que se dizem ofendidos é requisito essencial, não só para a obrigação de 

indenizar, mas também para verificação da extensão do dano. 

 

Conforme lição do ilustre Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo JOSÉ OSÓRIO DE AZEVEDO JÚNIOR
390, “convém lembrar que não é qualquer dano 

moral que é indenizável. Os aborrecimentos, percalços, pequenas ofensas, não geram o 

dever de indenizar. O nobre instituto não tem por objetivo amparar as suscetibilidades 

exageradas...”. 

 

                                                 
389 LANFREDI, Geraldo Ferreira. Op. cit., p. 103. 
390 AZEVEDO JÚNIOR, José Osório de. O dano moral e sua avaliação. Revista do Advogado, AASP, n. 49, 
1996, p. 11. 
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Também nessa linha, JOSÉ RUBENS MORATO LEITE
391 assevera que “não é 

qualquer dano que pode ser caracterizado como extrapatrimonial ambiental; é o dano 

significativo, isto é, aquele que ultrapassa o limite de tolerabilidade, e cada caso deverá ser 

examinado em concreto”. 

 

4.2.2. A polêmica doutrinária e jurisprudencial 

 

A doutrina não é pacífica sobre a admissibilidade do dano extrapatrimonial 

ambiental, todavia, vem-se inclinando pela sua admissão. Sobre o assunto JOSÉ RUBENS 

MORATO LEITE
392: “de fato, se há possibilidade de responsabilização do dano patrimonial 

coletivo, porque não ampliá-la à sua configuração extrapatrimonial? A diminuição da 

qualidade de vida, através da degradação ambiental, traz enormes transtornos imateriais à 

coletividade”. E segue afirmando que “a necessidade da efetivação do dano ambiental é 

imperiosa, pois em muitos casos será impossível o ressarcimento patrimonial, e o dano 

extrapatrimonial ambiental funciona como alternativa válida da certeza da sanção civil do 

agente em face da lesão ao patrimônio ambiental coletivo”393. 

 

Também no sentido de admitir o dano moral ambiental, WILLIAM FIGUEIREDO DE 

OLIVEIRA
394

 destaca que “inúmeros são os exemplos da doutrina e jurisprudência sobre a 

admissibilidade do dano moral ambiental, conduzindo-nos à conclusão inexorável da ampla 

aceitação de sua reparabilidade”. E segue concluindo que: “a poluição e os danos 

ambientais ocasionam prejuízo a bens e interesses materiais e imateriais, que devem ser 

ressarcidos de forma ampla e integral”. 

 

JOSÉ RUBENS MORATO LEITE
395 traz esclarecedor exemplo de configuração de 

prejuízo imaterial ambiental: 

 

                                                 
391 Leite, José Rubens Morato. Op. cit., p. 303. 
392 Idem, ibidem, p. 301-302. 
393 Leite, José Rubens Morato. Op. cit., p. 304. 
394 OLIVEIRA, William Figueiredo de. Op. cit., p. 120. 
395 Leite, José Rubens Morato. Op. cit., p. 302. 
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Por exemplo, uma certa comunidade vivia em um espaço equilibrado, 
com boa qualidade de vida e meio ambiente equilibrado. No entanto, 
instalou-se na região uma indústria poluidora que veio causar prejuízos à 
qualidade do ambiente, afetando os valores imateriais e materiais de uma 
coletividade indeterminada, tais como o sossego, o ar puro, a saúde dos 
seus habitantes, e vários elementos fundamentais ao desenvolvimento de 
todos. A coletividade tem direito a uma resposta por meio do Poder 
Judiciário, obrigando o poluidor a reparar os danos materiais e imateriais 
sofridos, visando a manter sua qualidade de vida e buscando a 
consecução do direito fundamental ao ambiente. 

 

E traz outros exemplos: 

 

1. Destruição de sambaqui, através da retirada da barreira do terreno 
limítrofe, afetando tanto um patrimônio cultural como um valor 
ambiental, ecológico da população;  
2. Risco na utilização, distribuição e estocagem do metano, combustível 
comprado para suprir a falta de álcool, ofendendo a coletividade material 
e extrapatrimonial;  
3. Publicidade anti-ambiental, afetando de forma indivisível interesses 
extrapatrimoniais da coletividade; 
4. Aterro de lagoa, ferindo a paisagem, ocasionando dano ao valor 
paisagístico e ambiental da comunidade; 
5. A perda de luminosidade solar, em decorrência, por exemplo, de 
urbanização; 
6. Perda de paisagem significativa. 

 

 Constata-se, portanto, que o tema ainda é polêmico e pouco tratado na doutrina. 

Não diferente é o panorama nos nossos tribunais. Poucas são as decisões judiciais acerca da 

matéria o que nos impede de avaliar qual será a tendência da jurisprudência brasileira.  

 

Em um precedente da 8ª Câmara Cível do TJRJ396, admitiu-se a indenização pelo 

dano moral coletivo: 

 

DANO AO MEIO AMBIENTE – DERRAMAMENTO DE ÓLEO NA 
BAÍA DE GUANABARA – RESSARCIMENTO DE DANOS 
MATERIAIS E MORAIS – DANO EMERGENTE – LUCRO 
CESSANTE – DANO MORAL DE PESSOA JURÍDICA – POLUIÇÃO 
NAS PRAIAS – PREJUÍZO DO COMÉRCIO LOCAL – 
DESVALORIZAÇÃO DO PONTO COMERCIAL. 

                                                 
396 Decisão extraída de: FREITAS, Vladimir Passos de. O dano ambiental coletivo e a lesão individual. In: 
Desafios do direito ambiental no século XXI: estudos em homenagem a Paulo Affonso Leme Machado. São 
Paulo: Malheiros, 2005, p. 806-807.  
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Comprovado o dano ao meio ambiente, decorrente do vazamento de óleo 
na Baía de Guanabara, proveniente das instalações da empresa, cabe o 
pedido de reparação dos prejuízos individualmente causados. 2. É da 
Petrobrás o dever de cuidar para que não ocorra qualquer dano ao meio 
ambiente. 3. Dano é gênero, do qual são espécies o dano material e o 
moral. 4. O dano material, por seu turno, se subdivide em danos 
emergentes e lucros cessantes. 5. Dano emergente é o que importa em 
efetiva diminuição no patrimônio da vítima, em razão do ato ilícito. 6. 
Lucro cessante é reflexo futuro do patrimônio da vítima. 7. A honra 
subjetiva é exclusivamente do ser humano e se caracteriza pelo decoro e 
auto-estima. 8. A honra subjetiva é comum à pessoa natural e à pessoa 
jurídica e se reflete na reputação, no bom nome e na imagem perante a 
sociedade (TJRJ, 8ª Câm., AC 2002.001.09351, Rel. Des. Letícia de 
Faria Sardas, j. em 17-12-2002). 

  

Contudo, ainda são encontradas decisões dos nossos tribunais negando a 

possibilidade da existência de dano moral coletivo. Vejamos: 

 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. 
DANO MORAL COLETIVO. NECESSÁRIA VINCULAÇÃO DO DANO 
MORAL À NOÇÃO DE DOR, DE SOFRIMENTO PSÍQUICO, DE CARÁTER 
INDIVIDUAL. INCOMPATIBILIDADE COM A NOÇÃO DE 
TRANSINDIVIDUALIDADE (INDETERMINABILIDADE DO SUJEITO 
PASSIVO E INDIVISIBILIDADE DA OFENSA E DA REPARAÇÃO). 
RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO (REsp 598.281/MG, Recurso Especial 
2003/0178629-9, 1ª Turma,  Rel. Min. Luiz Fux, Rel. para acórdão Min. Teori 
Albino Zavascki, j. em 2-5-2006, DJ de 1º-6-2006, p. 147). 

 

Não obstante inexistir entendimento jurisprudencial consolidado até o momento, 

pensamos que a diminuição da qualidade de vida, por meio da degradação ambiental, pode, 

de fato, trazer diversos transtornos imateriais à coletividade, casos estes em que admitimos 

a possibilidade de se configurar a ocorrência de danos extrapatrimonais. 

 

5. Reparação do dano ambiental 

 

5.1. Noções gerais 

 

VLADIMIR PASSOS DE FREITAS
397

 já lembrara que as “ações civis públicas, via de 

regra, perseguem duas finalidades: a recuperação do meio ambiente degradado e a 

                                                 
397 FREITAS, Vladimir Passos de. O dano, cit., p. 800. 
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indenização decorrente do dano causado. A primeira nem sempre é possível (v. g., a morte 

de espécimes de fauna) ou simples (v. g., a demolição de obra construída em área de 

preservação ambiental)”. Não obstante essas dificuldades, a recuperação/reparação do dano 

ambiental vem sendo imposta, seja por medidas diretas, seja por medidas alternativas. 

 

O direito à reparação tem como finalidade a supressão do dano. No que tange à 

apuração do dano ambiental, ainda não existe uma definição de como repará-lo, uma vez 

que depois do ambiente destruído torna-se extremamente complicado recuperá-lo. Como 

repor, por exemplo, a morte de animais e plantas? Enfim, não existe um critério objetivo. 

Ademais, ainda que existisse não seria o ideal  nem o suficiente. Se atribuíssem valores 

fixos para cada dano causado, além de ser impossível prever todos os danos possíveis, 

aqueles que dispõem de recursos poderiam pagar o preço para conseguir o que queriam e 

deixar de herança um ambiente prejudicado para toda a comunidade. 

 

O princípio da reparação é adotado por diversos países, inclusive o Brasil. Busca-

se diretamente com esse princípio a recuperação, a reintegração ou a substituição dos bens 

ambientais, e, indiretamente, a prevenção dos danos ambientais.  

 

No Brasil, lembra VLADIMIR PASSOS DE FREITAS
398, “a reparação do dano 

ambiental enveredou pela trilha da reparação à sociedade, e não ao indivíduo”. Isso porque, 

com a adoção da responsabilidade objetiva e a legitimidade do Ministério Público, abriu-se 

a “via para a defesa do interesse público”. 

 

A Constituição Federal de 1988, art. 225, e a Lei n. 6.938/81, que instituiu a 

Política Nacional do Meio Ambiente, art. 4º, VII, são claras ao determinar a obrigação em 

recuperar e/ou indenizar os danos causados. Depreende-se da lei que o objetivo maior é 

preservar e caso não seja possível, reparar o que foi destruído.  

