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RESUMO  

 

 

O trabalho em tela tem como objetivo principal discutir a aceitabilidade ou não do dano moral 

coletivo em matéria ambiental no Direito Brasileiro. No cenário evolutivo em que se encontra a 

humanidade, resultado da ascensão de uma Sociedade de Riscos, a Questão Ambiental alcançou 

importância ímpar, pois finalmente se percebeu que o meio ambiente é um bem finito e que se a 

degradação ambiental continuar desenfreada, ele sucumbirá e, como é meio indispensável à vida, 

nós também iremos. Para entender essas questões ambientais, principalmente no que concerne ao 

dano, fizemos uma análise histórica para demonstrar como se chegou a essa situação caótica. 

Mostrou-se ainda de que forma a legislação brasileira tem abordado o tema ao longo dos séculos, 

bem como as principais mudanças empreendidas pela Constituição Federal de 1988, 

principalmente no que tange ao artigo 225. A partir dos mandamentos constitucionais, fizemos o 

estudo da responsabilidade civil ambiental, mostrando que o dano causado ao meio ambiente em 

muito se difere do dano clássico, pois nesse se lida com o dano eminente individual de caráter 

certo, direto e atual, enquanto naquele, os efeitos atingem a coletividade e mostram-se, quase 

sempre, de difícil identificação, mensuração e reparação. Depois de entender em que consiste o 

dano ambiental e suas principais características, tanto na esfera individual, quanto na coletiva, 

passou-se a discutir a controvérsia existente em torno do dano moral. Pudemos perceber que o 

tema dano moral sempre foi alvo de controvérsias e que ainda há grandes dificuldades em se 

aceitar sua existência fora do âmbito subjetivo. Concluímos, mostrando porque se deve ou não 

aceitar o dano moral coletivo em matéria ambiental, segundo as visões doutrinárias e 

jurisprudenciais a respeito do tema, tendo em vista a enorme importância que o bem ambiental 

possui para a manutenção de uma vida digna. 

 

Palavras-chaves: meio ambiente, coletividade, dano ambiental, dano moral coletivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The present work has the main purpose to discuss the acceptability or not of the collective moral 

damage concerning the environmental subject in the Brazilian Law. In the evolutional scenary 

where the humanity finds itself, which was a result of the rise of a Society of Riscs, the 

Environmental Subject reached a singular importance, since it has finally dawned on us that the 

environment is a finite resource and that if the environmental degredation continues unstoppable, 

it will fall and, since it is an indispensable means of life, we will as well. To understand these 

environmental questions, mainly in what concerns the damage, we did an historical analysis to 

demonstrate how everything has led to this chaotic situation. It was also shown in what way the 

brazilian legislation has approached the theme during the centuries, as well as the main changes 

introduced by the Federal Constitution of 1988, mainly on the article 225. Therewith 

constitucional commands, we did the environmental civil liability study, showing that the damage 

caused to the environment differs a lot from the classic damage, because the classic one deals 

with the individual iminent damage which is right, direct and current, whereas the damage caused 

to the environnment the effects reach the collectivity and are, almost always, hard to identify, 

mesure and repair. After understanding in what it consists the environmental damage and all its 

characteristics, in the individual and collective spheres, the next step was to discuss the existing 

controversy around the moral damage. We could realize that the moral damage theme has always 

been a target of controversies and there still are great difficulties in accepting its existence out of 

the subjective area. We concluded showing why people should or should not accept the collective 

moral damage when it concerns to the environmental subject, following the doutrinary and 

jurisprudential visions about the theme, taking into consideration the huge importance that the 

environmental resource has to maintenance of a dignified life. 

 

Keywords: environment, collectivity, environmental damage, collective moral damage. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A degradação ambiental por parte dos seres humanos e a necessidade de proteção do 

meio ambiente é, sem dúvidas, um dos temas mais em foco na atual conjuntura mundial. O efeito 

estufa, o derretimento das geleiras, as chuvas ácidas são exemplos de problemas ambientais, 

descobertos no final do século XX, que provocam inúmeras discussões quanto à postura do 

homem na utilização dos bens ambientais e as consequências maléficas de seus atos para as 

futuras gerações. 

A preocupação com o meio ambiente é recente. Por muito tempo, enxergou-se a 

natureza como fonte de riquezas para o homem, que dela extraía tudo que precisava sem a 

preocupação de utilizá-la moderadamente ou repor o que retirava, como se seus frutos fossem 

infinitos. 

A princípio, a utilização dos recursos naturais pelo homem não era uma ameaça, pois 

se baseava em uma exploração tênue, voltada para a própria sobrevivência e assentada no 

consumo agrícola. Ocorre que, com a evolução tecnológica e o aperfeiçoamento dos meios de 

produção, que despontaram principalmente depois da revolução industrial, houve um aumento 

significativo da exploração ambiental para suprir a carência de produtos necessários à produção 

em massa. 

Ainda como decorrência do avanço tecnológico, houve um aumento populacional 

bastante significativo, surgindo a necessidade de uma produção ainda maior de bens de consumo.  

Com isso, a exploração ambiental atingiu níveis alarmantes, provocando, na década 

de 70, as primeiras respostas por parte do meio ambiente quanto a sua finitude. 

 
Os antecedentes da crise ambiental da década de 1970 manifestarem-se ainda nas 

décadas de 1950 e 1960, diante de episódios como a contaminação do ar em Londres e 

Nova York, entre 1952 e 1960, os casos fatais de intoxicação com mercúrio em 

Minamata e Niigata, entre 1953 e 1965, a diminuição da vida aquática em alguns dos 

Grandes Lagos norteamericanos, a morte de aves provocada pelos efeitos secundários 

imprevistos do DDT e outros pesticidas e a contaminação do mar em grande escala, 

causada pelo naufrágio do petroleiro Torrei Canyon, em 1966
1. 

 

Em 1972, houve a Conferência de Estocolmo onde se discutiu pela primeira vez os 

problemas ocasionados pela poluição. Essa conferência de nível mundial pôs em debate a 

                                                 

1  MEDINA, Naná Mininni. Breve Histórico da Educação Ambiental. Disponível em 

<http://pm.al.gov.br/bpa/publicacoes/ed_ambiental.pdf>. Acessado em 9 de abril de 2012. 
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necessidade de mudança da postura do homem perante a natureza. Começaram a perceber que os 

recursos naturais possuem limites e que as atividades industriais são potencialmente poluidoras. 

Apesar de a Conferência ter resultado em um duelo entre países desenvolvidos, sob o 

slogan “crescimento zero”, e países subdesenvolvidos, defendendo o “crescimento a qualquer 

custo” 
2
, cumpriu um papel importante: foi dado o primeiro alerta sobre a realidade da crise 

ambiental. 

Mesmo os países que, como o Brasil, foram contra as medidas apresentadas, 

entenderam que precisavam tomar providências quanto à questão ambiental, ou, pelo menos, 

tentar conciliar crescimento e proteção ambiental. O meio utilizado para isso foi a criação de uma 

legislação ambiental, a utilização da lei como forma de impedir e controlar que a degradação 

ambiental continuasse desenfreada. 

Em 1988, foi promulgada uma nova ordem constitucional no Brasil. Essa nova Carta 

Constitucional foi a primeira no Brasil a falar em meio ambiente, demonstrando as tendências 

mundiais quanto a forma de tratar a natureza.
3
 

O artigo 225 da Constituição Federal de 1998 afirma que “todos têm direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade 

de vida”, ou seja, propugna a imperiosidade de um meio ambiente saudável para a manutenção da 

qualidade de vida. Se há um desequilíbrio ambiental, a qualidade de vida de todos os habitantes 

daquela região será afetada, diminuindo o seu bem estar e podendo, inclusive, afetar a saúde, 

provocando doenças. 

Para a manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, o modo 

encontrado pelo constituinte originário foi torná-lo um binômio indissociável – direito e dever – 

ao mesmo tempo em que lhe afirmou como um direito de todos, impôs “à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. 

Sabe-se, no entanto, que a melhor forma de coibir ações degradativas, ou talvez a 

única, é impor sanções a quem descumpra as prescrições legais. A Constituição de 1988, então, 

trouxe em seu artigo 225, § 3° a previsão expressa de que “as condutas e atividades consideradas 

lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e 

                                                 

2  MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 4° ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, 

p.50.   

 

3  BARROSO, Lucas Abreu. A Obrigação de Indenizar e a Determinação da Responsabilidade 

Civil por Dano Ambiental. 1° ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2006, p. 59. 
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administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”. 

Dessa forma, deu-se status constitucional a responsabilidade civil, penal e 

administrativa por dano ambiental, bem como se previu de forma expressa a obrigação de reparar 

o dano causado. 

A nova postura constitucional a respeito dos danos em matéria ambiental tornou-lhe 

um tema bastante discutido no âmbito doutrinário e jurisprudencial, até porque não se lida mais 

com o dano a um bem individual e sim a um bem coletivo lato sensu, enquadrado em uma nova 

geração de direitos, os transindividuais. 

Houve a necessidade de um remodelamento do pensamento e dos conceitos básicos 

da responsabilidade civil em que antes se enquadravam, na maioria dos casos, às lesões 

individuais. Assim, o direito ao meio ambiente, como um direito coletivo lato sensu mereceu uma 

nova análise por parte dos estudiosos, gerando dúvidas principalmente quanto à existência ou não 

de um dano moral ambiental atinente a prejuízos provocados a coletividade. 

Isso porque, até então, somente se discutia o dano moral no âmbito do indivíduo, 

como resultante de um sentimento de dor e aflição que lhe foi causado pela atividade lesiva. Falar 

em um dano moral advindo de uma lesão a um grupo indeterminado de pessoas é visto como algo 

inexistente para inúmeros juristas que creem que somente pode se afetar moralmente o indivíduo 

singularmente considerado. 

Dessa forma, tendo em vista a necessidade de coibir as lesões ao meio ambiente, a 

questão do dano moral coletivo em matéria ambiental assume importância ímpar, pois não basta 

apenas ressarcir os prejuízos ambientais causados, retornando ao status quo ante - que muitas 

vezes se mostra improvável - deve-se também tomar uma medida que implique em prevenção e 

que faça com que os potenciais agressores reflitam ao executarem atividades lesivas. 

Esse trabalho tem como objetivo justamente analisar a questão do dano moral 

coletivo em matéria ambiental e, para isso, foram utilizados como meios de pesquisa: a doutrina, 

por meio do estudo uma quantidade significativa de doutrinadores que abordam o tema proposto, 

principalmente os mais importantes expoentes da temática; artigos científicos, pois como o tema 

tem sido bastante debatido por importantes doutrinadores e juristas de nosso país por meio de 

artigos, mereceu também uma análise pormenorizada; jurisprudência, apesar de o tema ainda não 

ser tão explorado no aspecto jurisprudencial, existem alguns acórdãos importantes a serem 

colacionados; legislações, porque para se analisar a aceitabilidade ou não do dano moral coletivo 
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em matéria ambiental é preciso também estudar a base legal para isso em nosso direito. O 

resultado desses estudos encontra-se compilado em três capítulos. 

No primeiro capítulo, analisar-se-á a Questão Ambiental e também a evolução 

histórica da tutela ambiental no Direito Brasileiro. Compreender em que ponto começou a ser 

discutida a degradação ambiental e de que forma isso repercutiu na sociedade nos permitirá ter 

uma visão mais ampla de porque é tão importante estudar a questão do dano ambiental, 

principalmente no que concerne ao seu aspecto coletivo. Já a evolução histórica da tutela 

ambiental aqui no Brasil mostrará de forma clara como se refletiu a mudança de perspectiva 

sobre as questões ambientais na legislação nacional, culminando na promulgação da Carta 

Constitucional de 1988 de caráter extremamente protetor em relação ao meio ambiente. 

No segundo capítulo, estudar-se-á o dano ambiental. Tentaremos explicar em que 

consiste esse dano, de que forma ele se configura e quais são as principais diferenças entre ele e o 

dano individual clássico. Isso porque somente com a percepção de que os modelos clássicos de 

responsabilidade civil não se mostram suficientes para prevenir ou reparar essa espécie de dano, 

saindo da perspectiva individualista que é dada ao tema, poderemos encontrar formas efetivas de 

proteger o meio ambiente. 

O último capítulo enfocará a questão do dano moral coletivo em matéria ambiental. A 

dificuldade de sua aceitação em razão da perspectiva clássica da responsabilidade civil será 

questionada por meio de novas correntes doutrinárias que se firmam em relação ao tema, aliadas 

à expressa previsão legal da reparabilidade do dano moral pela Lei da Ação Civil Pública. 

Também será mostrado que, não obstante sua aceitação na doutrina já seja bastante extensa, a 

jurisprudência se mostra bastante reticente, tendo o próprio STJ decidido no julgamento de um 

Recurso Especial contra a existência do dano moral coletivo. 

Com essa análise, tenta-se demonstrar a importância do tema para a Sociedade, tendo 

em vista o avançado estágio de degradação no qual nos encontramos. Aceitar ou não o dano 

moral coletivo em matéria ambiental implica diretamente em aceitar ou não a ampla reparação 

dessa espécie de dano, pois a reparação unicamente na esfera material, em se tratando de meio 

ambiente, se mostra insuficiente. 
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1. A IMPORTÂNCIA DA QUESTÃO AMBIENTAL PARA A SOCIEDADE 

 

 

Para estudarmos o tema “Dano moral coletivo em matéria ambiental”, é necessário 

entender porque a problemática ambiental está tão em foco. A compreensão da importância que o 

meio ambiente possui hoje só pode ser alcançada com uma análise histórica do instituto, ainda 

que breve.  

Isso importa, pois somente a percepção exata do que é meio ambiente pode nos dar 

suporte para o estudo do dano ambiental, afinal, como bem observa Antunes, “dano ambiental é 

dano ao meio ambiente” 
4
. 

 

 

1.1. Evolução histórica do meio ambiente: da pré-história à sociedade de risco 

 

 

Há uma frase que a cada dia se torna mais comum: “o meio ambiente está na ordem 

do dia” 
5
 
6
. O motivo dessa afirmação simplista não poderia ser outro, a crise ambiental chegou a 

um ponto tão alarmante que já não é mais possível ignorar e fingir que nada está acontecendo. 

Jornais, revistas, noticiários, documentários, os mais diversos meios de comunicação 

alertam diariamente para a escassez dos recursos naturais e para a poluição constante da natureza. 

No contexto em que estamos inseridos, é senso comum que o meio ambiente está em risco e que, 

como é meio indispensável à sobrevivência, a humanidade também está. 

As chuvas ácidas, o desaparecimento de várias espécies da fauna e da flora, o efeito 

estufa, associado à elevação da temperatura, os buracos na camada de ozônio, o derretimento das 

geleiras, a escassez da água são exemplos da situação problemática, que alguns ainda preferem 

crer que não está acontecendo e que será problema apenas para as futuras gerações. 

Esses acontecimentos levaram ao surgimento de um verdadeiro movimento em prol 

do meio ambiente: inúmeros grupos de debates e discussões a respeito do meio ambiente estão 

formados, os Estados costumam se reunir em períodos cada vez menores para procurar soluções 

                                                 

4  ANTUNES, Paulo Bessa. Direito Ambiental. 11° ed. Rio de Janeiro: 2008, p. 235. 

 

5  MILARÉ, Op. Cit., p. 49. “[…] a problemática ambiental está na ordem do dia.”. 

 

6  FERNANDES, André Dias. Dano Moral Coletivo Decorrente de Infração Ambiental. Revista IOB 

de Direito Administrativo, São Paulo, v.5, n. 53, maio, 2010.   
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conjuntas, Organizações Não Governamentais (ONGs) são criadas para combater a degradação 

ambiental. 

Acontece que a preocupação com o meio ambiente nem sempre existiu. Por mais que 

desde os primórdios da humanidade, o homem retire da natureza o necessário à sua 

sobrevivência, nem sempre isso implicou em seu esgotamento. 

No período pré-histórico, como em geral, existiam apenas pequenos grupos 

nômades
7
, a exploração dos recursos naturais era limitada. Ainda não existia a noção de 

agricultura, nem a de produção de excedentes, os grupos viviam da caça e dos recursos naturais já 

existentes em determinada localidade. Quando esses se esgotavam, eles procuravam outro local 

para continuar sobrevivendo. Era uma população limitada, com expectativa de vida baixa, que 

vivia em harmonia com o meio ambiente, provocando-lhe tantos danos quantos os outros 

animais. 

Com as civilizações da Idade Antiga, esse panorama começou a se modificar. 

Surgiram as primeiras técnicas agrícolas com o povo Egípcio
8 

que se utilizava das cheias do Rio 

Nilo para realizar plantações. Com a noção de agricultura começando a existir e havendo as 

primeiras formações de excedentes, o povo passou a se fixar em determinados locais, 

aumentando o índice populacional e a expectativa de vida. Apesar disso, a capacidade 

modificativa do meio ambiente ainda não era significativa. 

Na Alta Idade Média, houve uma retrocessão quanto ao desenvolvimento que vinha 

ocorrendo, mas na Baixa Idade Média, a população voltou a se desenvolver, tornando definitiva a 

fixação das populações em determinadas áreas e o uso da agricultura para a produção de 

alimentos. Foi nesse período que surgiram os primeiros meios de produção com as Corporações 

de Ofício
9
, formadas por artesãos. Como apenas os Mestres detinham o controle desses meios, 

que ainda eram escassos e artesanais, não se evidenciou uma mudança radical na forma de 

produzir. 

Foi, no entanto, no fim da Idade Moderna, que as mudanças mais bruscas 

                                                 

7 VICENTINO, Cláudio. História Geral. São Paulo: Editora Scipione, 2002, p. 12. 

 

8  Idem, ibidem, p. 23. 

 

9  Idem, ibidem, p. 143 e 144. 

 



17 

 

 

aconteceram. Surgiram, no final do século XVIII, na Inglaterra
10

, as primeiras máquinas, 

iniciando o padrão de produção em massa. Com o aumento da produção, tornou-se necessário 

explorar de forma mais constante os recursos naturais para dar vazão à demanda. A natureza era 

enxergada como bem infinito que nunca se esgotava. A única preocupação fruto da Revolução 

Industrial era a de crescer e enriquecer. 

As populações aumentaram, juntamente com a expectativa de vida, não apenas em 

razão do aumento da quantidade de bens consumíveis, mas como fruto da revolução tecnológica, 

principalmente no que diz respeito ao saneamento básico e ao controle de disseminação de 

doenças.  

Essa expansão demográfica, somada ao “[...] uso do bem ambiental de forma 

ilimitada, pela apropriação, […] a mercantilização, o capitalismo predatório” 
11

, são marcas de 

uma nova sociedade que se formou depois da sociedade industrial clássica fruto da Revolução 

Industrial.  

Trata-se da sociedade de riscos, estágio evolutivo no qual estamos inseridos, 

representada pela percepção do esgotamento do modelo de produção adotado desde a Revolução 

Industrial e “marcada pelo risco permanente de desastres e catástrofes” 
12

. Em outras palavras, 

vive-se o risco constante de ocorrência de um caos ambiental, dada a sistemática de produção 

exploratória com o consumo exorbitante dos recursos naturais. 

Como bem ensina Steigleder, essa sociedade apresenta três espécies de risco. Os 

riscos de dimensão planetária que além de se projetarem no tempo, podendo afetar as futuras 

gerações, não se limitam territorialmente; os riscos que se encontram dentro de um padrão de 

normalidade e não demonstram grandes sinais de gravidade, sendo caracterizados por serem 

acumulativos e progressivos; os riscos invisíveis e anônimos que “representam um produto global 

do processo industrial, que tendem a se agravar à proporção do incremento de suas fontes 

geradoras” 
13

. 

                                                 

10  AQUINO, Rubim Santos Leão de (et. al). História das Sociedades. Rio de Janeiro: Editora Ao 

Livro Técnico, 2007, p. 185 e 194. 

 

11  LEITE, José Rubens Morato e AYALA, Patryc de Araújo. Dano ambiental: Do individual ao 

Coletivo Extrapatrimonial: Teoria e Prática. 4° ed. São Paulo, 2011, p. 113 

 

12  Idem, ibidem, p.115. 

 

13  STEIGLEDER, Annelise Monteiro. Responsabilidade Civil Ambiental: As dimensões do dano 

ambiental no direito brasileiro. 2° ed. Porto Alegre: Editora Livraria do Advogado, 2011, p. 62/63. 
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O risco, independente da forma em que se apresente, faz parte da existência social, 

sendo reflexo da falência de todo o método produtivo. Por isso, merece uma tutela adequada para 

que se evitem as catástrofes ou, ainda que elas ocorram, seja possível minimizar os danos por 

meio da reparação. 

O perceptível com essa breve análise histórica é que quanto mais o homem evoluiu 

tecnologicamente
14

 
15

, desenvolvendo novos meios de produção, mais agrediu o meio ambiente 

em busca de recursos naturais para dar suporte ao seu processo produtivo. 

Como não poderia ser de outra forma, o somatório dessas mudanças resultou em 

sobrecarga ao meio ambiente. Ele começou a dar sinais de que se a exploração continuasse sem 

controle seus recursos chegariam ao fim. Em 1970, com crises ambientais ocorrendo em 

diferentes locais do mundo, foi realizada a primeira conferência internacional sobre a questão 

ambiental. 

A Conferência de Estocolmo reuniu países do mundo inteiro para discutir a relação 

entre o homem e o meio ambiente. Já se percebia que a natureza apresentava limites e que o uso 

abusivo de seus bens poderia gerar um caos ambiental, como pode ser percebido no preâmbulo da 

Declaração das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente de 1972. 

 
Chegamos a um momento da história em que devemos orientar nossos atos em todo o 

mundo com particular atenção às consequências que podem ter para o meio ambiente. 

Por ignorância ou indiferença, podemos causar danos imensos e irreparáveis ao meio 

ambiente da terra do qual dependem nossa vida e nosso bem-estar. Ao contrário, com um 

conhecimento mais profundo e uma ação mais prudente, podemos conseguir para nós 

mesmos e para nossa posteridade, condições melhores de vida, em um meio ambiente 

mais de acordo com as necessidades e aspirações do homem. As perspectivas de elevar a 

qualidade do meio ambiente e de criar uma vida satisfatória são grandes. É preciso 

entusiasmo, mas, por outro lado, serenidade de ânimo, trabalho duro e sistemático. Para 

chegar à plenitude de sua liberdade dentro da natureza, e, em harmonia com ela, o 

homem deve aplicar seus conhecimentos para criar um meio ambiente melhor. A defesa 

e o melhoramento do meio ambiente humano para as gerações presentes e futuras se 

converteu na meta imperiosa da humanidade, que se deve perseguir, ao mesmo tempo 

em que se mantêm as metas fundamentais já estabelecidas, da paz e do desenvolvimento 

                                                                                                                                                              
 

14  SOUZA, Anderson Viana. Responsabilidade Civil pelo Dano Ambiental. Diálogo Jurídico, v.1, 

2002, p. 109. “Verifica-se, na história humana, uma infeliz coincidência: quanto maior o estágio da evolução 

tecnológica, maior a degradação do meio ambiente. Essa constatação enseja a duas perguntas que vêm tirando o sono 

dos especialistas na área ambiental, quais sejam: há possibilidade de se obter um desenvolvimento tecnológico sem 

degradação do meio ambiente? Se há, qual seria a maneira ideal?” 

 

15  BARROSO, Op. Cit., p. 18/19. “Uma justaposição de fatores das mais diversas procedências e 

naturezas fez eclodir a problemática do dano ambiental hodiernamente. Todavia um detido exame revela que na 

quase totalidade guardam entre si uma origem comum: derivam dos avanços da ciência e da tecnologia.” 
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econômico e social em todo o mundo, e em conformidade com elas. 
16

 

 

Vale ressaltar ainda que: 

 
Nesse evento, alguns países chegaram mesmo a propor uma política de “crescimento 

zero”, visando a salvar o que não havia sido destruído. Todavia o resultado final dessa 

política seria indubitavelmente desastroso: os ricos continuariam sempre ricos e os 

pobres estariam condenados a permanecer sempre e irremediavelmente pobres. 
17

 

 

Como bem explicou Milarés, o resultado não poderia ser outro, formou-se um duelo 

entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Esses defendiam o “crescimento a 

qualquer custo”, baseados na ideia de que os recursos deveriam ser utilizados em melhorias 

sociais e econômicas, principais problemas por eles enfrentados, enquanto a questão ambiental se 

enquadrava como um problema secundário. 

Apesar do ocorrido, a Conferência de Estocolmo cumpriu um importante papel: deu 

publicidade às consequências negativas do uso imoderado dos meio ambiente. A partir daquele 

momento, cada Estado, bem como seus habitantes, estavam cientes da necessidade de mudar a 

forma de enxergar a exploração dos ecossistemas naturais. 

Dever-se-ia buscar uma forma de aliar o crescimento com a preservação da natureza. 

Nasceu, então, a ideia de desenvolvimento sustentável que, nas palavras da Comissão Mundial 

sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento Sustentável, seria “aquele que atende às 

necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem a 

suas próprias necessidades” 
18

. 

Ocorre que para superar a crise, a criação da ideologia de “desenvolvimento 

sustentável” não era suficiente. A mudança de um pensamento que até então era intrínseco à 

sociedade exigia tempo e reeducação para se efetivar, projeto que deveria ser encarado a longo 

prazo. Dada a dimensão da crise, as mudanças precisavam ser mais rápidas e eficazes. Mudar o 

aparato legislativo, tutelando o meio ambiente e reprimindo atitudes abusivas, era a melhor 

solução a ser adotada. 

                                                 

16  MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO. Declaração das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente. Disponível em <http://www.mp.ma.gov.br/site/centrosapoio/DirHumanos/decEstocolmo.htm >. Acessado 

em 17 de abril de 2012. 

 

17  MILARÉ, Op. Cit., p. 50. 

 

18  MILARÉ, 2005, p. 57 apud Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável, 1991, p. 46. 
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A própria declaração do Rio de 1992, fruto da Conferência das Nações Unidas sobre 

o Meio Ambiente e o Desenvolvimento – CNUMAD, ocorrida aqui no Brasil com objetivo de 

buscar a conciliação do desenvolvimento econômico com a preservação do meio ambiente, 

trouxe nos seus princípios 11 e 13 determinações quanto à necessidade de um aparato legislativo 

forte: 

 

Princípio 11: Os Estados adotarão legislação ambiental eficaz. As normas ambientais, e 

os objetivos e as prioridades de gerenciamento deverão refletir o contexto ambiental e de 

meio ambiente a que se aplicam. [...] 

 

Princípio 13: Os Estados irão desenvolver legislação nacional relativa à responsabilidade 

e à indenização das vítimas de poluição e de outros danos ambientais. Os Estados irão 

também cooperar, de maneira expedita e mais determinada, no desenvolvimento do 

direito internacional no que se refere à responsabilidade e à indenização por efeitos 

adversos dos danos ambientais causados, em áreas fora de sua jurisdição, por atividades 

dentro de sua jurisdição ou sob seu controle. 
19 

 

Vários Estados ao redor do Mundo começaram a implementar uma legislação 

ambiental, visando à proteção do meio ambiente e à superação da crise que crescia 

progressivamente. Em muitos deles, o meio ambiente passou a ser tutelado como um direito e o 

dano ambiental a ser reprimido, responsabilizando-se o agressor civil, administrativa e 

penalmente. Essas mudanças foram importantes, pois permitiram uma maior proteção do meio 

ambiente por meio da aplicação de sanções contra os degradadores. 

Acontece que, ainda assim, os danos continuam a existir, propagando seus efeitos. 