 

                                                 
398 Idem, ibidem, p. 799. 
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A preservação se impõe, portanto, como primeira medida da tutela ambiental, na 

medida em que o dano ambiental deve ser evitado diante das dificuldades em sua reparação 

justa, considerando que uma vez ocorrido o prejuízo é incalculável. 

 

5.2. Formas de reparação 

 

Dos dispositivos legais extraímos as seguintes formas de recomposição do dano: a 

recuperação ecológica in natura, a compensação ecológica e a indenização pecuniária. 

 

Em observância aos princípios do direito ambiental, deve ser observada uma 

ordem hierárquica na imposição das formas de reparação do dano, buscando-se, 

inicialmente, a recuperação in natura deste, ainda que seja a forma mais onerosa, e, apenas 

subsidiariamente, a compensação ecológica e a indenização pecuniária. 

 

É nesse cenário que se estabelece como primeiro passo a tentativa de 

recomposição do dano, para em seguida partir para a indenização por sucedâneo ou 

compensação. Estas são as formas de reparação do meio ambiente. 

 

Conclui-se que diante da diversidade de questões ambientais, o critério para a 

reintegração do dano ambiental deverá ser aberto, analisando-se cada caso concreto e 

convencionando qual a melhor forma de reparar, de punir o poluidor e até mesmo de 

prevenir casos semelhantes. 

 

5.2.1. Reparação in natura 

 

A reparação in natura da área degradada deverá ser buscada como a primeira 

alternativa, possibilitando à coletividade a fruição do bem ambiental perdido. Em matéria 

de dano ambiental, pode-se dizer que há uma hierarquização de soluções, afigurando-se a 

reparação in natura a primeira opção. 
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A primeira opção, portanto, deverá ser sempre a restauração natural, com o fim de 

recuperar aquela área destruída e com o intuito também de devolver àquela população que 

foi mais afetada com o dano uma recompensa.  

 

MARCELO ABELHA RODRIGUES
399 lembra que “na reparação in natura não é 

somente ínsita a idéia de proteção e preservação dos recursos ambientais como se vê no art. 

4º da Lei n. 6.938/81: coaduna-se também com a idéia de que o poluidor dever ser educado 

com as medidas reparatórias, coisa que não ocorre quando estamos diante de uma reparação 

pecuniária”. 

 

Assim, a natureza do bem ambiental impõe a preferência pela reconstituição do 

meio atingido, sempre que esta seja possível, falando-se de reposição do estado de 

equilíbrio ecológico anterior ao dano. 

 

Acrescente-se ainda que o objetivo principal da recuperação deve ser a 

reconstituição integral do bem atingido. Deve-se buscar o mais aproximadamente possível 

restabelecer o bem integralmente.  

 

Conforme afirma HELINE SILVINI FERREIRA
400, deve-se analisar a possibilidade de 

efetiva reintegração do estado de equilíbrio ecológico após a reparação, ou seja, a 

recuperação da capacidade funcional, de auto-regulação e auto-regeneração do bem 

ambiental. 

 

A forma ideal de reparar o dano é a restauração natural, quando possível, para 

restabelecimento do status quo ante. A alternativa, quando inviável a recuperação completa 

do bem ambiental já destruído, é a compensação ecológica, com o fim de substituir o bem 

lesado, restabelecendo o prejuízo causado ao meio ambiente.  

 

                                                 
399 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Elementos, cit., p. 292. 
400 FERREIRA, Heline Silvini. Compensação ecológica: um dos modos de reparação do dano ambiental. In: 
Aspectos processuais do direito ambiental. José Rubens Morato Leite e Marcelo Buzaglo Dantas (Orgs.). 2. 
ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, p. 59. 
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Nesse contexto, dada a extrema dificuldade da completa restituição do bem 

lesado, faz-se necessária, muitas vezes, a substituição desse bem por um funcionalmente 

equivalente, de forma que o patrimônio natural permaneça no todo inalterado. Portanto, a 

compensação ecológica será adequada nas hipóteses em que não há viabilidade da 

restauração ecológica do bem lesado.  

 

5.2.2. Compensação ecológica 

 

Primeiro cabe descrever o que seria a compensação. Levando em consideração a 

dificuldade em restabelecer um ambiente destruído, o poluidor será responsável por 

recuperar um outro ambiente. Isso implica dizer que aquele ambiente que foi destruído não 

retornará ao status quo ante, e que essa atitude não é satisfatória, pois o ecossistema como 

um todo continuará prejudicado. 

 

Conforme mencionado anteriormente, dá-se preferência à recuperação in natura, 

por se acreditar que dessa forma haverá uma reparação integral do dano e um prejuízo 

menor para o meio ambiente, pois é a única modalidade em que se pode remover o dano 

concretamente. Porém, é primordial que se avalie se essa forma de reparação é realmente a 

mais indicada, pois, depois de afetado, o objetivo é de resgatar o equilíbrio ecológico, e 

pode ser que na tentativa de restaurá-lo não se consiga atingir o equilíbrio almejado. 

 

A compensação ecológica surge como outra forma de restaurar o meio ambiente, 

principalmente nos casos em que houver a destruição irreversível de um habitat natural. 

Essa forma de reparação é uma alternativa para que não se cobre apenas uma reparação 

pecuniária, que não compensaria o desequilíbrio ecológico gerado, nem devolveria ao meio 

ambiente o patrimônio natural de forma qualitativa e quantitativa, evitando assim deixar 

prejuízo para as futuras gerações. 

 

Tanto na restauração ecológica como na compensação visa-se a remoção do dano 

ecológico concreto. A diferença entre elas é que na restauração ecológica a reintegração do 

bem ambiental ocorrerá mediante a recuperação in situ do bem natural afetado; na 
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compensação, a recuperação ocorrerá pela introdução no ambiente de um bem natural 

diverso do afetado, mas que tenha capacidade funcional idêntica.  

 

O objetivo precípuo, portanto, é a substituição de um bem ambiental afetado por 

outro, desde que se mantenha o equilíbrio funcional, ainda que não seja no local degradado. 

 

Duas são as premissas para se estabelecer como modo de reparação a 

compensação ecológica: que o dano ao meio ambiente seja irreparável e que a 

compensação guarde relação com o bem ambiental afetado. 

 

A grande dificuldade, contudo, é estabelecer de que forma a substituição por um 

bem equivalente será perfeita, uma vez que a compensação ecológica não é capaz de 

restabelecer verdadeiramente o patrimônio natural. 

 

A compensação ecológica pode ser classificada em jurisdicional, 

extrajurisdicional, preestabelecida e de fundos autônomos, segundo os ensinamentos de 

JOSÉ RUBENS MORATO LEITE
401. 

 

O doutrinador descreve a compensação ecológica jurisdicional como sendo aquela 

em que são adotadas, mediante sentença judicial transitada em julgado, as determinações 

impostas. Elas decorrem de uma lide ambiental. Já a extrajudicial tem como instrumento o 

termo de ajustamento de conduta, que é um título extrajudicial. A compensação 

preestabelecida é aquela que surge da legislação com o intuito de compensar os impactos 

negativos causados ao meio ambiente. Os fundos autônomos são financiados por prováveis 

agentes poluidores, que, quando necessário, serviriam para recuperar o meio ambiente sem 

ter que se submeter aos longos processos judiciais.  

 

Existem, conforme lição de JOSÉ RUBENS MORATO LEITE
402, alguns parâmetros 

para a compensação ecológica. Por exemplo, antes de definir a forma de reparação 

                                                 
401 Leite, José Rubens Morato.  Op. cit., p. 212-214. 
402 Idem, ibidem. 
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adequada para o caso concreto há de se fazer uma perícia. Então passamos a valorar o bem 

ambiental afetado, levando em consideração o dano causado às futuras gerações. Devem-se 

observar os princípios de equivalência, razoabilidade e proporcionalidade.  

 

Outro parâmetro seria avaliar o custo da reparação e as perdas temporárias 

ocorridas, além dos custos necessários para a própria avaliação do dano. 

 

Na opinião de JOSÉ RUBENS MORATO LEITE
403, esses mecanismos correspondem a 

uma resposta econômica ao dano ambiental, e está longe de atender ao objetivo maior, que 

é o comprometimento das massas com a preservação do meio ambiente. Embora tenha 

razão o nobre doutrinador, não deixa de ser uma medida inibitória, até porque esse 

comprometimento almejado só virá com o tempo, com investimento em educação para 

conscientizar a população, e não podemos esperar essas adequações, que são de longo 

prazo, enquanto o meio ambiente vem sendo destruído. 

 

Todavia, quando não for possível a compensação por equivalente, a forma 

pecuniária deverá ser utilizada, conforme veremos logo adiante, tendo em vista a 

impossibilidade de restabelecer o ambiente.  

 

5.2.2.1. Compensação ambiental na Lei do Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC) 

 

Não seria fora de propósito abrir aqui um breve parêntese, sem qualquer pretensão 

de esgotar a matéria, para fazer referência a um sistema alternativo de compensação 

ecológica previsto na Lei n. 9.985, de 18 de julho de 2000 (Lei do SNUC). Essa lei impõe 

aos empreendedores de projetos de significativo impacto ambiental que submetam à 

realização do estudo de impacto ambiental e seu respectivo relatório (EIA/RIMA) a 

obrigação de destinar, como compensação ecológica, um percentual mínimo de meio por 

cento do total do investimento para apoiar a implantação e manutenção de Unidade de 

                                                 
403 Idem, ibidem, p. 209. 
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Conservação do Grupo de Proteção Integral, conforme previsão do art. 36, caput, e § 1º, da 

Lei do SNUC. 

 

O percentual deverá ser fixado de acordo com o grau de impacto previsto para a 

implantação do empreendimento, desde que o valor fixado não o inviabilize. 

 

Deve-se priorizar, na forma da lei, as unidades já criadas, não se perdendo de vista 

que, lembra ÉDIS MILARÉ
404, “o dever de apoiar a implantação e a manutenção de unidade 

de conservação nasce, para o empreendedor, da potencialidade de impacto significativo 

decorrente de seu empreendimento. Por conseguinte, os recursos que o empreendedor 

despender têm, em princípio, uma relação direta com a área em que os prejuízos ambientais 

possam ocorrer”. 

 

Verifica-se que a intenção foi instituir um sistema alternativo de compensação 

ecológica independente do sistema de responsabilização civil por eventuais danos causados 

que excedam aqueles mitigados pela compensação alternativa. 

 

Consideramos, contudo, impróprio o parâmetro legal baseado no custo total de 

implantação do empreendimento, pois deveria relacionar-se com a potencialidade do dano. 

Isso porque pode haver situações de empreendimentos de menor custo de investimento que 

poderão causar impactos relevantes ao meio ambiente. Afirma ÉDIS MILARÉ
405 que “não se 

pode inferir que o grau de impacto ambiental de um empreendimento seja tanto maior 

quanto mais elevado for o custo de sua instalação”. 

 

5.2.3. Reparação pecuniária do dano ambiental: modo de compensação ambiental 

 

Quando falamos em compensação ecológica pensamos tanto na execução direta 

pelo poluidor ou predador das medidas compensatórias como no pagamento de indenização 

                                                 
404 MILARÉ, Édis. Direito, cit., p. 683. 
405 Idem, ibidem, p. 686. 
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pecuniária. Isso porque, quando houver condenação em pecúnia, prevê a Lei n. 7.347/85, 

que a indenização será revertida a um fundo para reconstituição dos bens lesados. 

 

Assim, considerando que o valor arrecadado servirá para a reintegração do bem 

ambiental lesado, substituindo-o por outro equivalente, concluímos que o fundo reparatório 

busca a compensação ecológica. 

 

Em verdade, as indenizações serão sempre mais simbólicas do que reais. Busca-se 

com a indenização em dinheiro impor um custo ao poluidor como forma de cumprir dois 

objetivos: dar uma resposta econômica ao dano e evitar comportamentos semelhantes. 

 

Alguns problemas, contudo, são enfrentados com a reparação pecuniária do dano 

ambiental, especialmente o referente ao estabelecimento de um valor da indenização que 

represente satisfatoriamente a compensação pelo dano ambiental ocorrido. 

 

5.2.3.1. Dificuldades na valoração do dano ambiental 

 

Uma das questões mais complexas no que tange à reparação do dano ambiental é 

a estipulação do quantum debeatur desse dano, seja ele patrimonial ou extrapatrimonial. 

Inexiste um critério legal ou doutrinário de valoração desse bem jurídico. 

 

É notória a dificuldade em valorar o dano ambiental, tendo em vista a dificuldade 

em se estipular um valor econômico para uma espécie que se extinguiu, para um patrimônio 

histórico que se destruiu. MARIA LÚCIA CARDOSO DE SOUZA
406 assim afirmou: “a grande 

questão ainda é o levantamento de quanto custa o dano ambiental. Quanto custa recuperar o 

manguezal afetado? E recuperar uma área degradada ou a contaminação ocorrida em um 

leito de rio?” Com efeito, além de tratar de bem difuso, possui valores intangíveis e 

imponderáveis que dificultam a valoração econômica e financeira. 

   

                                                 
406 SOUZA, Maria Lucia Cardoso de. A lei e a estabilidade ambiental. Bahia. Secretaria do Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos. Centro de Recursos Ambientais. Quintas ambientais no CRA: síntese das 
palestras/organização José Marcos Luedy Oliveira. Salvador: CRA, 2004, p. 34. 
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Valor é a expressão das preferências individuais humanas, portanto o valor de 

algo guarda estreita relação com as necessidades humanas. A avaliação econômica é restrita 

à capacidade de uso humano dos bens naturais, já que não se pode captar o valor da 

capacidade funcional ecológica desses bens naturais. 

 

Diversas metodologias já foram desenvolvidas buscando-se valorar os danos 

ambientais407, entre elas as técnicas baseadas em preços de mercado, em pesquisa de 

opinião, em custos evitados ou benefícios etc. Todas elas, contudo, apresentam limitações, 

como, por exemplo, a subjetividade da determinação dos valores e os efeitos 

transfronteiriços que os danos podem provocar.    

 

A doutrina e a jurisprudência têm fornecido alguns subsídios consistentes na 

formulação e critérios para aferição do dano ambiental. Alguns doutrinadores até defendem 

a avaliação sistemática dos bens, desde que não signifiquem gastos excessivos para 

mensurá-los.  

 

CELSO ANTONIO PACHECO FIORILLO
408 apresenta alguns critérios para se 

estabelecer o quantum debeatur: deve ser observada a condição financeira do poluidor; a 

gravidade do dano, se gravíssima, se moderada, se irreversível; as circunstâncias do fato e a 

duração da agressão. 

 

WILLIAM FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
409

 aponta os seguintes elementos objetivos e 

subjetivos constitutivos da fixação do quantum indenizatório: 

 

a repercussão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do infrator, 
a extensão, a duração e a natureza do prejuízo, o proveito econômico 
para o poluidor, a reprovabilidade da falta e da importância do 
patrimônio ambiental (natural, cultural e artificial) afetado, as 
conseqüências patrimoniais decorrentes do dano e a possibilidade de 
restauração ou recomposição ao status quo ante. Ajunte-se, também, a 

                                                 
407 FERREIRA, Heline Silvini. Op. cit., p. 65-66. 
408 FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 
2007, p. 41. 
409 OLIVEIRA, William Figueiredo de. Op. cit., p. 122. 
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condição política e social da comunidade, população, grupo, classe ou 
indivíduos ofendidos. 

 

CARLOS ANDRÉ BIRNFELD
410

 sugere elementos mínimos que devem ser utilizados 

para compor a quantia reparatória quando o meio ambiente não seja recuperável: 

 

(a) No campo patrimonial: 
(1) Uma riqueza411 determinada referente aos bens ambientais 
especificamente considerados (microbem) perdidos; 
(2) Uma riqueza determinada referente à perda energética do conjunto 
de interações ao meio ambiente (bem incorpóreo, macrobem); 
(3) Uma riqueza determinada referente à quantidade de recursos 
ambientais, futura, que poderia ser obtida se mantido aquele conjunto 
(micro e macrobem); 
(4) Uma riqueza determinada referente aos danos irreversíveis à saúde 
das comunidades humanas em função da lesão ambiental (população); 
(5) Uma riqueza determinada referente à necessidade de deslocamento 
e de realocação das comunidades humanas para manter o padrão de saúde 
ambiental antes gozado ou uma indenização por esta perda pessoal 
(população); 
(6) Uma riqueza determinada referente à quantidade de recursos 
econômicos, futura, que poderia ser obtida através de uma exploração 
sustentável do meio ambiente pelas comunidades humanas afetadas ou 
uma indenização por esta perda pessoal (população). 
(b) No campo extrapatrimonial: 
(1) Riquezas compensatórias pela perda afetiva ou estética referente à 
descaracterização do seu hábitat para a comunidade local (população); 
(2) Riquezas compensatórias pela perda afetiva ou estética referente à 
descaracterização do seu patrimônio comum para a coletividade geral 
(população); 
(3) Riquezas compensatórias pelas perdas morais ou estéticas 
referentes aos danos causados à saúde da comunidade local, 
especialmente o sofrimento íntimo pela periclitação ou amputação da 
saúde. 

 

Pensamos que as circunstâncias do caso, a situação econômica das partes e a 

gravidade da lesão são os principais elementos que devem ser levados em consideração 

para a fixação do valor do dano ambiental.  

 

O quantum debeatur será sempre variável, conforme as circunstâncias do caso 

concreto. Apesar da dificuldade, os juristas devem, na análise do caso concreto, indicar a 

                                                 
410 BIRNFELD, Carlos André. Op. cit., p. 376. 
411 Afirma o autor que utiliza a expressão riqueza como sinônimo de valor. 
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melhor metodologia disponível para aferir o valor do bem jurídico, buscando aproximá-lo 

do valor mais coerente possível, pautando-se no princípio da lógica do razoável.  

  

Assim, a quantificação deverá ser feita por arbitramento, competindo, ao Poder 

Judiciário, a importante tarefa de aplicar na prática os princípios de nosso ordenamento 

jurídico. Todavia, muitas vezes o juiz deverá valer-se de peritos. Reconhecendo essa 

necessidade, VLADIMIR PASSOS DE FREITAS
412 assevera que, “com efeito, há matérias 

complexas que exigem conhecimento técnico especializado, advindo problemas de ordem 

prática que não são bem compreendidos pelos que reivindicam em juízo”. 

 

WILLIAM FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
413, tratando da dificuldade na reparação do 

dano moral coletivo, destaca ser pacífico, contudo, “o entendimento de que, na fixação do 

montante da indenização nos casos de dano moral, deve-se ter sempre em mente o princípio 

de que o dano não pode ser fonte de lucro”. 

 

Ressalte-se que a dificuldade em avaliar os danos ambientais não pode ser razão 

para não indenizar, sob pena de enriquecimento ilícito do causador do dano.  

 

Não obstante inexistir critérios precisos que possibilitem uma melhor apuração do 

valor a ser indenizado, verifica-se que o legislador brasileiro indicou uma solução ao prever 

que “a indenização pelo dano causado reverterá a um fundo (...), sendo seus recursos 

destinados à reconstituição dos bens lesados” (art. 13 da Lei n. 7.347/85). Portanto a 

reparação em dinheiro não deve representar a conversão do prejuízo em unidades 

monetárias, mas sim o custo da reparação in natura. Afirma JOSÉ RUBENS MORATO 

LEITE
414: “o dinheiro da indenização visa basicamente a pagar a reconstituição do bem 

lesado ou compensar por substituição”. 

 

                                                 
412 FREITAS, Vladimir Passos de. A Constituição Federal e a efetividade das normas ambientais. 3. ed. rev., 
atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 187. 
413 OLIVEIRA, William Figueiredo de. Op. cit.,p. 121. 
414 Leite, José Rubens Morato. Op. cit., p. 227. 
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Considerando a dificuldade da valoração do dano ambiental, a fixação da 

indenização dependerá das características do caso concreto, imputando-se ao Poder 

Judiciário a árdua tarefa de arbitrar o valor correspondente ao dano ambiental, aplicando os 

princípios do ordenamento jurídico brasileiro. Dado esse caráter casuístico, passemos a 

analisar o posicionamento dos nossos tribunais a respeito do assunto.  