Por mais que coibir as atitudes lesivas signifique um avanço e seja efetivo a curto prazo, a longo 

prazo, conforme foi dito, a preservação do meio ambiente somente será eficaz quando houver 

uma mudança do pensamento. É por isso que continuam a existir conferências mundiais para 

abordar a Questão Ambiental, trata-se de uma tentativa de incutir uma nova forma de 

compreender a exploração dos recursos naturais, evitando seu esgotamento.  

Ainda esse ano, ocorrerá a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 

Sustentável, a Rio + 20, seu objetivo é “a renovação do compromisso político com o 

desenvolvimento sustentável, por meio da avaliação do progresso e das lacunas na 

implementação das decisões adotadas pelas principais cúpulas sobre o assunto e do tratamento de 

                                                 
19  MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO. Declaração das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente. Disponível em <http://www.mp.ma.gov.br/site/centrosapoio/DirHumanos/decEstocolmo.htm >. Acessado 

em 17 de abril de 2012. 
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temas novos e emergentes.” 
20

. 

É mais uma tentativa de cooperação entre os países, buscando compreender o dano 

ambiental em suas perspectivas atuais, a fim de se buscar políticas eficientes de proteção ao meio 

ambiente. 

 

 

1.1.1. Evolução histórica da tutela ao meio ambiente no Direito Brasileiro 

 

 

O Brasil não foi exceção a esse acréscimo legislativo ambiental. Apesar de ter 

encabeçado na Conferência de Estocolmo a ideia de “crescimento a qualquer custo”, com o fim 

da ditadura e a promulgação de uma nova ordem constitucional, o meio ambiente ganhou guarida 

e foi inserido como direito de todos no Título VIII da Constituição Federal, intitulado “Da Ordem 

Social”. 

Como bem explica Silva
21

, “as constituições brasileiras anteriores à de 1988 não 

traziam nada especificamente sobre a proteção do meio ambiente natural”, nem mesmo a 

expressão “meio ambiente” havia sido utilizada em um texto constitucional até então. 

Vale observar que a não utilização da expressão meio ambiente nas constituições, não 

significa que não tenham existido artigos de leis tratando de medidas protetivas à natureza. Como 

bem observa Wainer
22

, as questões ambientais vêm sendo abordadas desde os primórdios, 

bastando uma leitura da Bíblia para se observar isso.  

A autora explica que, por mais que o Direito Ambiental seja um novo ramo da 

Ciência do Direito, a proteção da natureza por meio de leis existe há séculos, tendo sido 

produzidas em maior quantidade quando ocorriam “ameaças ao abastecimento de gênero 

alimentícios”.  

 Wainer cita em sua obra algumas leis existentes em Portugal quando vigoravam as 

                                                 
20  RIO + 20 – CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL. Sobre a Rio + 20. Disponível em <http://www.rio20.gov.br/sobre_a_rio_mais_20 >. Acessado em 

23 de maio de 2012. 

 

21  BARROSO, Lucas Abreu, 2006, p. 57 apud SILVA, José Afonso da, 1998, p. 59. 

 

22  WAINER, Ann Helen. Legislação Ambiental Brasileira: Evolução Histórica do Direito 

Ambiental. Disponível em <http://www2.senado.gov.br/bdsf/item/id/176003>. Acessado em 18 de abril de 2012.  
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ordenações Afonsinas, as quais ela considerou muito evoluída para a época
23

, em que se 

penalizava quem transportasse pão e farinha para fora do Reino (lei de 13 de julho de 1311), bem 

como quem furtasse aves (lei de nove de novembro de 1326 que inclusive previa a obrigação do 

infrator de reparar o dano). 

No Brasil, as leis com medidas em favor da natureza remontam ao século XVI, 

quando ainda era colônia de Portugal. Primeiramente vigoraram as ordenações Manuelinas e 

depois as Filipinas.  

Nesse período de colonização, já podiam ser encontradas as primeiras previsões de 

responsabilidade civil subjetiva, por danos causados aos pomares vizinhos por animais, e 

objetiva, por danos causados por gado aos olivais vizinhos. Esse período ainda teve um marco 

importante que foi a criação do Regimento sobre o pau-brasil em 1605, aludido como a primeira 

lei de proteção das florestas brasileiras
24

. 

Em seguida, com a Independência em 1822 e o advento do Império, outorgou-se a 

primeira Carta Constitucional brasileira em 1824. Ela não trouxe, porém, nenhuma medida 

protetiva específica em favor da natureza. Sua medida mais significativa em termos de meio 

ambiente foi o artigo 179, XXIV, citado por Barroso
25

. 

 
Art.179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Politicos dos Cidadãos Brazileiros, que 

tem por base a liberdade, a segurança individual, e a propriedade, é garantida pela 

Constituição do Imperio, pela maneira seguinte. 

XXIV. Nenhum genero de trabalho, de cultura, industria, ou commercio póde ser 

prohibido, uma vez que não se opponha aos costumes publicos, á segurança, e saude dos 

Cidadãos. 

 

A primeira Constituição da República, promulgada em 1891, também não importou 

em mudanças expressivas na tutela ambiental. O mesmo não pode ser dito da Constituição de 

1934 que atribuiu competência concorrente à União e aos Estados para “proteger as belezas 

naturais e os monumentos de valor histórico ou artístico, podendo impedir a vasão de obras de 

arte”. Essa, contudo, não foi a medida mais interessante dessa época, ainda em 1934, foram 

publicados o Código Florestal e o Código de Águas que previa que: “A ninguém é lícito 

                                                 
23  Idem, Ibidem. 

 

24  Idem, Ibidem. 

 

25  BARROSO, Op. Cit., p. 60. 
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conspurcar ou contaminar as águas que não consome, com prejuízo de terceiros.” 
26. 

As Constituições de 1937, 1946 e 1967 basicamente repetiram o que foi disposto na 

de 1934 quanto à proteção dos monumentos histórico ou artísticos, assim como das belezas 

naturais, não inovando em matéria ambiental. 

Posteriormente, a Emenda Constitucional n. 1 de 1969, considerada por muitos uma 

Constituição propriamente dita, dada a dimensão da alteração que provocou, trouxe pela primeira 

vez a citação do vocábulo “ecológico” 
27

 em um texto constitucional. 

 

Artigo 172 A lei regulará, mediante prévio levantamento ecológico, o aproveitamento 

agrícola de terras sujeitas a intempéries e calamidades. O mau uso da terra impedirá o 

proprietário de receber incentivos e auxílios do Govêrno. 

 

Ocorre que em nenhuma dessas Constituições, que antecederam a Carta 

Constitucional de 1988, houve uma real proteção do meio ambiente. A tutela dispensada a poucos 

bens naturais não tinha sentido preservacionista propriamente dito, ou seja, ainda não havia a 

visão de sustentabilidade e de proteção ambiental. 

Esse panorama só começou a se modificar verdadeiramente em 1981 com a 

publicação da lei 6.938, tratando da Política Nacional do Meio Ambiente
28

. O seu objetivo era 

preservar e recuperar a qualidade ambiental propícia à vida, garantindo o desenvolvimento 

socioeconômico, os interesses da segurança nacional e a proteção da dignidade da vida humana, 

conforme redação do seu artigo 2°. 

Dava-se, pela primeira vez no Direito Brasileiro, proteção ao meio ambiente como 

instrumento necessário à manutenção da dignidade da pessoa humana. Além disso, também de 

forma inédita
29

, introduzia-se um conceito legal de meio ambiente como sendo “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”. 

                                                 
26  BRASIL. Decreto 24.643 de 10 de julho de 1934. Decreta o Código de Águas. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d24643.htm >. Acessado em 18 de abril de 2012. 

 

27  MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 14° ed. São Paulo: Editora 

Malheiros, 2006, p. 115. 

 

28   BRASIL. Lei 6.938 de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio 

Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6938.htm >. Acessado em 19 de abril de 2012. 

 

29  MACHADO, Op. Cit., p. 150. “Nota-se a ausência de definição legal e/ou regular de meio 

ambiente até o advento da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente” 
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Nos anos seguintes, as mudanças continuaram a se concretizar. Em 1985, instituiu-se 

a lei da ação civil pública, concedendo um meio eficaz de tutela jurisdicional ao meio ambiente, 

apesar de sua proteção se limitar aos danos materiais, para a época, já foi um avanço 

significativo. 

Essas inovações legislativas, dando proteção jurídica ao meio ambiente tiveram uma 

grande importância histórica, mas, sem dúvidas, a mais relevante medida legislativa da década de 

80 no direito pátrio foi a inclusão do direito ao meio ambiente na Carta Constitucional de 1988. 

 

 

1.2. A importância da tutela constitucional ao meio ambiente: Artigo 225 da Constituição 

Federal 

 

 

A atual Constituição brasileira incluiu em seu artigo 225 o direito ao meio ambiente, 

dispondo da seguinte forma: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e 

à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”. 

Ao propugnar o meio ambiente como um bem a qual todos têm direito, a Constituição 

o incluiu em um novo rol de direitos que não é afeto apenas ao indivíduo singularmente 

considerado, mas ultrapassa a sua esfera e atinge a todos de forma indeterminada. 

Machado expressa isso de forma clara ao afirmar que “o direito ao meio ambiente é 

de cada pessoa, mas não só dela, sendo ao mesmo tempo transindividual” 
30

. O que o autor quis 

dizer com isso é que o direito ao meio ambiente se enquadra em uma nova categoria de direito, os 

de terceira dimensão, caracterizados por pertencerem a um grupo indeterminado de pessoas, ou 

seja, serem de tutela difusa. 

Não se deve, contudo, confundir o fato de ser o meio ambiente um direito 

transindividual com a impossibilidade de constituir também um direito fundamental.  Em outras 

palavras, não é porque o meio ambiente é um direito de todos que ele não pode se enquadrar 

como um direito fundamental.  

Na verdade, a coletividade é formada por um conjunto indeterminado de pessoas e o 

meio ambiente, apesar de não pertencer a ninguém de forma específica, é um direito que cada 

                                                 
30  MACHADO, Op. Cit., p. 116. 
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pessoa singularmente considerada possui, enquanto membro desse ente maior. 

Significa dizer que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é também um direito 

fundamental, cabendo sua defesa tanto à coletividade, como ao indivíduo. 

Em relação à tutela constitucional ao meio ambiente, ainda faz Fiorillo uma 

interpretação interessante. Para esse autor, o constituinte originário ao enquadrar o meio ambiente 

como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida “formulou inovação 

verdadeiramente revolucionária, no sentido de criar um terceiro gênero de bem que, em face de 

sua natureza jurídica, não se confunde com os bens públicos e muito menos com os bens 

privados” 
31

. Trata-se de um bem da própria coletividade, um bem de natureza difusa. 

Para melhor entender, basta imaginar o meio ambiente sofrendo um dano. Vamos 

supor que uma determinada indústria lance mercúrio em grande quantidade em um açude, 

poluindo-o de maneira significativa, e que ele seja utilizado tanto para o consumo da população 

fronteiriça, como para irrigação das plantações dos fazendeiros locais que serão depois vendidas 

para os mais diversos locais, é possível determinar quantas pessoas foram afetadas pelo 

lançamento de mercúrio na água? A resposta é não. A poluição da água pelo lançamento de 

produtos químicos tóxicos, utilizada para irrigação de plantações e para o consumo das pessoas, 

afeta um número indeterminado de pessoas que veem seu direito a ingerir água e alimento 

saudáveis, bem como a ter uma vida com qualidade, afetados.  

Assim, em geral, quando um dano é provocado ao meio ambiente, uma quantidade 

indeterminada de pessoas é atingida, sendo lesadas em seu direito a uma sadia qualidade de vida. 

Por isso, o direito ao meio ambiente é tido como parte de um novo rol de direitos, os 

metaindividuais ou coletivos lato sensu. 

Ademais, complementa essa visão, o fato da Constituição ter estabelecido um 

binômio direito-dever. Ao mesmo tempo em que ela determina que o meio ambiente é direito de 

todos, atesta que é dever da coletividade e do Poder Público defendê-lo e preservá-lo, não só para 

essa, mas para as futuras gerações. 

Por ser um direito de interesse de todos, nada mais justo que caiba a coletividade 

defendê-lo e não apenas ao Poder Público. Seria um múnus pesado demais de se arcar, até mesmo 

porque, muitas vezes podem estar sujeito a interesses conflitantes. 

                                                 
31  FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 10° ed. São Paulo: 

Editora Saraiva, 2009, p. 75. 
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A defesa de interesse geral da coletividade, conhecidos na classificação elaborada por 

Renato Alessi como interesses públicos primários, não poderia ficar a cargo da própria 

gestora deles, porquanto, não raras vezes, o seu interesse enquanto administradora 

desses bens – os interesses públicos secundários -, não coincidia com o interesse público 

primário representativo do interesse comum da coletividade. Assim a defesa do interesse 

público primário deveria ser promovida pela coletividade, através de representantes.
32

 

 

Sabia-se, no entanto, que enquadrar o meio ambiente como um direito-dever sem 

estabelecer a possibilidade de responsabilização daqueles que a ele causassem dano, não seria 

uma medida eficaz para sua proteção, por isso, a Constituição em seu artigo 225, nos parágrafos 

2° e 3°, estabeleceu que: 

 
§ 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. 

 

Assim, a Constituição previu de maneira expressa a possibilidade de se 

responsabilizar penal, administrativa e civilmente aqueles que degradem o meio ambiente, bem 

como sujeita os agressores a obrigação de reparar o dano causado. 

É justamente esse o ponto que interessa ao nosso estudo, a possibilidade da 

responsabilização civil do dano ambiental conquanto seja um direito de natureza coletiva. É 

indiscutível a aceitabilidade da existência do dano material em questões ambiental e a 

possibilidade de sua reparação, mas existem discussões relevantes quanto a existência do dano 

moral e sua reparação. 

A jurisprudência e a doutrina são quase  unânimes em aceitarem a existência do dano 

moral ambiental que atinge reflexamente o indivíduo 
33

 
34

, porém não entram em consenso quanto 

a possibilidade de se atingir moralmente a coletividade em razão de um dano ambiental. 

Isso porque, a nossa tradição em termos de responsabilidade civil é de cunho 

individualista, sendo os estudos a respeito da responsabilidade civil de natureza coletiva recentes, 

merecendo ainda um maior aprofundamento. 

Para podermos entrar nessa discussão, no entanto, ainda é necessário estudar em que 

                                                 
32  Idem, Ibidem, p. 2. 

 

33  Vide Apelação Cível AC 70048952576 RS 

 

34  LEITE, JRM. Op. Cit., p. 298. 



27 

 

 

se caracteriza o dano ambiental, a forma que ele reflete na coletividade e nos indivíduos 

singularmente considerados, bem como suas diversas acepções. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

 

2. A EXTENSÃO DO DANO AMBIENTAL NOS PLANOS INDIVIDUAL E COLETIVO 

 

 

Vimos, por meio de uma breve análise histórica, quando e porque a tutela ao meio 

ambiente passou a ser relevante e exigível. O homem, à proporção em que evoluiu 

tecnologicamente e aumentou sua capacidade produtiva, explorou de forma mais abusiva o meio 

ambiente. 

O resultado disso foi a ascensão de uma sociedade de riscos em que os problemas 

enfrentados por um Estado afetam os outros e que os danos decorrentes de atividades 

prejudiciais, principalmente no concernente ao meio ambiente, são socializados, vivendo-se 

sempre na eminência de um caos ambiental com constantes catástrofes – nem sempre previsíveis 

– de dimensões planetárias e intergeracionais.   

Ocorre que ainda vigora de forma predominante o direito clássico, produzido sob a 

égide da sociedade industrial clássica em que o indivíduo e a propriedade privada são os centros a 

partir dos quais irradiam direitos, e que “não dá conta da crise ambiental e do problema da 

repartição desses riscos civilizatórios, os quais produzem danos ambientais irreversíveis e 

invisíveis, tanto no que diz respeito à constatação do dano como no que tange à demonstração da 

causalidade” 
35

. 

O meio ambiente se enquadra em uma nova classe de direitos, os coletivos lato sensu, 

isso significa que o dano ao meio ambiente precisar ser estudado à luz dessa nova dimensão e não 

em torno das velhas estruturas que regem o direito clássico, sendo essa a única forma de lhe dar 

efetividade. 

 

 

2.1. Abordagem conceitual do dano ambiental  

 

 

Como observamos anteriormente, o dano ambiental é o dano ao meio ambiente, 

então, para delimitarmos o conceito de dano, temos que entender o conceito de meio ambiente.  

 

 

a) Conceito de meio ambiente: aspectos legais e doutrinários 

 

                                                 
35  STEIGLEDER, Op. Cit., p. 67. 
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Nós já vimos que a Constituição Federal de 1988 em seu artigo 225 deu guarida ao 

meio ambiente, protegendo-o em título próprio. Ela o enquadrou como um bem de natureza 

difusa - uso comum do povo - sobre o qual toda a coletividade tem direito (e dever). Acontece 

que, mesmo tutelado pelo texto constitucional, não foi estabelecido um conceito de meio 

ambiente. 

Esse papel continuou a ser desempenhado pela lei 6.938/81, pois, apesar de ter 

instituído o conceito antes da promulgação da Carta de 1988, foi por ela recepcionado.  

A definição de meio ambiente no artigo 3°, como sendo “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”, estabelece um conceito jurídico indeterminado. 

 
Conceitos jurídicos indeterminados são proposições cujos termos são propositalmente 

indeterminados, imprecisos, de sentido vago, a serem precisados pelo intérprete no 

momento de aplicação da norma, com base nas regras de experiência, subministradas 

pela observação do que ordinariamente acontece (CPC, art. 335). Abre-se nesses casos 

ao aplicador da norma certa margem de liberdade para, com prudência, estabelecer a 

coincidência entre o acontecimento real e o modelo normativo. 
36 

 

 A opção feita pelo legislador ao estabelecer um conceito jurídico indeterminado para 

o meio ambiente foi dar uma margem de liberdade maior ao julgador, ampliando o espaço de 

incidência da norma que por não ser hermeticamente fechada permite sua inclusão em um grande 

número de casos, sendo justamente por essa amplitude que o conceito continuou válido sob a 

nova égide constitucional.  

Ademais, percebe-se claramente, por meio desse conceito, que o meio ambiente pode 

ser visto como um conjunto composto não apenas pelo meio ambiente natural, mas também pelo 

artificial, o cultural e o do trabalho. 

Na verdade, a lei não apontou os elementos individuais que compõem o meio 

ambiente - água, fauna, flora, florestas, minérios, entre outros - tratando-o como um bem unitário, 

imaterial e incorpóreo. Explica Leite que esses elementos corpóreos, que em conjunto formam o 

meio ambiente, são objeto de leis próprias, que foram produzidas no intuito de protegê-los, não 

como fim em si mesmo considerado, mas sim para dar proteção ao meio ambiente imaterial e 

                                                 
36  FILHO, Sergio Cavalieri. Programa de Direito do Consumidor. 3° ed. São Paulo: Editora Atlas 

S.A., 2011, p. 35. 
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incorpóreo, seu verdadeiro fim imediato
37

. 

Essa percepção que diferencia o meio ambiente dos elementos que o compõem foi a 

que proporcionou o conceito que entendemos mais útil aos nossos estudos a respeito do meio 

ambiente. O renomado professor dividiu o meio ambiente em dois tipos: meio ambiente como 

macrobem e meio ambiente como microbem. 

O meio ambiente macrobem seria justamente esse bem incorpóreo, imaterial, 

legalmente estabelecido como um conceito jurídico indeterminado, que não se confunde com os 

elementos singulares que o compõem. Trata-se do bem de uso comum do povo, coletivo lato 

sensu, protegido pelo constituinte originário por ser um direito de todos, seja dessa ou da próxima 

geração, não cabendo a ninguém dispor da qualidade a ele inerente. 

Vale lembrar ainda, conforme já observamos, que por ser bem de uso comum do povo 

ultrapassa a discussão de bem privado ou público, trata-se de uma nova categoria, sendo um bem 

da coletividade. 

O microbem ambiental é formado justamente pelos elementos singulares que em 

conjunto formam o macrobem, quais sejam a água, os minérios, a fauna e a flora, as florestas, o 

ar.  

O contraponto não poderia ficar mais evidente, o microbem, por ser formados pelos 

elementos individualmente considerados, pode ter titularidade diversa, pertencendo ao Poder 

Público ou a um particular, dependendo da sua ambientação. 

 

 

b) Conceito de dano ambiental 

 

 

Tendo visto o conceito de meio ambiente que melhor se ajusta aos estudos 

pretendidos, podemos passar a compreensão do dano ambiental. 

Dano, segundo Nader, “[...] provém do latim dommum e significa lesão de natureza 

patrimonial ou moral. […] violação do direito alheio […]” 
38

. Em outras palavras, dano é a lesão 

sofrida pelo titular de um interesse juridicamente válido, seja em sua dimensão patrimonial ou 

                                                 
37  LEITE, JRM. Op. Cit., p. 85. 

 

38  NADER, Paulo. Curso de Direito Civil, Volume 7: Responsabilidade Civil. 1° ed. Rio de 

Janeiro: Editora Forense, 2008, p. 69. 
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extrapatrimonial. 

Essa lesão a um bem jurídico é que vai abrir espaço para que o agressor seja 

responsabilizado na seara cível e para que o lesado possa obter uma reparação
39

.  Conduta lesiva, 

dano e nexo causal formam a estrutura básica da responsabilidade civil, sendo requisitos 

essenciais para obtenção da reparação. 

Muitos autores falam que não é um dano qualquer o capaz de ensejar a 

responsabilização do lesante, mas apenas o dano injusto, pessoal, certo e direto. Para eles, dano 

injusto seria somente aquele provocado por meio da prática de um ato ilícito pelo agressor 
40

.  

A imposição de que exista dano injusto, pessoal, certo e direto, para que seja possível 

a responsabilização e a reparação, integra a visão tradicional da responsabilidade civil, voltada a 

proteção do indivíduo e da propriedade privada. O perceptível é que essas exigências não se 

ajustam com as características intrínsecas ao dano ambiental, fazendo que ele não se enquadre 

nos padrões clássicos de responsabilidade. Benjamim faz uma importante ilação sobre isso ao 

expor: 

 
A responsabilidade civil, na sua formulação tradicional, não poderia agregar muito à 

proteção do meio ambiente; seria um caso de law in the books, o Direito sem aplicação 

prática. Projetada para funcionar num cenário com uma ou poucas vítimas, regulando o 

relacionamento indivíduo-indivíduo, salvaguardando as relações homem-homem de 

caráter essencialmente patrimonial, e as relações homem-natureza, não teria mesmo essa 

responsabilidade civil grande utilidade na tutela do meio ambiente.
41

 (grifo no original) 

 

Quando o objeto é o dano ambiental, nem sempre estar-se-á a lidar com um dano 

certo e direto, pois ele quase sempre é provocado de forma lenta e gradativa, estendendo-se em 

um longo espaço de tempo antes de manifestar seus efeitos.  

Além disso, muitas vezes o local do ato lesivo não é mesmo onde o dano irá se 

revelar, para que exemplo mais claro disso do que os atos que provocam danos a camada de 

                                                 
39  FILHO, Carlos Alberto Bittar. Do dano moral coletivo no atual contexto jurídico brasileiro. 

Disponível em <http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/30881-33349-1-PB.pdf > Acessado em 10 

de maio de 2012. “Sem dano, não há que se falar em responsabilidade civil, id est, esta inexiste sem ele. Por outras 

palavras, pode-se dizer que o dano é um dos pressupostos da responsabilidade civil (ou do direito à reparação, se se 

adotar o ponto de vista do lesado), juntamente com a ação lesiva e o nexo causal (ou vínculo).” 

 

40  Idem, ibidem. 

 

41  BENJAMIN, Antonio Herman V. Responsabilidade Civil pelo Dano Ambiental. Disponível em 

<http://xa.yimg.com/kq/groups/19863792/1275009267/name/Responsabilidade+civil+pelo+dano+ambiental+-

+Antonio+Herman+V.+Benjamin.pdf >. Acessado em 10 de maio de 2012 
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ozônio, causando o efeito estufa, ou ainda as chuvas ácidas, resultantes da emissão de gases 

nocivos.  

Outrossim, mesmo quando certo e direto, mostra-se de difícil reparação, pois muitas 

vezes é impossível reconstituir um ecossistema lesado. 

O dano ambiental, como diversos autores costumam afirmar, é de difícil 

caracterização, já bem explicava Milarés
42

 que essa dificuldade advinha tanto da indeterminação 

das vítimas, como da dificuldade da reparação, pois as indenizações dificilmente conseguiam 

compensar o dano, quanto da própria valoração, pois era muito complicado dimensionar a sua 

extensão.  

A explicação dele não poderia ter sido mais precisa, pois são justamente nesses três 

pontos que residem os maiores problemas atinentes a figura do dano ambiental.  

Quando estamos tratando de um dano individual clássico, via de regra, lidamos com 

uma relação jurídica envolvendo duas pessoas, ou seja, a quantidade de indivíduos envolvidos 

com a atividade lesiva e o dano é limitada. Isso facilita na medida em que é possível determinar 

quem provocou a ofensa e quem foi ofendido. No dano ambiental, eminentemente coletivo, a 

situação não é assim tão simples, ao invés de um número reduzido de participantes da relação 

jurídica, se lida com uma diversidade de pessoas praticamente impossível de precisar. É 

improvável que se consiga determinar o número exato de ofendidos pela lesão. 

Além disso, no dano individual clássico, a ação de responsabilidade civil, 

normalmente, é eficaz para a reparação do dano provocado, pois, por mais que não seja possível 

retornar ao status quo ante, a compensação em via de regra será proporcional ao agravo. No dano 

ambiental, isso se mostra quase impossível, visto que uma vez destruído um ecossistema natural, 

é improvável que ele volte a se recuperar totalmente.  

Podemos exemplificar isso, imaginando que em apenas uma reserva no mundo restam 

abrigados os dois últimos animas de uma espécie em extinção, eles são a única possibilidade da 

perpetuação da espécie, caçadores, ignorando os avisos de proibição de caçar, matam esses dois 

animas, por mais que eles venham a pagar uma indenização, ela nunca trará de volta aqueles dois 

animais únicos. Outro exemplo, o derramamento de petróleo no mar destrói todo o ecossistema 

marinho local e mata uma infinidade de membros da fauna e da flora, levando a extinção 

inúmeras espécimes, por mais que a empresa responsável pelo derramamento pague pela 

                                                 
42  MILARÉS, Op. Cit., p. 738/739. 
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recuperação do local, cadeias e teias alimentares foram destruídas em razão da extinção de 

espécimes, sendo impossível retornar a situação anterior. 

Por fim, na maioria dos casos, no dano clássico, é plenamente possível valorar o 

dano, determinando qual a dimensão da lesão causada. No dano ambiental, fica muito difícil 

determinar quanto vale o fim de um ecossistema natural ou qual é o preço a ser pago pelo 

desaparecimento de toda uma espécie. Em geral, os elementos que compõem o meio ambiente 

são de valor inestimável, não podendo ser reparados ou mensurados a título de indenização. 

Isso significa que em matéria de dano ambiental se deve trabalhar preferencialmente 

com uma responsabilidade, voltada à prevenção e não à reparação. Deve prevalecer a 

responsabilidade ex ante 
43

, surgida ainda durante o processo de autorização pelo Poder Público 

para a realização de uma atividade que por si só manifeste risco de lesão, fixando-se limites e 

obrigações na utilização do bem ambiental de forma que a atividade e o dano se compensem, não 

resultando em uma externalidade negativa. 

O dano ambiental não foge a regra de ser uma lesão a um bem jurídico, no caso, o 

meio ambiente, porém assiste-se um bem diferente. A lesão irá atingir um bem incorpóreo e 

imaterial, de titularidade difusa, caracterizado por ser de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida dessa e das futuras gerações. Muito diferente da estrutura tradicional do dano 

que é de titularidade individual e de dimensão facilmente mensurável. 