 

5.2.3.1.1. Precedentes judiciais sobre a valoração do dano ambiental 

 

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região415, tratando dos critérios para fixação 

do valor dos danos, sugere que a quantificação seja realizada por meio de liquidação por 

arbitramento. 

                                                 
415 AMBIENTAL. PESCA ILEGAL. EMPRESA INTEGRANTE DE SOCIEDADE PESQUEIRA. 
PROPRIETÁRIA DA EMBARCAÇÃO. RESPONSABILIDADE. DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. 
VALOR. ARBITRAMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO, NO CASO. PROVIMENTO 
PARCIAL DO APELO. 
1. A configuração do dano ambiental decorre da pesca de 175 kg de camarão e de certa quantidade de peixe, 
em local interditado pelo órgão competente para a prática de pesca de arrasto por embarcações com tração 
motorizada (art. 35, a, do DL n. 221/67 c/c art. 1º da Portaria IBAMA n. 96/93). A interdição violada visa 
exatamente à proteção da fauna marinha localizada em certa extensão da costa e à manutenção do equilíbrio 
dos recursos naturais. 
2. Existência de prova documental e oral atestando que a embarcação com tração motorizada se encontrava na 
faixa de dez milhas do mar territorial brasileiro e que seus tripulantes praticavam a pesca de arrasto, no 
momento de sua abordagem, apreensão e autuação pelos agentes públicos (operação conjunta pela Capitania 
dos Portos e IBAMA). 
3. Não afasta a responsabilidade da Empresa a alegação de manter com a tripulação do barco de sua 
propriedade apenas uma relação contratual comercial de Parceria de Pescaria Marítima. No instrumento do 
contrato (fls. 21/23), consta obrigações e vantagens da Empresa, sendo ela, na verdade, parte integrante da 
sociedade pesqueira resultante. Sendo assim, a Empresa é responsável, mesmo que indireta, da atividade 
ilegal desenvolvida por seus contratados. E a lei também considera poluidor a pessoa jurídica responsável, 
ainda que indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental (art. 3º, IV, Lei n. 6.938/81). 
4. Provada a existência da atividade nociva ao meio ambiente, cabe ao responsável indenizar os danos 
causados (art. 225, § 3º, Constituição Federal, e art. 14, § 1º, Lei n. 6.938/81). Todavia, não cabe ao Julgador 
fixar aleatoriamente o valor dos danos materiais, sem apontar os critérios que serviram para o cálculo. No 
caso, esse valor deve ser quantificado por meio de liquidação por arbitramento, na forma da lei processual 
civil. 
5. A prova da existência de atividade nociva ao meio ambiente também pode acarretar indenização por dano 
moral coletivo e difuso (art. 1º, IV, da Lei n. 7.347/85), já que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é 
direito de todos, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida (art. 225, caput, CF), o que 
quer dizer que o direito à integridade do meio ambiente constitui prerrogativa jurídica de titularidade coletiva. 
6. De qualquer sorte, o prejuízo difuso e coletivo deve estar evidenciado nos autos. Se o prejuízo moral não 
estiver demonstrado, e ausente indicação de violação do sentimento coletivo da comunidade, não há que se 
falar em responsabilização por danos morais. Caso em que o Autor/Apelado deixou de demonstrar 
objetivamente que o fato praticado pela Ré/Apelante tenha gerado um sentimento de dor, constrangimento, 
desgosto, infelicidade ou angústia na comunidade respectiva. 
7. Provimento parcial do apelo para estabelecer que o valor dos danos materiais será quantificado em 
liquidação por arbitramento, limitado ao patamar de R$ 50.000,00 fixado na sentença, bem como para julgar 
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O Tribunal Regional da 2ª Região já decidiu pela redução do valor da indenização 

de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) em 

decorrência de vazamento de esgoto in natura na praia do Vidigal – Rio de Janeiro416, e, em 

outro caso, de tráfico de animais silvestres em feiras livres no Município do Rio de 

Janeiro417. Decidiu418, em outra hipótese, que a determinação do valor da condenação deve 

                                                                                                                                                     
improcedente o pedido de indenização por dano moral coletivo (TRF da 1ª Região, AC 2001.37.00.006057-
6/MA, Apelação Cível, 6ª Turma, Rel. Des. Maria Isabel Gallotti Rodrigues, Conv. Juiz Federal David 
Wilson de Abreu Pardo, j. em 31-8-2007, DJ de 15-10-2007). 
416 CONSTITUCIONAL – AMBIENTAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO 
PUBLICO FEDERAL EM FACE DA CEDAE, DO IBAMA E DA UNIÃO FEDERAL – VAZAMENTO DE 
ESGOTO IN NATURA EM PRAIA DO RIO DE JANEIRO - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE PELO 
JUÍZO A QUO – RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA MONOCRÁTICA PARCIALMENTE 
REFORMADA. 1. Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal objetivando a condenação ao 
pagamento de indenização em decorrência de vazamento de esgoto in natura na praia do Vidigal - Rio de 
Janeiro, oriundo de tubulação da CEDAE. 2. Sentença Monocrática que julga procedente o pedido autoral, 
condenando a CEDAE, pelos danos causados ao meio ambiente, a indenização de R$ 1.000.000,00 (um 
milhão de Reais), a ser revertida para o Fundo de que trata o art.13 da Lei nº 7.347/85, e ainda condenando 
cada um dos Réus em honorários advocatícios arbitrados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da 
indenização. 3. Evento danoso incontroverso. Plenamente estabelecido o nexo de causalidade entre a omissão 
do IBAMA e da União Federal e a lesão ambiental. 4. Hipótese que configura responsabilidade civil objetiva. 
5. Quanto à legitimidade da União Federal para integrar o pólo passivo desta Ação, a jurisprudência do E. 
Superior Tribunal de Justiça é pacífica. Precedentes (CC 25.448-RN, Rel. Min. Garcia Vieira, julgado em 
9/5/2001). Quanto ao IBAMA, bem consignado o entendimento da sentença de 1º grau: "(...) praticou conduta 
omissiva, na medida em que não exerceu constantes atos de fiscalização a fim de detectar possíveis 
negligências da CEDAE, ou mesmo necessárias vistorias a fim de preventivamente evitar a ocorrência de 
possíveis danos ambientais, tais como o que foi verificado no presente caso" 6. Cabe ao Magistrado, diante da 
especificidade de cada caso, fixar o montante indenizatório, sempre atento ao Princípio da Razoabilidade que 
deve permear as decisões dessa natureza. 7. Na presente hipótese, mais importante do que a verba 
indenizatória em si, mostra-se adequada, razoável e pertinente a condenação estabelecida pelo Magistrado de 
1º Grau, qual seja, a obrigação do IBAMA e da União Federal de atuarem, de forma eficaz, na fiscalização da 
qualidade ambiental e dos bens de seu domínio. 7. Recursos de Apelação aos quais se dá parcial provimento, 
a fim de reformar a Sentença Monocrática, para reduzir o valor da condenação, fixada a título de indenização, 
aplicada à CEDAE, para R$50.000,00 (cinqüenta mil reais), verba a ser revertida ao Fundo de que trata o art. 
13 da Lein. 7.347/85. 8. Outrossim, fica a verba honorária reduzida para R$3.000,00, para cada Réu (CEDAE, 
União Federal e IBAMA), tendo em vista o disposto no art. 20, parágrafo 4º, do CPC (TRF da 2ª Região, AC 
226.318/RJ, Apelação Cível 2000.02.01.008379-7, 7ª Turma, Rel. Juiz Reis Friede, j. em 26-9-2007, DJU de 
2-10-2007, p. 262).  
417 CONSTITUCIONAL – AMBIENTAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO 
PUBLICO FEDERAL EM DO IBAMA E MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO – COMÉRCIO 
CLANDESTINO DE ANIMAIS EM FEIRAS LIVRES DO RIO DE JANEIRO – PEDIDO JULGADO 
PROCEDENTE, EM PARTE, PELO JUÍZO A QUO – RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA 
MONOCRÁTICA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério 
Público Federal objetivando fosse impedido o tráfico de animais silvestres em feiras livres no Município do 
Rio de Janeiro. 2. Sentença Monocrática que julga procedente, em parte, o pedido autoral, condenando cada 
um dos Réus, pelos danos causados ao meio ambiente, a indenização de R$ 1.000.000,00 (um milhão de 
Reais), a ser revertida para o Fundo de que trata o art.13 da Lei nº 7.347/85. 3. Evento danoso incontroverso. 
Plenamente estabelecido o nexo de causalidade entre a omissão do IBAMA e do Município do Rio de Janeiro 
e a lesão ambiental. 4. Hipótese que configura responsabilidade objetiva. 5. Cabe ao Magistrado, diante da 
especificidade de cada caso, fixar o montante indenizatório, sempre atento ao Princípio da Razoabilidade que 
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ocorrer mediante a realização de perícia em procedimento de liquidação, nos termos do art. 

606, II, do Código de Processo Civil.  