Pode-se afirmar que essa unidade imaterial e incorpórea confere ao dano ambiental 

uma dimensão ambivalente 
44

 que pode significar tanto as lesões ao meio ambiente propriamente 

dito, formado pelo conjunto dos seus elementos corpóreos, como os efeitos que essas lesões vêm 

a causar na saúde e no interesse das pessoas. 

Isso significa que a dimensão do dano ambiental, tanto pode ser individual, quanto 

coletiva, dependendo em qual expressão ele é atingido 
45

. Quando se lesa o meio ambiente bem 

                                                 
43  DESTEFENI, Marcos. A Responsabilidade civil ambiental e as formas de reparação do dano 

ambiental: aspectos teóricos e práticos. 1° ed. Campinas: Editora Bookseller, 2005, p. 81. 

 

44  LEITE, JRM. Op. Cit., p. 94. 

 

45  STEIGLEDER, Op. Cit., p. 108. “A primeira e mais evidente diferença é que o dano ambiental 

afeta os recursos naturais e o equilíbrio ecossistêmico, com o que se reconhece o valor intrínseco do meio ambiente, 

acolhendo-se, aqui, premissas do paradigma antropocêntrico alargado. Já os danos por intermédio do meio ambiente 

são danos privados, impostos a um ou mais sujeitos de direitos perfeitamente identificáveis, que sofrem prejuízos em 

sua integridade física ou patrimonial.”. 
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de uso comum do povo, imaterial e incorpóreo, se afeta sua dimensão coletiva, pois não se atinge 

um indivíduo singularmente considerado, mas toda a coletividade.  

Em contraponto, quando são lesados os elementos singularmente considerados que 

compõe o meio ambiente, afetando a saúde ou interesse das pessoas, a sua dimensão se restringe, 

sendo individual.  

Tratam-se dos danos individuais e coletivos que, devido a sua importância para o 

tema em apreço, estudaremos separadamente. 

 

 

2.2. Dano ambiental individual 

 

 

O dano ambiental individual pode ser de dois tipos: o resultante da lesão ao 

microbem ambiental, prejudicando diretamente os interesses ou a incolumidade físico psíquica do 

indivíduo, ou o provocado por ofensa ao seu direito fundamental a um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 

vida. 
46

 

 No primeiro caso, temos o dano individual que atinge o meio ambiente em sua 

concepção de microbem, ou seja, afeta os elementos singulares que compõem o meio ambiente e 

que são de titularidade particular. 

Nesse aspecto, o dano ambiental será reflexo ou por ricochete, pois quem é 

efetivamente lesado é o indivíduo, por meio de uma agressão ao seu patrimônio ou a sua 

incolumidade físico psíquica. A proteção do bem ambiental de titularidade difusa, nesse caso, é 

apenas reflexa e restringe-se à reparação do elemento corpóreo que compõe o patrimônio do 

indivíduo. 

Esse tipo de ofensa, em geral, é amparado legalmente pelo próprio direito de 

vizinhança
47

, ou seja, o indivíduo provoca o judiciário, utilizando-se dos institutos previstos no 

Código Civil que regem predominantemente as relações privadas e que se mostram suficientes e 

adequados para a obtenção da reparação pretendida. 

A outra face do dano ambiental individual se aperfeiçoa quando ocorre uma lesão ao 

                                                 
46  Idem, ibidem, p. 151. 

 

47  MILARÉ, Op. Cit., p. 738. 
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meio ambiente enquanto direito fundamental. A Constituição Federal de 1988 ao estabelecer que 

todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida, elevou o meio ambiente a categoria de direito fundamental. 

Esse direito é de titularidade coletiva o que significa, como já afirmamos antes, que ao mesmo 

tempo em que pertence a todos, não pertence a ninguém. 

Assim, quando ocorre uma lesão ao bem ambiental protegido constitucionalmente, o 

meio ambiente propriamente dito, estamos lidando com uma ofensa a um direito fundamental 

também individual. Significa dizer que o indivíduo está apto a exigir a reparação de uma ofensa a 

esse bem, por mais que não pertença somente a ele, a defesa também acaba a ele incumbida por 

própria determinação constitucional. 

Para isso, pode o cidadão 
48

 se utilizar da ação popular que é o remédio constitucional 

apto a fazer sustar atos lesivos contra o meio ambiente, senão vejamos: 

 
LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a 

anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à 

moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, 

ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da 

sucumbência; (grifo nosso) 

 

Logo, o cidadão, por meio da ação popular, pode ingressar em juízo visando a 

sustação de atos lesivos contra o meio ambiente, exercendo seu direito-dever a um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado.  

Nesse caso, a tutela ambiental individual tem por objetivo não a reparação de um 

dano de interesse particular, mas sim a proteção do bem ambiental difuso ao qual todos têm 

direito. Isso se comprova pela própria disposição da lei 4.717/65. 

 
Art. 11. A sentença que, julgando procedente a ação popular, decretar a invalidade do ato 

impugnado, condenará ao pagamento de perdas e danos os responsáveis pela sua prática 

e os beneficiários dele, ressalvada a ação regressiva contra os funcionários causadores de 

dano, quando incorrerem em culpa. 

 

Art. 12. A sentença incluirá sempre, na condenação dos réus, o pagamento, ao autor, das 

custas e demais despesas, judiciais e extrajudiciais, diretamente relacionadas com a ação 

e comprovadas, bem como o dos honorários de advogado. 

                                                 
48  A lei 4.717/65, que regula a ação popular, em seu artigo 1°, bem como a Constituição Federal de 

1988 em seu artigo 5°, LXXIII expressamente dispõem que apenas o cidadão é apto a ingressar com a ação popular, 

ou seja, apenas o indivíduo em pleno gozo de deus direitos políticos serão legitimados ativos. Não pretendemos 

entrar aqui em discussões doutrinárias quanto a interpretação extensiva ou não da letra da lei de forma a incluir todos 

os indivíduos que estejam em território nacional. 
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Como se depreende da dicção dos artigos acima, no caso do dano ambiental 

individual em razão da violação do direito fundamental ao meio ambiente, a reparação é 

destinada ao bem ambiental e à coletividade de forma direta. 

Em suma, de um lado, temos o dano ambiental individual que se caracteriza como 

reflexo por ter como interesse primário a proteção do indivíduo e não do meio ambiente; do 

outro, temos o dano ambiental individual resultante da violação ao direito fundamental ao meio 

ambiente e que tem como interesse primário a proteção do bem ambiental de titularidade difusa. 

 

 

2.2. Dano ambiental coletivo 

 

 

Antes de explicar o que é o dano ambiental coletivo, vale fazer uma rápida explicação 

sobre o que seriam os direitos coletivos lato sensu, pois somente com essa análise, ainda que 

propedêutica, poderemos entender em que plano essa espécie de dano se situa. 

 

a) O meio ambiente como um direito coletivo lato sensu 

 

Os direitos coletivos lato sensu são fruto da sociedade pós-industrial em que os riscos 

produzidos pelas atividades dela resultante estão aptos a ensejar lesões a um número 

indeterminado de pessoas.  

No final do século XVIII e no século XIX, quando ocorreu a Revolução Industrial, os 

mais diversos Estados foram alvo de um enorme crescimento econômico que encontrou solo fértil 

na explosão demográfica, ocorrida em razão da evolução tecnológica, fruto dessa Era. 

As indústrias e suas máquinas, responsáveis pelo tão inesperado crescimento, eram 

financiadas e mantidas pela classe dominante à época, a burguesia. 

A burguesia emergiu junto às concepções do Liberalismo tão aclamadas na famosa 

Revolução Francesa: liberdade, igualdade, fraternidade. 

O que importava na concepção liberal era o indivíduo e a propriedade privada, ou de 

forma mais específica, a liberdade do indivíduo em manusear a sua propriedade. 

O Liberalismo, e não poderia ser de outra forma, influenciou também as políticas 

econômicas da época. A economia deveria crescer livremente de acordo com as regras que o 



37 

 

 

mercado ditasse, vivia-se a Era do “laissez fare, laissez passer”. 

Essa corrente ideológica não influenciou tão somente a economia, estando presente 

nos mais diversos campos, dentre eles, o do próprio direito. Esse tinha como chave mestra 

proteger o indivíduo e a propriedade privada. Sua concepção era individualista. 

É de conhecimento comum no que resultou essa ideologia liberal: caos social, 

exploração dos indivíduos, por meio de jornadas de trabalho abusivas, consumo condicionado a 

regras preestabelecidas reprováveis. Uma infinidade de mazelas sociais e econômicas, resultado 

de uma política falha. 

Os Estados precisaram adotar medidas para solucionar a desordem que se instalou na 

sociedade e escolheram como forma de combate o intervencionismo nos mais diversos campos, o 

que levou a despontar o Estado Social. 

O objetivo desse estado era buscar uma igualdade social mediante a diminuição das 

diferenças sociais e econômicas. Ele, então, passou a intervir diretamente na economia, buscando 

diminuir as desigualdades existentes, de maneira que até mesmo o direito foi modificado. 

Passaram a ser tutelados inúmeros direitos sociais de proteção ao indivíduo, quais sejam os 

direitos e garantias individuais e sociais mínimas. 

Ocorre que, ainda assim, não era possível conter todas as mazelas. A tecnologia 

continuou a se desenvolver em uma velocidade atroz e os problemas se amplificaram, dando 

surgimento à sociedade de riscos. 

Essa é a sociedade na qual os problemas advindos da Revolução Industrial ganharam 

dimensões muito mais amplas, permanecendo-se sempre a beira do caos e da catástrofe. 

A amplificação dos problemas até então existentes fez com que a sua dimensão de 

incidência também aumentasse, ou seja, já não se atingia apenas a figura do indivíduo, mas a 

própria coletividade. Em outras palavras, as lesões, que na sociedade industrial clássica afetavam 

em regra os direitos e garantias do indivíduo enquanto titular de direito a um patamar de 

existência mínima, passaram a afetar de forma direta todos os indivíduos coletivamente 

considerados. 

Os principais problemas do século XX, que atingiram diretamente toda a coletividade 

e não apenas indivíduo e que fizeram surgir os direitos coletivos lato sensu, foram as relações 

consumeristas abusivas e degradadas, o meio ambiente em colapso, a ciência genética em 

ascensão, modificando os alimentos e clonando seres vivos, a ampliação da comunicação por 
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meio do telefone e da rede mundial de computadores - internet.  

Esses direitos fogem da típica dualidade público-privado e são responsáveis pela 

proteção de bens de titularidade transindividual, essencialmente coletiva, ou seja, não pertencem 

nem ao Poder Público nem ao indivíduo, mas à coletividade. 

O Direito Brasileiro os dividiu em três categorias base: difusos, coletivo stricto sensu 

e individuais homogêneos, a depender da determinabilidade ou não dos sujeitos que a ele fazem 

jus. Vejamos a definição dada pelo Código do Consumidor a eles: 

 
Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser 

exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo. 

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: 

I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os 

transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e 

ligadas por circunstâncias de fato; 

II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os 

transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de 

pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base; 

III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de 

origem comum. (grifo nosso) 

  

Conforme se depreende da leitura desse artigo, os interesses difusos são aqueles de 

dimensão mais ampla ou como afirma Neto, “os interesses difusos, de maneira fluida, espraiam-

se em um campo de maior abrangência e grau de indeterminação dos sujeitos e respectivo âmbito 

de identificação” 
49

. 

Os interesses ou direitos coletivos stricto sensu possuem uma dimensão menos 

abrangente do que os difusos, pois apesar de serem transindividuais de natureza indivisível, os 

sujeitos são determináveis por serem ligados a parte contrária por uma relação jurídica básica. 

Cavalieri diferencia de forma precisa essas duas categorias apresentadas:  

 
Enquanto nos direitos difusos os sujeitos estão ligados por circunstâncias de fato e por 

isso são indetermináveis, nos direitos coletivos os sujeitos estão ligados por um vínculo 

jurídico, uma relação jurídica-base, por exemplo, consumidores de um contrato de 

massa, sócios ou acionistas de uma empresa, membros de uma sociedade esportiva, 

condôminos de um edifício, etc. Por isso os titulares desses direitos são determinados 

ou determináveis. 
50

 

 

                                                 
49  NETO, Xisto Tiago de Medeiros. Dano Moral Coletivo. 2° ed. São Paulo: Editora LTr,  2007, p 

107. 

 

50  FILHO, Op. Cit., p. 271. 
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Os individuais homogêneos, na verdade, são direitos individuais, pois possuem 

natureza divisível e titulares determinados, resultando a similitude entre eles da origem comum. 

O que faz com que sejam tidos como coletivos é a possibilidade que têm seus titulares de 

ingressarem em juízo conjuntamente. Deve-se alertar, porém, que “não se trata de pluralidade 

subjetiva de demandas (litisconsórcio), mas de uma única demanda, coletiva, objetivando a tutela 

dos titulares dos direitos individuais homogêneos” 
51

. 

Com base no visto, podemos sintetizar da seguinte forma, direitos coletivos lato 

sensu são aqueles de titularidade da coletividade, de natureza indivisível e que, uma vez lesados, 

atingirão um número indeterminado de pessoas. 

Levando em conta isso, ainda é possível afirmar que danos coletivos são aqueles que 

infringem os direitos coletivos lato sensu, causando dano a um bem de titularidade 

transindividual e afetando de forma direta toda a coletividade. 

 

 

b) Conceito de dano ambiental coletivo 

 

 

Tendo compreendido de forma adequada o que são os direitos coletivos lato sensu, 

podemos analisar melhor no que concerne o dano ambiental coletivo. 

Como vimos diversas vezes, o meio ambiente é um bem de titularidade 

transindividual, pois a própria Constitucional de forma expressa assim o declarou. 

Ao afirmar que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 

de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, não deixou margem a dúvidas 

quanto ao seu caráter de direito coletivo lato sensu.  

Dessa forma, o dano ambiental coletivo representa uma lesão ao bem ambiental de 

titularidade da coletividade, garantido como direito de todos, ou, nas palavras de Leite, é “a lesão 

ao macrobem ambiental difuso” 
52

. 

Trata-se do dano ambiental propriamente dito, diferente do dano individual que 

somente atinge o dano ambiental na concepção microbem, ou seja, no que concerne aos 

elementos corpóreos que o compõem. 

                                                 
51  Idem, 2011, p. 372 apud Junior, Nelson Nery. 

 

52  LEITE, JRM. Op. Cit., p. 169. 
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É o pior tipo de lesão ambiental, pois é a de maior amplitude e que produz os efeitos 

mais maléficos. São as catástrofes ambientais que costumamos ver em notícias televisivas, como 

o derramamento de petróleo em uma bacia oceanográfica que acarreta a destruição de inúmeros 

ecossistemas marinhos, ou acidentes nucleares que expõem diversas pessoas a efeitos radioativos, 

causando má formação dos fetos, nascimento de anencéfalos, deformidade nas pessoas, cânceres, 

durante inúmeras gerações. 

O meio hábil em nosso direito para responsabilizar aqueles que lesem o direito 

coletivo lato sensu ao meio ambiente é a ação civil pública. Essa ação objetiva a defesa dos bens 

de titularidade coletiva, não só do meio ambiente, e tem como parte legítima para figurar no seu 

polo ativo um número limitado de participantes. O mais importantes deles é o Ministério Público 

a quem a Constituição expressamente estabeleceu, como função institucional, ser responsável 

pela defesa dos interesses difusos e coletivos.  

Essa lei foi publicada em 1985 e seu artigo 1° dizia, segundo a redação originária, 

que:  

 
Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de 

responsabilidade por danos causados: 

I – ao meio ambiente; 

II - ao consumidor; […] (grifo nosso) 

 

Percebe-se que não fazia a lei especificações quanto a que espécie de dano causado 

poderia ser alvo de responsabilização, ou seja, não dizia se só poderiam ser ressarcidos os danos 

patrimoniais causados ao meio ambiente ou também os morais. 

 Isso causou inúmeras discussões culminando em 1994 na publicação da lei 8.884 que 

alterou a redação originária do artigo 1°, ficando disposto da seguinte forma: 

 
Art. 1º 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; 

II - ao consumidor; [...] 

IV - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo. (grifo nosso) 

 

Com isso, dirimiram-se eventuais dúvidas quanto a possibilidade da ação civil 

pública poder exigir reparação a título de danos morais. No entanto, outro problema se anunciou, 

esses danos morais que podem ser exigidos nas ações de responsabilidade civil por lesões 

causados ao meio ambiente decorrem apenas dos danos ambientais individuais ou também dos 

danos ambientais a título coletivo? É possível se falar em dano moral coletivo em matéria 
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ambiental? 

Esse é o foco principal do nosso estudo: analisar a aceitabilidade ou não da 

responsabilidade civil por dano moral em matéria ambiental no concernente a sua dimensão 

coletiva, comparando os entendimentos doutrinário e jurisprudencial dados a matéria no Brasil. 

Em razão da importância, analisaremos em tópico próprio. 
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3.  PROBLEMÁTICA DO DANO MORAL COLETIVO EM MATÉRIA AMBIENTAL 

 

 

A problemática do dano moral não se limita a sua acepção coletiva em matéria 

ambiental, pelo contrário, as dificuldades quanto à aceitação de um dano moral nos mais diversos 

campos vêm muito antes, até mesmo, da existência da disciplina Direito Ambiental. 

Os problemas inerentes a esse tema são anteriores a promulgação do Código Civil de 

1916, porém foi com ele que as discussões se tornaram mais acirradas. Isso porque o Código 

preferiu se omitir quanto à existência da responsabilidade no aspecto moral 
53

 
54

. 

Significa dizer que a responsabilidade civil, para muitos, tinha natureza 

eminentemente patrimonialista, ou seja, apenas esses tipos de danos “materiais” seriam passíveis 

de uma reparação, sendo impossível medir pecuniariamente um sentimento interno. 

As discussões, no entanto, possuíam os mais diversos argumentos. A começar por 

aqueles que acreditavam que desde o Projeto do Código Civil do Teixeira de Freitas 
55

 havia 

admissão ao dano moral, por ele ter previsto que a reparação do dano deveria ser a mais completa 

possível. Segundo Neto, esse projeto chegou a prever “direito da vitima à indenização do 

correspondente ao valor da afeição do bem lesado” 
56

.  

Outros eram a favor da teoria de que o dano moral só era cabível quando fosse 

expressamente previsto, pois a lei, em algumas situações, de forma clara, determinou a 

possibilidade de indenização por danos que afetassem valores imateriais, não passíveis de 

determinação econômica. Tratava-se de uma aceitação restrita. 

                                                 
53  NETO, Op. Cit., p. 88. “O Código Civil brasileiro de 1916 (Lei 3.071, de 1°.1.1916), seguindo a 

formulação do Direito francês, abstraiu-se de incluir, na regra geral fixadora da responsabilidade civil, qualquer 

menção expressa à reparação do dano moral”. 

 

54  LEITE, JRM. Op. Cit., p. 267. “O Código Civil, com incontestável influência francesa, e face às 

divergências sobre o dano extrapatrimonial, optou por não trazer uma disposição expressa sobre o tema.” 

 

55  LÉVAY, Emeric. A Codificação do Direito Civil Brasileiro pelo Jurisconsulto Teixeira de Freitas. 

Disponível em 

<http://www.tjrs.jus.br/export/poder_judiciario/historia/memorial_do_poder_judiciario/memorial_judiciario_gaucho/

revista_justica_e_historia/issn_1676-5834/v2n3/doc/08-_EMERIC_LEVAY.PDF >. Acessado em 15 de maio de 

2012. “O grande jurisconsulto brasileiro Augusto Teixeira de Freitas, desde 1855, por dois anos, executou a tarefa de 

organizar a caótica legislação cível brasileira; os resultados de seus esforços foi a Consolidação das Leis Civis, 

primeiro passo no rumo da elaboração do futuro Código Civil. Mais tarde, entre 1858 e 1864, Teixeira de Freitas 

preparou o “Esboço”, em dois fascículos, com 4.908 artigos. Desgostoso com críticas feitas a seu trabalho, 

Teixeira de Freitas desistiu de sua continuação. O “Esboço” inspirou o jurista  Dalmácio  Vélez Sársfield, autor do 

Código Civil argentino.” (grifo nosso) 

 

56  NETO, Op. Cit., p. 87. 
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O Código Civil de 1916 foi uma dessas leis que, em sua cláusula geral, não 

mencionou de forma expressa a reparabilidade dos danos não patrimoniais, trazendo, porém, 

algumas tutelas específicas contra a violação de bens imateriais. 

Havia ainda os que consideravam ser ampla a aceitação do dano moral em nosso 

direito. Para eles, o fato de o Código não ter expressamente mencionado a sua reparabilidade, no 

artigo que falava da responsabilidade civil, não significava que não deveria haver a indenização, 

pois, estar-se-ia a dar uma interpretação restritiva à letra da lei de forma incompatível com os 

outros métodos hermenêuticos, tais como a necessidade de uma análise da finalidade que a lei 

busca alcançar e a evolução histórica daquele aspecto normativo. 

O próprio Clóvis Bevilaqua era um dos quais empossava esse entendimento 
57

. Ele 

acreditava que a previsão do artigo 76, parágrafo único, que afirmava que “Para propor, ou 

contestar uma ação, é necessário ter legitimo interesse econômico, ou moral” e que “O interesse 

moral só autoriza a ação quando toque diretamente ao autor, ou á sua família.”, legitimava esse 

tipo de reparação 
58

. 

Em resumo, existiam três correntes teóricas principais no âmbito doutrinário quanto à 

aceitação do dano moral no Direito Brasileiro: uma positivista, para a qual, aceitava-se de forma 

ampla a existência do dano moral ainda que o Código Civil não tivesse previsto de forma 

expressa; uma negativista, que acreditava que apenas os danos de natureza patrimonial poderiam 

ser ressarcidos, pois os sentimentos internos não seriam passíveis de apreciação econômica; uma 

positivista mitigada que aceitava a reparação por dano moral apenas nos casos em que estivesse 

expressamente previsto. 

As discussões, no entanto, não se limitavam ao campo doutrinário. Foram nos 

Tribunais existentes em nosso país onde talvez tenha subsistido a mais forte posição negativista a 

reparabilidade do dano moral. Por um espaço de tempo considerável, não encampava na 

jurisprudência nem mesmo a teoria restritiva em que o dano moral era aceitável onde 

expressamente fosse previsto 
59

. 

Essa realidade, tanto no campo doutrinário quanto no campo jurisprudencial, só veio 

                                                 
57  LEITE, Paulo Roberto Saraiva da Costa. Dano Moral no Direito Brasileiro. Disponível em 

<http://www.angelfire.com/ut/jurisnet/art46.html>. Acessado em 15 de maio de 2012. 

 

58  GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil: De acordo com o novo Código Civil 

(Lei n° 10.046, de 10-1-2002). 9° ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2005, p. 577. 

 

59  NETO, Op. Cit., p. 89. 
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a se alterar de forma definitiva com a promulgação da Carta Constitucional de 1988 que previu 

em seu artigo 5° da seguinte forma: 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 

aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:  

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por 

dano material, moral ou à imagem; 

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação; (grifo nosso) 

 

Percebe-se claramente pela leitura do texto constitucional que procurou o constituinte 

originário dá ampla aceitação ao dano moral, dirimindo eventuais dúvidas quanto a sua 

existência.  

Com o exposto, podemos perceber que o dano moral no Direito Brasileiro sempre foi 

alvo de inúmeras discussões, não apenas no que tange ao direito ambiental de natureza coletiva, 

mas a sua própria aceitação em caráter intersubjetivo. 

Não se pretende de nenhuma forma esgotar agora a ampla significação das 

determinações constitucionais, deixando para explorá-la nos tópicos seguintes de forma 

adequada.  

 

 

3.1. O uso da expressão dano moral  

 

 

Antes de adentrarmos na discussão a respeito do dano moral coletivo em matéria 

ambiental, vale explicar porque escolhemos o termo “moral” ao invés de não patrimonial ou 

extrapatrimonial para o tema proposto. 

Falar nisso importa porque o uso da expressão dano moral, para caracterizar as lesões 

a bens não passíveis de aferição econômica, tem sido alvo de veementes críticas no âmbito 

doutrinário. Isso ocorre porque diversos autores consideram que o uso do termo moral confere 

uma interpretação restritiva ao tipo de lesão que se quer tutelar. 

Nomear o dano de moral seria limitar a sua ocorrência a esfera sentimental do 

indivíduo, ou seja, trar-lhe-ia caráter eminentemente subjetivo. Esse entendimento advém da 

própria evolução histórica da questão do dano moral que só era aceito na esfera intersubjetiva. 

Antigamente, o dano moral era atrelado diretamente à ideia de dor, sofrimento e abalo 



45 

 

 

psicológico. 

Leite critica o amplo uso da expressão dano moral, afirmando o seguinte: 

 
Note-se, entretanto, que o nome dano extrapatrimonial é menos restritivo, pois não 

vincula a possibilidade do dano à palavra moral, que pode ter várias significações e 

torna-se, desta maneira, falha por imprecisão e abrangência semântica. O dano moral 

está […] mais ligada a um subjetivismo, devendo ser abolido, no sentido do conceito se 

tornar obsoleto com o tempo e também mais circunscrito. A conceituação mais adequada 

é aquela que traz consigo um critério de contraposição, visando a dar uma justificativa 

de seu conteúdo […] Assim, afirma-se ser mais condizente, o critério negativista, que 

considera dano extrapatrimonial toda lesão que não tem concepção econômica. 
60 

 

Ocorre que por mais que a expressão moral 
61

 traga subentendido a ideia de conduta 

pessoal relativa a um bom proceder e, em consequência, o dano moral em seu sentido erudito seja 

uma violação a esses valores, trazendo realmente um caráter subjetivo, a própria evolução 

histórica, utilizada para a crítica, deixa antever uma ampliação no conceito de dano moral. 

O que queremos dizer é que o uso da expressão dano moral que antes era feito 

amplamente em caráter intersubjetivo, com o tempo foi sendo estendido pelos próprios 

doutrinadores para abarcar todos os danos de ordem não patrimonial.  

A própria Constituição Federal assim o fez, pois ampliou o leque da expressão dano 

moral para abarcar lesões de caráter objetivo, ou seja, aquelas que afetam o indivíduo não em 

concepção interna, mas que “atinge a dimensão moral da pessoa (física ou jurídica) no meio 

social em que vive, envolvendo […] sua imagem” 
62

. 

Assim, a utilização do termo dano moral atualmente possui caráter figurativo - não se 

limita apenas ao seu sentido técnico linguístico – e é mantida pela própria significação histórica 

que possui ainda que talvez não seja a mais adequada para os valores que deseja exprimir. 

Ademais, foi o termo pelo qual optou o constituinte originário ao tutelar a reparação 

quanto a esses tipos de lesões e, em sendo a Carta Constitucional o principal fundamento legal da 

reparação do dano moral, preferimos utilizar esse termo, não obstante as críticas em contrário. 

 

                                                 
60  LEITE, JRM. Op. Cit., p. 263. 

 

61 Definição segundo Dicionário Michaelis “mo.ral, adj, (lat morale) 1 Relativo à moralidade, aos 

bons costumes. 2 Que procede conforme à honestidade e à justiça, que tem bons costumes.3 Favorável aos bons 

costumes.[...]”. Disponível em <http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-

portugues&palavra=moral >. Acessado em 15 de maio de 2012. 

 
62  NETO, 2007, p. 60 e 61, apud, REALE, Miguel, p. 23. 
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3.2. O campo de atuação dos danos moral e patrimonial 

 

 

Ao tratarmos de dano no tópico 2.1., vimos que quando for provocada lesão, 

patrimonial ou extrapatrimonial, a um bem de outrem, protegido juridicamente, existirá dano. Em 

outras palavras, trata-se de qualquer lesão a interesse juridicamente válido seja em seu campo 

patrimonial ou extrapatrimonial.  