 

O Tribunal Regional da 3ª Região, proferindo decisão a respeito da fixação do 

valor do dano ambiental419, reconhece a carga subjetiva do juiz na determinação da 

                                                                                                                                                     
deve permear as decisões dessa natureza. 6. Na presente hipótese, mais importante do que a verba 
indenizatória em si, mostra-se adequada, razoável e pertinente a condenação estabelecida pelo Magistrado de 
1º Grau, qual seja, a obrigação do IBAMA e do Município do Rio de Janeiro a atuarem, de forma eficaz, na 
fiscalização do comércio ilegal de animais. 7. Recursos de Apelação aos quais se dá parcial provimento, a fim 
de reformar a Sentença Monocrática, fixando-se o valor da indenização em R$ 50.000,00 (cinqüenta mil 
Reais), devida por cada um dos Réus. 8. Outrossim, fica a verba honorária reduzida para R$ 2.000,00, tendo 
em vista tratar-se de causa de valor inestimável (art. 20, parágrafo 4º, do CPC) (TRF da 2ª Região, AC 
376.286/RJ, Apelação Cível 2004.51.01.002758-3, 7ª Turma, Rel. Juiz Reis Friede, j. em 25-10-2006, DJU de 
16-11-2006, p. 141). 
418 DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
OCUPAÇÃO DE TERRENO DE MARINHA. DANOS AO MEIO AMBIENTE. AÇÃO ILÍCITA. 
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. FIXAÇÃO DO 
QUANTUM DA INDENIZAÇÃO POR PERÍCIA NA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. - Ação civil 
pública pleiteando retirada de aterro sobre Baía de Guanabara e remoção de obstáculo à praia, ou indenização 
por danos causados ao meio ambiente, caso impossibilitada a restauração do status quo ante. –  Comprovação 
do dano ambiental e da conduta ilícita do Réu causadora do mesmo. – Impossibilidade de restauração do 
status quo ante. –  Dever de indenizar ditado pela art. 225, § 3º, e especificamente pelo art. 14, § 1º, da Lei 
6.938/81. –  Determinação do valor da condenação somente por perícia hábil a ser efetuada no procedimento 
de liquidação (art. 606, II, CPC) (TRF da 2ª Região, AC 331.191/RJ, Apelação Cível 1994.51.01.027719-1, 5ª 
Turma, Rel. Juiz Paulo Espírito Santo, j. em 20-6-2007, DJU de 2-7-2007, p. 153). 
419 AMBIENTAL E CONSTITUCIONAL. DERRAMAMENTO DE ÓLEO PESADO EM ÁGUAS 
MARINHAS POR NAVIO ANCORADO NO PORTO DE SANTOS. DANO INQUESTIONÁVEL E 
SIGNIFICATIVO, EMBORA IMPOSSÍVEL AVERIGUAR SUA EXATA EXTENSÃO. CABIMENTO DA 
REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE. IRRELEVÂNCIA DE PAGAMENTO 
DE MULTA ADMINISTRATIVA, CUJA INCIDÊNCIA NÃO IMPEDE A REPARAÇÃO DE DANOS. 
ART. 225, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 
APURAR E BUSCAR A REPARAÇÃO DOS DANOS ATRAVÉS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA (CF, ART. 
129, III). INDENIZAÇÃO  ARBITRADA COM BASE EM LAUDO PERICIAL. CARGA SUBJETIVA DO 
JUIZ NA DETERMINAÇÃO DA REPARAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CARÁTER 
EXEMPLAR DA INDENIZAÇÃO, VISANDO EVITAR REPETIÇÃO DE FATOS ANÁLOGOS. 
1. Danos causados ao meio ambiente, na forma de derramamento de óleo pesado em águas marinhas por 
navio ancorado no cais do Porto de Santos. 
2. O dano é inquestionável, posto que cabalmente comprovado por fotografias e documentos oriundos da 
Capitania dos Portos. 
3. O fato de ser impossível detectar a exata extensão dos danos ao meio ambiente não leva a considerá-los 
inócuos. 
4. É irrelevante que a apelante tenha pago multa pelos atos praticados, visto que ela tem caráter punitivo e 
natureza administrativa, enquanto a reparação de danos tem natureza constitucional-civil, sendo devida 
independentemente das sanções de caráter penal e administrativo, nos termos do art. 225, 3º, da Constituição 
Federal.  
5. Não se pode pretender que a apuração dos danos ambientais, em casos como os destes autos, fique restrita 
ao âmbito da Capitania dos Portos, posto que sua atuação é de caráter administrativo, não impedindo que o 
Ministério Público Federal exerça as atribuições que lhe foram expressamente conferidas pelo art. 129, inciso 
III, da Constituição Federal, notadamente no que diz respeito à proteção do meio ambiente. 



 192 

reparação e a necessidade de fixar o valor pautado no princípio da razoabilidade e visando 

evitar repetição de fatos degradadores. Para tanto leva em consideração o laudo pericial.  

Em outras hipóteses420-421-422, ratifica a idéia de que é o Judiciário que, na análise do caso 

                                                                                                                                                     
6. A r. sentença de primeiro grau escudou-se em parâmetros fornecidos pelo laudo pericial, encontrando, no 
caso, o valor  de US$ 125.892,54 (cento e vinte e cinco mil, oitocentos e noventa e dois dólares americanos, 
cinqüenta e quatro centavos), os quais, convertidos em moeda nacional, foram definidos em R$ 119.597,91 
(cento e dezenove mil, quinhentos e noventa e sete reais e noventa e um centavos). 
7. Trata-se, sem dúvida, de valor significativo, mas adequado ao caso, em se considerando a dimensão que 
têm os derramamentos de óleo nas águas marinhas, exigindo rigor das autoridades constituídas para que, 
sobretudo, se evite a repetição de acontecimentos como os tratados nestes autos. 
8. Apelação parcialmente provida, apenas para reduzir os honorários advocatícios a 10% do valor da 
condenação.  
Acórdão 
Vistos, discutidos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas DECIDE a Terceira Turma do 
Tribunal Regional Federal da 3.ª Região, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação, nos termos do 
relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado (TRF da 3ª Região, 304.590/SP, 
Apelação Cível 96.03.014267-0 SP, 3ª Turma, –Rel. Juiz Rubens Calixto, j. em 1º-8-2007, DJU de 5-9-2007, 
p. 154). 
420 PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CF, ART.225, §3º. LEIS 6938/81 E 7347/85. 
DERRAMAMENTO DE ÓLEO AO MAR E DANO AMBIENTAL INCONTROVERSOS. PRESENTE O 
NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (LEI 6.938/81, ART.14, CF § 3º, ART 
225). INDENIZAÇÃO QUE SE MANTÉM. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ADEQUAÇÃO DA 
VERBA HONORÁRIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 
I - Trata-se de Ação Civil Pública visando à reparação de dano ambiental ocasionado pelo derramamento de 
óleo ao mar pelo navio Itororó, no Porto de Santos/SP. 
II - Evento danoso incontroverso. Plenamente estabelecido o nexo de causalidade entre a ação do agente e a 
lesão ambiental que restou induvidosa nos autos. 
III - A Constituição Federal adota um conceito abrangente de meio ambiente, envolvendo a vida em todas as 
suas formas, caracterizando-se como direito fundamental do homem (art. 225) 
IV - A hipótese é de responsabilidade objetiva do causador do dano, já prevista na Lei 6938, de 31/8/81, art. 
14, §1º, normação recepcionada pelo § 3º do art. 225 da Carta Política. 
V - É o Judiciário, na análise de cada caso concreto, que dirá da pertinência do montante indenizatório, 
sempre atento ao princípio da razoabilidade que deve permear as decisões dessa natureza. Indenização que se 
mantém. Honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação. 
VI - Precedentes.(TJSP, AC 80.345-1, Rel. Des. Toledo César, j. 07/04/87; TRF 3ª Região, AC 401.518, Rel. 
Des. Federal Salette Nascimento, DJU 07/01/2002) 
VII - Apelação parcialmente provida. 
Acórdão A Quarta Turma, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação, nos termos do voto da 
Relatora (TRF da 3ª Região, AC 330.505/SP, Apelação Cível 96.03.058588-2, 4ª Turma, –Rel. Juíza Salette 
Nascimento, j. em 11-5-2005, DJU de 3-8-2005, p. 197). 
421 AMBIENTAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – VAZAMENTO DE SODA CÁUSTICA – 
RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO 
ANALÓGICA DE TRABALHO CONCERNENTE A DERRAMAMENTO DE PETRÓLEO E 
DERIVADOS, À FALTA DE MELHOR CRITÉRIO PARA FIXAÇÃO DO "QUANTUM DEBEATUR" – 
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE QUE DEVE, EM QUALQUER CASO, SER OBSERVADO. 
I – A indenização decorrente de dano ao meio ambiente é devida independentemente da existência de culpa 
(art. 14, § 1º, Lei 6.938/81). 
II – O laudo pericial é categórico ao atestar a lesividade do evento ocorrido. Ademais, milita em favor da tese 
da ocorrência de dano uma presunção "hominis", porquanto parece mais razoável face às máximas de 
experiência acreditar-se que um vazamento de centena e meia de litros de soda cáustica provoque algum tipo 
de lesão ao ecossistema atingido do que se imaginar que tamanha quantidade de substância nociva seja 
despercebidamente assimilada pela fauna e flora local. 
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concreto e considerando o princípio da razoabilidade, dirá a pertinência do valor da 

indenização.  Decidindo caso específico sobre derramamento de óleo423, entende que a 