Pode-se afirmar que o dano é de natureza moral quando “o interesse jurídico, objeto 

da lesão, pela sua própria essência, não ensejar uma quantificação econômica diante da 

impossibilidade de traduzir-se o dano em medida de valor” 
63

. 

Em contrario sensu, caracteriza-se o dano patrimonial pela sua incidência em bens 

jurídicos aferíveis patrimonialmente, ou seja, quando a lesão ocorre em bem passível de aferição 

econômica. 

Esses conceitos podem levar a uma errônea percepção de que a lesão a um bem de 

natureza patrimonial traduz um dano patrimonial e a lesão a um bem de natureza moral implica 

em um dano moral, quando não é dessa forma. Não é a natureza do bem lesado que irá 

determinar se o dano é patrimonial ou moral, mas os efeitos que essa lesão trará para o indivíduo.  

Imaginemos que uma senhora idosa recebeu um escapulário de ouro 24k, incrustado 

com diamantes, como presente de seu marido pouco antes dele morrer, um dia jogando bingo 

com suas amigas em frente a um lago, elas discutem e uma delas toma seu escapulário e o 

arremessa na água, poder-se-ia afirmar de imediato que se tem um dano patrimonial, pois o bem 

lesado tem essa natureza, porém não se reduz a esse campo, o efeito da lesão afetou muito mais 

os seus sentimentos, causando-lhe dor, do que o seu patrimônio. 

Com isso, temos que o dano será moral sempre que a lesão a um bem jurídico, seja 

ele material ou imaterial, ofender valores não patrimoniais. Já o dano material se configurará 

sempre que a lesão a um bem material ou imaterial atingir seu patrimônio, causando-lhe perdas 

ou danos. 

 

 

3.2.1. Campo de atuação dos danos moral e patrimonial em matéria ambiental 

 

 

                                                 
63  NETO, Op. Cit., p. 49. 
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Explicamos anteriormente que as lesões causadas ao meio ambiente podem afetar 

tanto o indivíduo singularmente considerado quanto a coletividade titular do bem ambiental 

difuso. 

O dano ambiental afetará o indivíduo em duas hipóteses: quando a lesão ocorrer no 

microbem ambiental (entendido como os elementos que compõem o meio ambiente em seu 

caráter singular, como os rios, florestas, minérios) de titularidade particular, afetando os 

interesses materiais do indivíduo ou ainda sua incolumidade físico psíquica, ou, quando a lesão 

afetar o direito fundamental do indivíduo ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

essencial à sadia qualidade de vida. 

Na primeira hipótese, há uma lesão eminentemente individual, sendo o dano 

ambiental por ricochete, pois o que se pretende é a reparação do dano causado ao indivíduo, 

resultando a proteção do meio ambiente apenas em um reflexo dessa tutela individual. Na 

segunda hipótese, ocorre lesão ao direito fundamental do indivíduo ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, nessa situação, o objetivo é a reparação do dano causado ao meio 

ambiente e não ao indivíduo. 

O dano ambiental coletivo seria o dano ao macrobem ambiental, ao bem unitário, 

imaterial e incorpóreo de titularidade coletiva, imprescindível à sadia qualidade de vida. 

Essa caracterização do dano ambiental individual e coletivo facilitará na visualização 

do campo de incidência dos danos morais e patrimoniais, pois eles se diferenciam a depender de 

qual esfera do meio ambiente foi afetada, a individual ou a coletiva. 

 

 

a) Dano patrimonial ambiental 

 

 

O dano será patrimonial sempre que a lesão ao bem material ou imaterial tutelado 

produzir efeitos econômicos negativos no patrimônio do atingido. 

Em se tratando do meio ambiente, os danos patrimoniais podem se refletir de forma 

diferente a depender se a lesão ocorre no microbem ambiental de titularidade individual ou no 

macrobem ambiental de titularidade coletiva. 

Isso porque quando se atinge o microbem ambiental de titularidade individual os 

efeitos lesivos estarão refletidos diretamente no patrimônio do indivíduo ofendido. 

Nesse caso, conforme já observamos anteriormente, o indivíduo poderá se valer dos 
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meios de tutela previstos no Código Civil para obtenção da reparação, normalmente com os 

institutos relativos ao direito de vizinhança e protetivos da propriedade, já que nesse caso, o bem 

tutelado pertence ao indivíduo. 

Por exemplo, um indivíduo vive em um pequeno sítio com sua família onde existe 

um lençol freático embaixo de onde ele retira a água utilizada para o consumo próprio e para 

irrigação de sua pequena plantação. Uma indústria se instala ao lado do seu sítio e ao despejar 

indevidamente dejetos químicos no ambiente, esses se infiltram no lençol freático, contaminando-

o e tornando-o impróprio para uso. Nesse caso, lesa-se o microbem ambiental, qual seja o 

pequeno lençol freático, ocorre que quem é diretamente atingido é o indivíduo que utilizava a 

água dali advinda para a sua subsistência. 

Em contrapartida, quando a lesão ocorre no macrobem ambiental, os efeitos lesivos 

serão refletidos na própria coletividade que é titular do bem. 

Tem-se, na verdade, nesse caso, uma modificação na visão tradicional de dano 

patrimonial 
64

, pois o meio ambiente em sua visão macrobem não é propriedade específica de 

ninguém, mas um bem de toda a coletividade. 

Nesse caso, a lesão será, conforme já vimos, de difícil reparação, pois além de se 

afetar um número indeterminado de pessoas, é praticamente impossível que se recupere um 

ecossistema degradado, fora que a extensão da lesão é de difícil mensuração. 

De toda forma, quando o fato danoso repercutir na esfera material do macrobem 

ambiental, buscar-se-á a reparação do bem ambiental por meio de sua restauração ou 

recuperação. 

 

 

b) Dano moral ambiental 

 

 

Ocorre dano moral, quando um fato danoso repercute negativamente na esfera não 

patrimonial de determinado indivíduo. 

Em termos ambientais, assim como o dano patrimonial, o dano moral poderá ser de 

dois tipos a depender da esfera que ele afete. 

                                                 
64  LEITE, JRM, Op. Cit., p. 96. 
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O dano moral ambiental será subjetivo 
65

 sempre que forem afetados os microbens 

ambientais de titularidade particular, causando efeitos lesivos negativos nos valores imateriais de 

determinado indivíduo. Tratam-se dos abalos de ordem interna, sofrimento, dor, ou ainda 

problemas relacionados à saúde física e mental. 

Para tornar mais claro, pensemos no dono do pequeno sítio que teve o lençol freático 

contaminado pela indústria, supondo que antes de saber que a água se tornou imprópria para 

consumo, ele e sua família a utilizaram para consumo próprio, vindo a causar moléstia grave em 

sua filha mais nova que ficou internada em centro de terapia intensiva por dias. Além de ter lhe 

causado forte depressão, pois era dali que retirava sua subsistência por meio da agricultura. É 

perceptível que a lesão ao microbem ambiental afetou não apenas a esfera patrimonial, mas a 

saúde física e psíquica dos lesados, refletindo diretamente em valores imateriais. 

O dano moral ambiental será considerado objetivo 
66

 quando o ato lesivo atingir o 

macrobem ambiental, provocando efeitos negativos nos valores imateriais de titularidade da 

coletividade. 

Sabe-se que é o equilíbrio ecológico premissa para a sadia qualidade de vida dessa e 

das futuras gerações. Quando um dano é provocado ao meio ambiente, não se afeta apenas os 

valores materiais que ele pode exprimir, mas rompe-se o próprio equilíbrio ecológico, atingido de 

forma direta valores imateriais essenciais para o indivíduo principalmente no tocante à qualidade 

de vida. 

Exemplos comum disso são as chuvas ácidas, resultantes da poluição do meio 

ambiente. Quando são lançados gazes poluentes no ar, eles se misturam com a água presente nas 

nuvens e formam reagentes ácidos. Posteriormente, ao ocorrer uma precipitação e chover, a água 

advinda da chuva estará ácida pela presença de reagentes químicos e poderá causar queimaduras 

na pele dos atingidos, deteriorar matas por meio da corrosão das árvores, bem como contaminar 

os lençóis freáticos que as absorverem. Enfim, uma infinidade de mazelas que irá atingir um 

número indeterminado de pessoas, diminuindo sua qualidade de vida pela ruptura do equilíbrio 

ambiental. 

Dessa forma, percebe-se claramente a existência de valores caros a humanidade que 

não são de ordem patrimonial, mas sim imateriais, e que devem ser passíveis de 

                                                 
65  Idem, ibidem, p. 200 e 201. 

 

66  Idem, ibidem, p. 200 e 201. 
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responsabilização do agente causador na ordem civil. 

Agora que vimos em que consistem os danos patrimoniais e morais ambientais, 

adentraremos no ponto chave da matéria, discutir a aceitabilidade ou não da responsabilização 

daqueles que atingirem os valores imateriais ambientais. 

 

 

3.3.  A aceitabilidade ou não da responsabilidade civil por dano moral em matéria 

ambiental no concernente a sua dimensão coletiva 

 

 

A possibilidade de responsabilização por dano moral coletivo em matéria ambiental é 

um tema bastante controverso. Como vimos, em tópico precedente até pouco tempo ainda havia 

férreos defensores quanto à inaceitabilidade da responsabilização do dano moral na esfera 

intersubjetiva, mostrando-se ilusório crer que, apesar da evolução experimentada na matéria, se 

aceitaria facilmente a possibilidade de responsabilização por dano moral que afetasse a 

coletividade. 

Ainda existem muitos doutrinadores crendo que somente existirá lesão de natureza 

moral quando essa atingir o indivíduo de forma a lhe causar dor, angústia, sofrimento psíquico. 

Esquece-se que a questão do dano moral está muito mais relacionada à afetação de valores 

imateriais do que um sentimento interno propriamente dito. 

Explicando melhor, o dano moral implica diretamente na ocorrência de efeitos lesivos 

em uma esfera não patrimonial, ou seja, tudo aquilo que não é passível de aferição econômica se 

enquadra como dano moral e não apenas a dor e o compadecimento do indivíduo. 

Agrava-se a discussão até mesmo pela própria contemporaneidade da Questão 

Ambiental. O tema meio ambiente, apesar de muito discutido, ainda é muito recente o que torna 

os problemas que envolvem as lesões ambientais de difícil perquirição.  

Se é difícil identificar o dano, mensurar sua gravidade e buscar uma reparação, não 

era de se esperar que o reflexo que isso provoca na ordem imaterial fosse alvo de aceitação 

pacífica. 

O dano ambiental, seja ele patrimonial ou não, para que seja efetivamente tutelado, 

tanto de forma preventiva quando repressiva, está a demandar uma verdadeira revolução na 

concepção tradicional da responsabilidade civil, rompendo paradigmas, pois como já vimos, o 
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direito clássico não possui elementos suficientes para lidar com os danos emergentes de uma 

sociedade de risco. 

 

 

3.3.1. Análise doutrinária  

 

 

A doutrina se mostra muito mais receptiva à aceitabilidade da existência da 

responsabilidade por dano moral coletivo em matéria ambiental do que a jurisprudência. 

Os grandes estudiosos do tema, como Leite, Steigleder, Destefeni, Moreira, Ayala, 

Achkar, dão inúmeros argumentos valorosos pelos quais se deve aceitar a existência de um dano 

moral de natureza coletiva em lesões que afetem o meio ambiente. 

Os danos provocados ao macrobem ambiental – bem de titularidade difusa - atingem 

toda a coletividade não apenas patrimonialmente, mas também em seus valores imateriais, 

relacionados principalmente ao equilíbrio ambiental “essencial à sadia qualidade de vida”. 

A verdade é que não admitir a existência de um dano significa deixar impune um 

responsável por ato lesivo e sem reparação alguém lesado. Logo, ao se negar a possibilidade de 

reparação de um dano causado a valores imateriais consentâneos ao meio ambiente pelo fato de 

seu titular ser a coletividade e não o indivíduo, admite-se que um agente lesivo saia impune e 

uma quantidade indeterminada de indivíduos coletivamente considerados sofram com o 

desequilíbrio ecológico que diminui seu bem-estar e sua qualidade de vida. 

Fala-se aqui apenas em relação ao dano moral ambiental em seu caráter objetivo, pois 

não existem maiores discussões quanto à possibilidade de sua ocorrência em se tratando de dano 

de ordem subjetiva. 

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência são pacíficos no que assente a possibilidade 

de reparação dos danos morais provocados ao indivíduo, em razão de lesão ao microbem 

ambiental de titularidade particular, que ocasionem efeitos negativos em sua saúde física ou 

mental, provocando-lhe dor e angústia. 

Isso porque, de acordo com o visto, o dano ambiental individual afetará diretamente o 

indivíduo, o meio ambiente, no caso, é tutelado de forma reflexa, então, como já é indiscutível a 

existência do dano moral intersubjetivo, por própria determinação constitucional, não restam 

maiores comentários a fazer sobre esse tema. 

Visto isso, é importante agora explicar quais os argumentos que consideramos mais 
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consistentes em relação à possibilidade de ocorrência de dano moral coletivo em matéria 

ambiental e porque é importante que exista uma forma de responsabilizar o ofensor a esses 

valores imateriais tão necessários a uma vida digna.  

 

 

a) A expressa previsão da Lei da Ação Civil Pública 

 

 

No Direito Brasileiro, o meio apto à tutela jurisdicional dos bens de natureza difusa e 

coletiva é a ação civil pública, prevista na Lei 7.347/85. 

Essa lei, nas palavras de Fiorillo,  

 
[…] presta-se à defesa de interesses coletivos lato sensu, à proteção do patrimônio 

público, meio ambiente, consumidores e da ordem econômica, tendo por fim a 

condenação dos responsáveis à reparação do interesse lesado, preferencialmente com 

o cumprimento específico da pena.
67

 (grifo nosso) 

 

Seu objetivo maior, como bem afirmou o Professor, é a condenação dos responsáveis, 

pelos danos ocasionados aos bens por ela tutelado, à reparação do interesse jurídico lesado. 