                                                                                                                                                     
III – A prévia degradação do local atingido não afasta a responsabilidade, sob pena de se subtrair por 
completo a eficácia da norma constitucional de tutela do meio ambiente. Tampouco a pequena proporção da 
lesão tem esse condão, já que a única diferença que há entre as grandes e as pequenas agressões ao meio 
ambiente está na quantificação da punição a ser imposta ao causador. 
IV – A indenização a ser imposta deve obedecer ao princípio da razoabilidade, mas sempre com vistas a 
desestimular a transgressão das normas ambientais. 
V – À míngua de melhor critério, nada impede que o juiz adote critérios estabelecidos em trabalho análogo 
relativo a derramamento de petróleo e derivados, desde que atentando para o princípio da razoabilidade. A 
fixação de indenizações desmesuradas ao pretexto de defesa do meio ambiente configura intolerável 
deturpação da "mens legis", não podendo no caso em tela o Estado valer-se do silêncio da lei para espoliar o 
poluidor a ponto de tornar inviável o empreendimento. 
VI – Apelação parcialmente provida. 
VII – Recurso adesivo do Ministério Público improvido. 
Acórdão: A Turma, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação e negou provimento ao recurso 
adesivo, nos termos do voto da Relatora (TRF da 3ª Região, AC 788.365/SP, Apelação Cível 
2002.03.99.013233-5, 3ª Turma, Rel. Juíza Cecilia Marcondes, j. em 18-12-2002, DJU de 29-1-2003, p. 183). 
422 AMBIENTAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – VAZAMENTO DE ÓLEO – RESPONSABILIDADE 
OBJETIVA - INDENIZAÇÃO DEVIDA – APLICABILIDADE DE TRABALHO ELABORADO PELA 
CETESB PARA APURAÇÃO DO "QUANTUM DEBEATUR" À FALTA DE MELHOR CRITÉRIO PARA 
FIXAÇÃO DO VALOR DEVIDO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE QUE DEVE, EM QUALQUER 
CASO, SER OBSERVADO. 
I –  A indenização decorrente de dano ao meio ambiente é devida independentemente da existência de culpa 
(art. 14, § 1º, Lei 6.938/81). 
II –  O laudo pericial é categórico ao atestar a lesividade do evento ocorrido. Ademais, milita em favor da tese 
da ocorrência do dano uma presunção "hominis", porquanto pareça mais razoável face às máximas de 
experiência acreditar-se que um vazamento de meia centena de litros de óleo provoque algum tipo de lesão ao 
ecossistema atingido do que se imaginar que tamanha quantidade de substância nociva seja 
despercebidamente assimilada pela fauna e flora local. 
III – A prévia degradação do local atingido não afasta a responsabilidade, sob pena de se subtrair por 
completo a eficácia da norma constitucional de tutela do meio ambiente. Tampouco a pequena proporção da 
lesão tem esse condão, já que a única diferença relevante que há entre as grandes e as pequenas agressões ao 
meio ambiente está na quantificação da punição a ser imposta ao causador. 
IV – A indenização a ser arbitrada deve obedecer ao princípio da razoabilidade, sempre com vistas a 
desestimular a transgressão das normas ambientais. 
V – À míngua de melhor critério, nada impede que o juiz adote critérios estabelecidos em trabalho realizado 
pela CETESB relativo a derramamento de petróleo e derivados, desde que atentando para o princípio da 
razoabilidade. A fixação de indenizações desmesuradas ao pretexto de defesa do meio ambiente configura 
intolerável deturpação da "mens legis", não podendo no caso em tela o Estado valer-se do silêncio da lei para 
espoliar o poluidor a ponto de tornar inviável o seu empreendimento. 
VI – Apelação parcialmente provida. 
Acórdão: A Turma, por unanimidade, deu provimento parcial à apelação, nos termos do voto do(a) Relator(a) 
(TRF da 3ª Região, AC 432.487/SP, Apelação Cível 98.03.067546-0–3ª Turma, Rel. Juíza Cecilia Marcondes, 
j. em 18-12-2002, DJU de 29-1-2003, p. 173). 
423 ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. DERRAMAMENTO DE 
ÓLEO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 
1.     O inciso III, do art. 3º, da Lei nº 6938/81, define poluição como a degradação da qualidade ambiental  
resultante de atividades que direta ou indiretamente prejudiquem a saúde e o bem estar da população ou criem 
condições adversas às atividades sociais e econômicas ou afetem desfavoravelmente a biota, e ainda afetem as 
condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente e lancem matérias ou energia em desacordo com os 
padrões ambientais estabelecidos. 
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indenização deverá estar vinculada estritamente à recomposição local da ocorrência do 

dano.  

 

O Tribunal Regional da 4ª Região424, ao definir o valor da condenação, estabelece 

como critérios a serem observados a capacidade financeira do ofensor e as medidas que 

                                                                                                                                                     
2.     Nos termos do artigo 14 da Lei nº 6.938/81, o poluidor é obrigado, independentemente da existência de 
culpa, a indenizar ou reparar danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade. 
3.     A Lei nº 9.966/2000, regulamentada pelo Decreto nº 4.136/2002, determina que as penalidades sejam 
aplicadas mediante procedimento administrativo próprio de cada autoridade competente, que se iniciará com 
o auto de infração, assegurando-se o contraditório e ampla defesa, sendo que para a aplicação de multa, na 
hipótese de descarga (Subseções VI a XVII da Seção II) é obrigatória a elaboração de laudo técnico ambiental  
do incidente, pelo órgão ambiental competente, identificando a dimensão do dano envolvido e as 
conseqüências advindas da infração. 
4.     Assim considerando para a descarga de 150 litros de óleo aproximadamente, e considerando que a 
substância pode ser potencialmente enquadrada, nessa quantidade e nesse local, como classificada na 
categoria C (risco moderado tanto para a saúde humana como para o ecossistema aquático) fixa-se como valor 
 adequado à reparação do dano R$30.000,00 (trinta mil reais). 
5.     A indenização deverá ser revertida para o controle e restabelecimento do ecossistema aquático, na área 
portuária bem como na própria orla marítima de Santos, de molde a vincular-se a indenização estritamente à 
recomposição local da ocorrência do dano. 
6.     Afastado o pagamento de honorária pericial por ser indevida, e fixada a incidência de juros de mora à 
base de 6% ao ano, a partir do evento danoso, segundo a legislação vigente à época deste (Código Civil-
1916), e honorária advocatícia reduzida a 10% sobre o valor da condenação. 
7.     Apelação parcialmente provida.  
Acórdão: Prosseguindo no julgamento, A Turma, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação nos 
termos do voto do(a) Relator(a), vencida a Desembargadora Federal Consuelo Yoshida, em parte, quanto ao 
valor de indenização (TRF da 3ª Região, AC 304.592/SP, Apelação Cível 96.03.014269-7, 6ª Turma, Rel. 
Juíza Marli Ferreira, j. em 26-1-2005, DJU de 6-5-2005, p. 408). 
 
424 ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 
SENTENÇA CONFIRMADA. IMPROVIMENTO DO RECURSO E DA REMESSA OFICIAL. 
1. (a) do Dano Ambiental - Os autos trazem uma seqüência de fatos que comprovam inequivocamente o dano 
causado pela apelante ao rio Jaguarão, bem como ao seu entorno. A apelante demonstrou desinteresse 
tamanho em cumprir as exigências determinadas pelo Juízo que foi determinada a paralisação de suas 
atividades, bem como a instauração de ação penal em face da apelante e de seu sócio Ésio Adilton Lavínia.  
- Em junho de 2001, após fiscalização do órgão ambiental, o Juízo de 1º Grau assinalou prazo de 45 dias para 
que a empresa-ré apresentasse Plano Global de Adequação, sob pena de interdição de suas atividades, ante a 
constatação de que a ré teria lançado efluentes químicos in natura no rio Jaguarão, por problemas técnicos em 
seus equipamentos de tratamento.  
- Conforme narrado pelo Ministério Público Federal no 1º Grau, em inspeção judicial nas instalações da 
apelante (fl. 563/566), a Juíza designou nova data para inspeção judicial (15.03.2002) face às péssimas 
condições do local e da estação de tratamento de efluentes (ETE). Nessa ocasião, foram determinadas diversas 
providências à apelante, dentre elas a instalação de bomba com maior potência para alimentar o tanque de 
equalização; instalação de raspador automático do tanque de flotação; limpeza geral do ambiente próximo a 
ETE, dentre outras.  
- Em Relatório de Vistoria e Viagem confeccionado pela FATMA em 20.02.2002 (fl. 590), foi anotado:  
... foi realizada uma vistoria para a verificação de alguma benfeitoria necessária, conforme inspeção realizada 
em conjunto com o Ministério Público. A empresa ainda não implantou qualquer benfeitoria e o efluente 
lançado foi registrado por foto (anexo).  
- Em março de 2003, em nova inspeção judicial, constatou-se, ainda, diversas irregularidades na atividade 
fabril da empresa, malgrado todas as determinações judiciais e medidas dos órgãos ambientais.  
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deverão ser tomadas para que cesse a atividade danosa ao meio ambiente. Em outra 

hipótese425 decidiu o Tribunal por estimar o valor do dano, levando em consideração os 

custos necessários à realização dos serviços de recuperação (elaboração dos estudos etc.). 

                                                                                                                                                     
Tal fato provocou a decretação de paralisação das atividades da empresa por medida judicial constante nas fls. 
613/615.  
- A alegação de que não há prova do dano ambiental causado diretamente pela atividade da apelante, portanto, 
não tem nenhum fundamento. Conforme já demonstrado em diversas oportunidades nos autos, através de 
sucessivas vistorias no local pela FATMA e algumas inspeções judiciais realizadas comprovaram o 
lançamento, por parte da apelante, de efluentes químicos no rio Jaguarão. 
- (b) Valor da indenização - Determina o art. 30 da Lei 7347/85 que disciplina a ação civil pública de 
responsabilidade por danos causados ao meio ambiente: Art. 3º. A ação civil poderá ter por objeto a 
condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.  
Por sua vez, o art. 14, § 1º, da Lei 6938/81:  
§ 1º. Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente 
de existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por 
sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de 
responsabilidade civil e criminal por danos causados ao meio ambiente. 
- Verificada a possibilidade da cominação de prestação pecuniária a título de reparação de danos ao meio 
ambiente em ação civil pública, deve-se analisar a razoabilidade dos critérios adotados pelo Juízo de 1º Grau 
para a fixação do valor dos danos causados (fl. 1092-1093): a) custo de 1 ano para o tratamento do lodo 
decantado e tratado na ETE - R$ 16.800,00; b) gastos mensais com a empresa de consultoria ambiental CAF, 
até 08.2003 – R$ 12.960,00; c) gasto anual com a destinação do lodo à aterro industrial licenciado – R$ 
2.160,00; d) substituição da tubulação de PVC por tubo de concreto – R$ 1.900,00; e) instalação de 
temporizador no tanque de flotação – R$ 172,50; f) modificação do sistema automatizado do tanque de 
flotação – R$ 1.853,00. g) aquisição de tambor e bomba dosadora de descolorante – R$ 3.062,00. Total: R$ 
38.907,50. 
- Portanto, é visível a adequação do valor cominado pelo Juízo, pois observou critérios razoáveis para a 
fixação do valor da indenização, de acordo com a capacidade financeira do ofensor e, em vista das medidas 
que deverão ser necessariamente tomadas, para que cesse a atividade danosa ao meio ambiente.  
2. Improvimento da apelação e da remessa oficial (TRF da 4ª Região, Apelação Cível 2000.72.01.004473-
0/SC, 3ª Turma, Rel. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, j. em 19-10-2004, DJU de 3-11-2004, p. 387).  
425 AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AMBIENTAIS. 
1. Tratando-se de causa cujo valor é de difícil aferição, dada a envergadura dos danos ambientais afirmados 
na inicial e não tendo as partes requerido a produção de provas nem juntado qualquer documento ou parecer 
técnico, necessário arbitrar tal valor num patamar mediano e razoável, que reflita o conteúdo econômico da 
demanda, e ao mesmo tempo que atenda aos reclamos da proporcionalidade. 
2. A área inundada pelo represamento do rio atinge 13,1 Km². Dezessete pessoas físicas constam como 
demandados, o que faz crer existirem dezessete residências ou similares ocupando as margens do reservatório, 
o que, segundo a autora, estaria provocando dano ambiental em área de preservação permanente. Essas 
residências, segundo as fotografias acostadas aos autos principais, apresentam construções variadas, algumas 
suntuosas, outras rústicas. Pelas mesmas fotos, nota-se que nem toda a cobertura vegetal foi extirpada. 
Estima-se que o trabalho de demolição e retirada dos entulhos, objeto do pedido não deve exceder a cinqüenta 
mil reais por imóvel, o que totaliza cerca oitocentos e cinqüenta mil reais (17 x R$ 50.000,00). 
3. Para a recomposição do solo, reposição da mata e outras providências de recuperação ambiental 
necessárias, ou indenização equivalente (pedido, itens 5-C e D, fls. 30), incluindo os estudos de impacto 
ambiental, estima-se para fins exclusivos de fixação do valor da causa, em um milhão de reais.  
4. Assim, razoável fixar o valor da causa em um milhão, oitocentos e cinqüenta mil reais, resultado da soma 
dos valores acima identificados (demolição + recuperação/indenização). 
5. Não trazendo os agravantes qualquer elemento concreto que possa servir para a modificação do valor da 
causa, deve-se manter a decisão objurgada (TRF da 4ª Região, –Agravo de Instrumento 2003.04.01.022539-
1/PR, 3ª Turma, Rel. Luiz Carlos de Castro Lugon, j. em 9-11-2004, DJU de 1º-12-2004, p. 480). 
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Em suma, conclui-se que há um consenso no sentido de que a fixação do valor da 

indenização para reparação dos danos ambientais variará de acordo com as peculiaridades 

do caso concreto e que, nesse contexto, incumbirá ao Poder Judiciário, pautado no princípio 

da razoabilidade, arbitrar esse valor. Divergem, contudo, os tribunais, com relação aos 

meios para fixação desse valor. Há quem entenda que dependerá meramente da atuação 

subjetiva do juiz e outros que defendem a adoção da liquidação por arbitramento, levados 

em consideração laudos técnicos elaborados por peritos. 

 

5.2.3.2. Fundos no Brasil: uma nova tendência 

 

Vimos acima que, quando houver indenização em dinheiro, esta deverá ser 

revertida a um fundo para reconstituição dos bens lesados. TOSHIO MUKAI
426, tratando da 

criação de fundos, asseverou que “a criação de fundos visando a captação de recursos 

financeiros é uma das medidas governamentais mais importantes na defesa do meio 

ambiente”. 

 

Portanto, uma alternativa ao sistema de reparação do dano ambiental é a criação 

de fundos, que se constituiriam em instituição de caráter público, privado ou misto, tendo 

como principal objetivo facilitar a indenização dos prejudicados com a conduta lesiva ao 

meio ambiente.  

 

Existe uma tendência moderna em adotar novos mecanismos para solucionar os 

danos ambientais, superando as limitações inerentes à responsabilidade civil. MARTA 

CAROLINA FAHEL LÔBO
427 afirma que “o fundo pode ser visto como intermediário e 

destinatário da compensação”. Não há um formato único de tais fundos, apresentando-se de 

diferentes formas de acordo com a realidade concreta.  

 

                                                 
426 MUKAI, Toshio. Direito ambiental sistematizado. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1994, p. 
101. 
427 LÔBO, Marta Carolina Fahel. A tutela inibitória contra a Administração Pública na defesa do meio 
ambiente. In: A aplicação do direito ambiental no Estado federativo. Andreas Krell (org.) Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2005, p. 72. 
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Do estudo das lições do doutrinador PAULO DE BESSA ANTUNES
428 fazemos a 

análise de alguns dos fundos existentes no Brasil. 

 

O fundo ambiental mais importante existente no Brasil é o Fundo Nacional do 

Meio Ambiente (FNMA), instituído pela Lei n. 7.797, de 10 de julho de 1989, que tem o 

objetivo “de desenvolver os projetos que visem ao uso racional e sustentável de recursos 

naturais, incluindo a manutenção, melhoria ou recuperação da qualidade ambiental no 

sentido de elevar a qualidade de vida da população brasileira”. 

 

Dentre outras fontes de recurso do fundo destacamos a introduzida pela Lei n. 

9.605/98, que determinou, no art. 78, a reversão de parcela dos recursos arrecadados no 

pagamento de multas por infrações ambientais ao FNMA.  

 

O FNMA não é um fundo voltado principalmente à recuperação ambiental. A sua 

destinação básica é na atuação ecológica, devendo seus recursos ser aplicados 

prioritariamente em unidades de conservação, pesquisa e desenvolvimento tecnológico, 

educação ambiental, manejo e extensão florestal, desenvolvimento institucional, controle 

ambiental, aproveitamento econômico racional e sustentável da flora e fauna nativas.  

 

O Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (FDD) tem sua previsão no art. 13429 da 

Lei n. 7.347/85 e foi efetivamente criado pela Lei n. 9.008, de 21 de março de 1995, cujo 

art. 1º dispõe que: 

 

Art. 1º Fica criado, no âmbito da estrutura organizacional do Ministério 
da Justiça, o Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa de Direitos 
Difusos (CFDD). 
§ 1º O Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDD), criado pela Lei n. 
7.347, de 24 de julho de 1985, tem por finalidade a reparação dos danos 
causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor 

                                                 
428 ANTUNES, Paulo de Bessa. Dano ambiental: uma abordagem conceitual. 1. ed.. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2002, p. 287 e s. 
429 Art.13. Havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano causado reverterá a um fundo gerido 
por um Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais de que participação necessariamente o Ministério 
Público e representantes da comunidade, sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados.  
Parágrafo Único. Enquanto o fundo não for regulamentado, o dinheiro ficará depositado em estabelecimento 
oficial de crédito, em conta com correção monetária.  
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artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico, por infração à ordem 
econômica e a outros interesses difusos e coletivos. 

 

É um repositório das condenações judiciais em dinheiro, com o fim de tutelar 

todos os interesses difusos e recuperar os bens lesados. Tem, portanto, objetivo bastante 

ambicioso, pois tutela uma gama de interesses. Esse fundo foi regulamentado pelo Decreto 

n. 1.306, de 9 de novembro de 1994. Como destaca INACIO DE CARVALHO NETO
430, a 

“doutrina refere-se ao fundo de reparação de interesses difusos como fluid recovery, ou 

seja, alude ao fato de que deve ser usado com certa flexibilidade (...)”. 

 

Há uma proposta para criação do Fundo de Prevenção e Reparação de Danos 

Ambientais decorrentes da Mineração (FUNMINERAL), que teria como principal recurso 

um repasse do percentual arrecadado por meio da Compensação Financeira pela 

Exploração de Recursos Minerais (CFEM), que é devida ao proprietário do solo em razão 

da exploração de riquezas minerais existentes no subsolo nacional e aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios. 

 

Conclui-se, portanto, que a criação desses fundos confere um novo enfoque à 

problemática dos danos ambientais, na medida em que tem como fundamento o princípio 

da solidariedade, uma vez que insere os custos ambientais na atividade econômica, 

distribuindo-se de forma equânime. 

 

É preciso, contudo, reconhecer, como assevera VLADIMIR PASSOS DE FREITAS
431, 

“que, na prática, estes Fundos não estão atuando com a necessária transparência e 

reclamada efetividade. Não se sabe bem o destino dado aos valores depositados, temendo-

se que estejam sendo aplicados em outras áreas de interesse dos Estados, que não a 

ambiental”. 

 

 

 

                                                 
430 CARVALHO NETO, Inacio de. Manual de processo coletivo. Curitiba: Juruá, 2005, p. 132. 
431 FREITAS, Vladimir Passos de. O dano, cit., p. 801. 
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6. Prescrição do dano ambiental 

 

A prescrição é um instituto concebido em favor da estabilidade e segurança 

jurídica. Assim, a prescrição se justifica como resultado da prevalência do interesse público 

da estabilidade e segurança jurídica em confronto com o interesse particular de ver sua 

pretensão satisfeita. Contudo, quando entramos na seara dos direitos difusos e coletivos, 

temos o confronto de dois interesses públicos: a estabilidade e a segurança jurídica, e a  

incolumidade dos bens difusos e coletivos. 

 

DANIEL ROBERTO FINK
432 assevera que “o sistema da prescrição impede que, 

decorrido certo lapso de tempo, qualquer dos sujeitos da relação venha a questionar 

aspectos de sua validade e eficácia”.  

 

A prescrição é a regra. Há norma geral estabelecendo o prazo prescricional de 

todas as pretensões que não possuem prazo específico determinado em lei (CC, art. 205433). 

Portanto, em tese, somente são imprescritíveis aquelas pretensões que a lei faz expressa 

ressalva. 

 

A prescrição em matéria de ação civil pública ambiental tem sido tema recorrente 

tanto na doutrina quanto na jurisprudência. Não existem, contudo, no ordenamento 

brasileiro regras específicas sobre a prescrição da pretensão indenizatória ambiental.  

 

A prescrição está diretamente relacionada à natureza do direito material cujo 

exercício se extinguiu. Analisando o direito material em jogo em uma ação civil pública 

ambiental – o meio ambiente, DANIEL ROBERTO FINK
434

 afirma que “o direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado é um direito fundamental, pois condiciona todos os 

demais e não se sujeita à extinção, o que, se admitido, representaria a extinção da própria 

vida ou, quando menos, comprometeria insuportavelmente sua qualidade, o que é 

                                                 
432 FINK, Daniel R. Prescrição – breves notas e reflexões. In: A ação civil pública após 20 anos: efetividade e 
desafios. Édis Milaré (Coord.). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 140. 
433 Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.. 
434 FINK, Daniel R. Prescrição, cit., p. 140. 
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inconcebível”. E conclui que “a manutenção do equilíbrio ecológico por meio de medidas 

judiciais específicas deve ocorrer sem o risco da configuração da prescrição, pois a perda 

do direito de ação pela via prescricional não se configura quando em litígio direitos 

fundamentais, sobretudo a vida e os bens que contribuem para o seu desenvolvimento”. 

  

A doutrina majoritária435, portanto, defende que as pretensões relativas a 

interesses difusos e coletivos, inserindo-se aí as reparatórias dos danos ambientais, não 

estão sujeitas à prescrição.  

 

Defendem esse entendimento sob o fundamento de que, por se tratar o bem 

ambiental de um bem indisponível, que vai além do interesse individual, não pode estar 

suscetível à prescrição como os direitos de propriedade. Isso porque as regras clássicas do 

direito civil prevêem uma titularidade do bem, o que não ocorre com o bem ambiental, que 

é anônimo e pertencente à coletividade.  

 

Admitir a incidência da prescrição sobre as pretensões de reparação do dano 

ambiental seria admitir uma inversão de valores – a diretriz básica da vida em sociedade e 

pressuposto de qualquer ordenamento jurídico é que o individual deve ceder em favor do 

coletivo.  

 

Assim, a imprescritibilidade da pretensão se justifica no tratamento constitucional 

deferido aos bens da coletividade. Não lhe é, porém, característica inerente e indissociável, 

mas opção política do legislador. Portanto, em tese, os danos ambientais são 

imprescritíveis. 

 

Todavia, há casos em que o dano ambiental é reflexo de um dano ao microbem 

ambiental, tendo, portanto, titularidade determinada. Nesses casos, as regras da prescrição 

ditadas pelo Código Civil devem ser aplicadas. 

 

                                                 
435 Neste sentido, Álvaro Luis Valery Mirra, José Afonso da Silva etc. 
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No direito espanhol, há quem defenda436 que, diante do efeito diferido do dano 

ambiental, a contagem do prazo prescricional deverá ser fixada a partir do surgimento dos 

efeitos danosos. 

 

No direito alemão se estabelece o prazo prescricional de trinta anos. 

 

No direito italiano, como o Estado é o detentor do monopólio da reparação do 

dano ambiental, a ação de reparação é imprescritível, dada a natureza pública do bem 

protegido.  

 

A Convenção de Lugano já tratou da prescrição da pretensão indenizatória, 

estabelecendo no art. 17 que “As ações de reparação com base nesta Convenção 

prescrevem no período de três anos, a partir da data em que o demandante tenha ou deveria 

ter razoável conhecimento do dano e a identidade do explorador”. 

 

Em decorrência do tratamento constitucional dado aos bens da coletividade, 

concordamos com o entendimento de que a pretensão de reparação do dano ecológico não 

está sujeita a prazos prescricionais, contudo não nos contrapomos à idéia de estabelecer 

regras precisas acerca de prazo prescricional do dano ambiental que admita, entretanto, 

exceções. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
436 FRAGA, Jesus Jordano. La protección del derecho a un medio ambiente adecuado. Barcelona: Bosch, 
1995, p. 553 apud LEITE, José Rubens Morato. Op. cit., p. 211. 
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CONCLUSÃO______________________________________________________________ 

 
 

Ao final do presente trabalho podemos apresentar as seguintes conclusões 

agrupadas de acordo com o capítulo e a ordem em que aparecem ao longo da exposição: 

 

I. A responsabilidade civil ambiental 

 

1. Em matéria ambiental, a culpa é bastante difícil de ser demonstrada, pois a prova 

da conduta intencional ou negligente muitas vezes é quase impossível. Por tal razão 

fundamental, a teoria da culpa foi afastada da responsabilidade civil ambiental, tendo a Lei 

de Política Nacional do Meio Ambiente (Lei n. 6.938/81),no § 1º do art. 14, consagrado a 

teoria da responsabilidade civil objetiva; 

2. Concluímos que, em regra, não se poderia falar em responsabilidade de um 

eventual poluidor se houve ação de terceiros, ou um caso fortuito ou força maior, na causa 

do dano ambiental, pois não se pode admitir que a responsabilidade civil pelo dano ao meio 

ambiente absorva todos os fatos da vida, afastando-nos, portanto, da adoção da teoria do 

risco integral e admitindo a aplicação das excludentes do nexo causal; 

3. O estabelecimento do nexo de causalidade no direito ambiental é de grande 

dificuldade, pois a relação entre o desenvolvimento de uma atividade e o bem ambiental 

passa por diversos outros intermediários e os efeitos da poluição geralmente são difusos, 

decorrentes de reações e fontes múltiplas. Pensamos que o art. 3º,  IV, da Lei n. 6.938/81 

parece adotar a teoria da causalidade adequada para a apuração do nexo causal apto a 

ensejar a responsabilidade civil do poluidor; 

4. Feita a apuração da existência do nexo de causalidade material, por meio das 

premissas adotadas pela teoria da causalidade adequada, deve ser verificado se o resultado 

pode ser objetivamente imputado ao agente para então caracterizar a sua responsabilidade; 

5. Existem técnicas jurisdicionais e não jurisdicionais disponíveis no direito 

brasileiro para apurar a responsabilidade do infrator por um dano causado ao meio 

ambiente, dentre elas destacamos a jurisdicional coletiva direta por meio de uma demanda 

específica, que é a ação civil pública, objeto de estudo no segundo capítulo.  
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II. A ação civil pública de responsabilidade por danos ambientais 

 

1. O processo coletivo ambiental possui regras específicas, que ainda se encontram 

em fase de maturação, e que se distinguem dos ideais individualistas que permeiam o 

direito processual tradicional; 

2. Entende-se como indispensável o controle judicial da legitimação coletiva, 

observando-se os critérios da adequada representação; 

3. No pólo passivo da ação civil pública podem figurar todas as pessoas a quem se 

atribui a responsabilidade pela suposta ocorrência de um dano ambiental, os quais nem 

sempre serão aqueles que causaram o dano (responsabilidade por fato de terceiro), 

inclusive entes coletivos; 

4. O regime jurídico da competência prevista no art. 2º da Lei n. 7.347/85 é 

territorial, ou seja, segundo o lugar onde se encontra o bem tutelado pela demanda (“juízo 

do local do dano”), de índole absoluta, portanto, uma exceção à regra da competência 

territorial que normalmente tem regime dispositivo; 

5. Quando não houver qualquer comprovação de lesão a bens, serviços ou interesse 

da União, cabe à justiça estadual julgar infrações de natureza ambiental, salvo nas 

hipóteses enumeradas no art. 109 da Constituição Federal, em que a competência será da 

justiça federal; 

6. Em razão dessa dificuldade na identificação do local da ocorrência do dano, tem o 

juiz certa discricionariedade para a fixação da competência, pela aplicação do princípio do 

forum non conveniens ou da competência adequada; 

7. Em litígios ambientais é muito comum a existência de conflitos entre os órgãos 

ambientais da União, Estado e Municípios. Nessas hipóteses, por força do art. 102, I, f, da 

Constituição Federal, a competência para processamento e julgamento da ação será 

originária do Supremo Tribunal Federal; 

8. Admitimos em tese a possibilidade de denunciação da lide nas ações civis 

públicas ambientais, contudo pensamos que poderá o magistrado, no caso concreto, tendo 

em vista as peculiaridades envolvidas, não admitir a denunciação se ela puder 

comprometer a efetividade do processo; 
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9. A existência de ações civis públicas propostas por legitimados distintos se 

configura litispendência, devendo, contudo, aquelas ser reunidas; 

10. As mesmas regras do processo individual sobre conexão e continência se aplicam 

ao processo coletivo ambiental; 

11. A intervenção de um co-legitimado como assistente da entidade que propôs a ação 

será na qualidade de assistente litisconsorcial (que na verdade passa a ser um litisconsorte 

unitário do autor); 

12. Ocorrerá assistência provocada quando a parte pretender a participação do terceiro 

na produção cautelar da prova; 

13. A Lei de Ação Civil Pública, aplicável às lides coletivas ambientais, não possui 

nenhuma regra específica que trate da distribuição do ônus da prova. Nesse contexto, 

concluímos, pelo princípio da subsidiariedade, que inicialmente será aplicada a regra 

constante no art. 333 do Código de Processo Civil. Todavia, estando diante de um non 

liquet, admitimos a adoção da teoria da distribuição dinâmica dos ônus probatórios; 

14. Na ação civil pública ambiental a coisa julgada é secundum eventum litis, ou seja, 

somente é produzida quando a demanda for julgada procedente, e secundum eventum 

probationes, isto é, apenas se forma em caso de esgotamento das provas, não se exigindo 

que o julgado faça previsão expressa à insuficiência de provas; 

15. É possível a aplicação in utilibus da coisa julgada para a esfera individual. Esse 

transporte da coisa julgada, contudo, só ocorrerá nas hipóteses de procedência da ação 

coletiva (secundum eventum litis); 

16. O art. 16 da Lei de Ação Civil Pública fez com que a competência territorial fosse 

fixada de acordo com o alcance do dano, ou seja, não foram os efeitos do julgado que 

sofreram limitação pela competência territorial, mas o contrário, esta que passou a ser 

fixada de acordo com a abrangência do bem tutelado; 

17. Um instrumento para atingir o objetivo de redução da judicialização dos conflitos 

ambientais é o termo de ajustamento de conduta (TAC), pelo qual se busca estabelecer o 

mínimo de consenso como forma de viabilizar a solução negociada dos conflitos coletivos. 

A conciliação firmada no âmbito de uma demanda coletiva ambiental terá as mesmas 

limitações que o compromisso de ajuste de conduta. 
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III. Reparação do dano ambiental 

 

1. A reparação do meio ambiente é a principal finalidade perseguida pelas ações 

civis públicas de responsabilidade por danos ambientais. A reparação, todavia, nem sempre 

é possível ou simples; 

2. A recomposição do dano pode ocorrer das seguintes formas: recuperação 

ecológica in natura, compensação ecológica e indenização pecuniária. Em observância aos 

princípios do direito ambiental, deve ser observada uma ordem hierárquica na imposição 

dessas formas de reparação; 

3. Um problema enfrentado com a reparação pecuniária do dano ambiental é o 

estabelecimento de um valor da indenização que represente satisfatoriamente a 

compensação pelo dano ambiental ocorrido; 

4. Existe uma tendência moderna em adotar novos mecanismos para solucionar a 

reparação dos danos ambientais, superando as limitações inerentes à responsabilidade civil. 

Portanto, uma alternativa ao sistema de reparação do dano ambiental é a criação de fundos, 

tendo como principal objetivo facilitar a indenização dos prejudicados com a conduta lesiva 

ao meio ambiente; 

5. Em decorrência do tratamento constitucional dado aos bens da coletividade, a 

pretensão de reparação do dano ecológico não está sujeita a prazos prescricionais, contudo 

não nos contrapomos à idéia de estabelecer regras precisas acerca de prazo prescricional do 

dano ambiental que admita, entretanto, exceções. 
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