Significa dizer que, por meio dessa lei, se buscará a responsabilização dos agentes causadores dos 

danos aos bens que ela expressamente proteger. 

Em sua redação originária, conforme vimos anteriormente, a Lei afirmava que por ela 

seriam regidas as ações de responsabilidade pelos danos causados ao meio ambiente. Não 

especificava, no entanto, qual espécie de dano ensejava a responsabilização, se o dano material 

ou apenas o dano moral. 

 
Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de 

responsabilidade por danos causados: 

I – ao meio ambiente; 

II - ao consumidor; […] (grifo nosso). 

 

Isso levou ao mesmo tipo de discussão que o Código Civil de 1916 provocou ao não 

prever de forma expressa a responsabilidade por dano moral. 

Com o advento da Carta Magna de 1988 e a constitucionalização do dano moral, em 

1994, por meio da Lei 8.884, modificou-se a redação do artigo 1° que passou a prever da seguinte 

forma. 

                                                 
67  FIORILLO, Op. Cit., p. 473. 
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Art. 1º 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; 

II - ao consumidor; 

III – a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; 

IV - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo. […] 

 

De maneira expressa, a Lei declarou que os causadores de danos morais ao meio 

ambiente seriam responsabilizados conforme suas disposições. 

Essa previsão, por si só, já é argumento forte o bastante para a existência do dano 

moral coletivo em matéria ambiental. Pode-se afirmar isso porque essa ação é o meio de tutela 

adequado para a defesa dos interesses difusos e coletivos e, se ela expressamente afirma que os 

danos morais causados ao meio ambiente ensejarão responsabilidade dos causadores, deu-se o 

fundamento legal necessário para esse tipo de lesão. 

Leite argumenta nesse sentido ao afirmar que: 

 
No que diz respeito ao dano extrapatrimonial ambiental, bem como a outros interesses 

difusos ou coletivos, a fundamentação legal foi estabelecida pelo art. 1° da Lei 7.347/85 

– Lei da Ação Civil Pública: “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  [...]”. Trata-se da consagração, em nosso ordenamento jurídico, da 

reparação de toda e qualquer espécie de dano coletivo, no que toca à sua extensão e em 

face do bem ambiental a indenização poderá decorrer até em consequência de ato lícito, 

considerando o risco da atividade.
68

 

 

Fernandes se coaduna com esse posicionamento, afirmando o seguinte: 

 
Releva observar que o artigo 1° da Lei n° 7.347/85 foi alterado pela Lei n° 8.984 

justamente para prever expressamente a viabilidade de condenação em danos morais em 

ações civis públicas, inclusivamente as ambientais. A intentio legis parece clara: 

possibilitar condenação por dano moral coletivo.
69 

 

Com isso, podemos afirmar que, pelo menos no consentâneo à fundamentação legal, é 

possível sim a responsabilidade civil por dano moral coletivo em matéria ambiental. Entender de 

outra forma iria muito além de uma interpretação restritiva da letra da lei, seria uma verdadeira 

interpretação contra legem. 

Diz-se isso porque há quem afirme que o caput dessa lei no que tange à 

                                                 
68  LEITE, JRM, Op. Cit., p. 277. 

 

69  FERNANDES, Op. Cit.. 
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responsabilização por dano moral não se aplica a todos os incisos 
70

. Esse tipo de posicionamento 

não deve ser seguido, pois quando as leis, em geral, desejam retirar da incidência de alguma das 

disposições do seu caput um dos incisos por ele enumerado, o fazem de forma expressa por meio 

da inclusão de um parágrafo próprio para isso. 

Dessa forma, fica enfatizado que a Lei de Ação Civil Pública de forma expressa 

trouxe a possibilidade de responsabilização por danos morais causados ao meio ambiente. 

 

  

b) A aceitabilidade do dano moral à pessoa jurídica 

 

 

Apesar da crença exposta no item anterior, os dois argumentos que se mostram mais 

assentes e mais bem fundamentados quanto à questão do dano moral coletivo em matéria 

ambiental serão os esposados neste item e no subsequente. Não obstante tenhamos optado por 

tratá-los em tópicos separados, os dois guardam entre si relação, pois possuem um fundamento 

comum. 

A intenção principal ao expor a aceitação de que a pessoa jurídica possa vim a sofrer 

dano moral, como bem argumenta Leite, é “demonstrar a desvinculação do dano extrapatrimonial 

ao monopólio do interesse individual” 
71

. 

Demonstrar que no Direito Brasileiro já se aceita abertamente a reparação do dano 

moral causado à pessoa jurídica é necessário, pois desmistifica bastante a ideia ainda guardada 

por muitos de que o dano moral está unicamente vinculado à noção de dor, sofrimento e angústia. 

Não se deve julgar, no entanto, que o tema é incontroverso, pois não é. Existem 

muitas discussões quanto à possibilidade da pessoa jurídica vir a sofrer dano moral, entendem 

aqueles que são desfavoráveis a esse tipo de pretensão que somente o indivíduo é capaz de sofrer 

dano moral e que a pessoa jurídica não passa de uma ficção jurídica não podendo ser 

subjetivamente afetada. Vejamos o argumento de Noronha quanto ao tema. 

                                                 
70  SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial 598281 MG 2003/0178629-9, Relator: 

Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 02/05/2006, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 

01/06/2006, p. 147.  Disponível em <http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/45511/recurso-especial-resp-

598281-mg-2003-0178629-9-stj>. Acessado em 15 de maio de 2012. “Tribunal de origem afastou a sua existência, 

sob o fundamento de ser descabida a interpretação de que todas as hipóteses legais (incisos I a IV do art. 1º da 

LACP) autorizariam a indenização por danos morais.” 

 

71  LEITE, JRM. Op. Cit., p. 282. 
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O chamado dano moral de pessoas jurídicas se traduz em sofrimento de pessoas 

humanas, daquelas que são aglutinadas pela entidade “pessoa jurídica”: esta só existe 

como construção jurídica, tem uma personalidade apenas instrumental. Uma imputação 

injuriosa é ofensa aos brasileiros, um ato difamatório em uma universidade é ofensa aos 

professores, funcionários e alunos, aos seus egressos e até à comunidade em que se 

insere. Pessoa jurídica é apenas o melhor modo que foi encontrado para dar tratamento 

jurídico adequado a certas organizações sociais, instituídas para a prossecução de 

finalidade de ser humanos (as pessoas verdadeiras). 
72 

 

Para o autor, não é a pessoa jurídica quem pode sofrer dano moral, mas as pessoas 

que a compõem, pois essas sim são passíveis de serem ofendidas na ordem moral. 

Esse tipo de posicionamento ainda existe, mas deve-se ressaltar que não é o 

predominante. No atual cenário jurídico de nosso país, temos como preponderante o 

entendimento de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. 

Isso porque o Código Civil concedeu às pessoas jurídicas os mesmos direitos 

inerentes a personalidade que possuem as pessoas físicas, “Aplica-se às pessoas jurídicas, no que 

couber, a proteção dos direitos da personalidade”.  

 
A concepção dos direitos da personalidade apoia-se na ideia de que, a par dos direitos 

economicamente apreciáveis, destacáveis da pessoa de seu titular, como a propriedade 

ou o crédito contra um devedor, outros há, não menos valiosos e merecedores da 

proteção da ordem jurídica, inerentes à pessoa humana e a ela ligados de maneira 

perpétua e permanente. São os direitos da personalidade, cuja existência tem sido 

proclamada pelo direito natural, destacando-se, dentre outros, o direito à vida, à 

liberdade, ao nome, ao próprio corpo, à imagem e à honra. 
73 

 

Os direitos da personalidade são aqueles que protegem características inerentes à 

pessoa das quais ela não pode se dissociar, quais sejam a vida, a imagem, a honra, o nome. Por 

serem indispensáveis para sua existência e para o seu regular desenvolvimento, têm natureza 

imprescritível, impenhorável, inapropriável, intransmissível, resumindo, são direitos dos quais 

não se pode dispor. 

Esses direitos são extrapatrimoniais por natureza, ou seja, não são passíveis de 

apreciação econômica. Logo, quando são provocados danos aos direitos de personalidade, por 

mais que os efeitos possam vir a se exprimir na esfera patrimonial, se afetará principalmente a 

ordem moral do indivíduo. 

                                                 
72  NETO, 2007, p. 61 apud, NORONHA, Fernando, 2003, p. 564. 

 

73  GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, Volume I: Parte Geral. 7° ed. São 

Paulo: Editora Saraiva, 2009, p. 153. 
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Em razão de serem indispensáveis para a existência humana e afetarem diretamente 

no seu relacionamento social, a Constituição Federal de 1988 garantiu que fossem 

responsabilizados os danos a eles causados na esfera patrimonial e moral. 

 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 

aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:  

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação; 

 

Logo, ao ter o Código Civil atribuído às pessoas jurídicas os direitos inerentes à 

personalidade e existir a possibilidade de responsabilização por dano moral a eles causados, as 

pessoas jurídicas também podem sofrer dano moral. 

Não se deve pensar, contudo, que as pessoas jurídicas são afetadas moralmente da 

mesma forma que a pessoa física. Desvincula-se a partir daqui a ideia dos danos morais serem 

afeitos unicamente a um sentimento interno, subjetivo. No caso da pessoa jurídica, o que se pode 

afetar é sua moral objetiva, enquanto inserida em um contexto social. 

Esse é o entendimento esboçado pelo Superior Tribunal de Justiça que, inclusive, já 

publicou a súmula 227 no sentido de que “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”. Vejamos: 

 
Mas  tal  dano  não  pode  ser  examinado  como  se  tivesse  atingido  pessoa física. É 

que essa pode ser agredida em sua intimidade, de forma subjetiva, sem repercussão 

exterior aparente e ainda assim será indenizada. Por isso, não se pode exigir, 

necessariamente, a prova do dano. A pessoa jurídica não tem sensibilidade e, por isso, 

não pode ser ofendida subjetivamente. O dano moral que se lhe aflige é a repercussão 

negativa sobre sua imagem, decorrente de ato ilícito de outrem. Em resumo: é necessária 

repercussão na sociedade, abalo de bom-nome. 
74 75 

 

Com o exposto, podemos perceber que já não se limita a ocorrência do dano moral a 

esfera subjetiva do indivíduo, desvinculando-se da tradicional ideia de dor, sofrimento.  

Aceitar que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral foi uma importante evolução, 

pois a lesão moral passou a ser vista em caráter objetivo, como impacto no meio social. 

                                                 
74  SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial 752672 RS 2005/0083652-0, Relator: 

Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, Data de Julgamento: 15/10/2007, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de 

Publicação: DJ 29.10.2007 p. 219). Disponível em <http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/9606/recurso- 

especial-resp-752672-rs-2005-0083652-0-stj >. Acessado em 16 de maio de 2012. 

 

75  Vale acrescentar que o entendimento esposado no julgamento desse acórdão no atinente a 

necessidade de prova dos efeitos negativos, provocados pelo fato danoso já está superado. Majoritariamente, aceita-

se que o dano moral é in re ipsa, ou seja, advém da própria coisa, do próprio ato lesivo, não precisando que se prove 

se houve efetivamente prejuízo ou não. 
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Isso nos leva a fazer coro à indagação de Leite, “Se a personalidade jurídica pode ser 

suscetível de dano extrapatrimonial, por que a personalidade em sua acepção difusa não poderia 

ser?”. 

O próximo tópico será o ponto chave da nossa discussão, pois trará o fundamento 

material para que se possa aceitar a ocorrência do dano moral coletivo em matéria ambiental. 

 

 

c) O enquadramento do meio ambiente como um direito de personalidade 

 

Como vimos no tópico precedente, o fato da pessoa jurídica possuir direitos inerentes 

a personalidade implicou diretamente na possibilidade dela sofrer dano moral.  

Isso se explica pelo fato de a Constituição Federal prever de forma expressa a 

possibilidade de responsabilização de quem causar prejuízo a essa espécie de direito. 

O que não se explicou ainda e que é essencial para entender em que ponto isso ajuda 

na compreensão do dano moral coletivo em matéria ambiental, é por qual razão esses direitos de 

personalidade são tão importantes e isso, vai muito além de dar uma conceituação para eles. 

Para começar, vamos entender em que consiste a personalidade humana. De acordo 

com o dicionário Michaelis, personalidade é: 

 
1 Qualidade de pessoal. 2 Caráter essencial e exclusivo de uma pessoa. 3 Aquilo que a 

distingue de outra. 4 Personagem. 5 Sociol Estrutura de hábitos adquiridos na vida 

social. 6 Psicol Organização integrada e dinâmica dos atributos físicos, mentais e morais 

do indivíduo; compreende tanto os impulsos naturais como os adquiridos e, portanto, 

hábitos, interesses, complexos, sentimentos e aspirações. 
76 

 

Partindo desse conceito, podemos afirmar sinteticamente que personalidade seria um 

conjunto de atributos de caráter essencial e de qualidade pessoal que distinguem uma pessoa da 

outra. É o que individualiza a pessoa no meio social ao mesmo tempo em que lhe caracteriza 

como sendo parte dele. 

Os direitos de personalidade, então, consistiriam na proteção jurídica dada aos 

atributos de caráter essencial à pessoa, em razão de sua indispensabilidade para que haja pleno 

desenvolvimento. 

                                                 
76  DICIONÁRIO MICHAELIS. Disponível em 

<http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=personalidade >. 

Acessado em 16 de maio de 2012. 
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Desses direitos que visam a tutelar as características imprescindíveis à existência 

humana, é o princípio da dignidade humana, o principal, ou como alguns afirmam: cláusula geral 

dos direitos da personalidade. 
77

 

 
O direito geral de personalidade significa o direito de cada homem ao respeito e à 

promoção da globalidade dos elementos, potencialidades e expressões da sua 

personalidade humana, assim como da unidade psíquico-físico-social-ambiental da 

mesma (da sua dignidade humana, da sua individualidade concreta e do poder de 

autodeterminação), trazendo como consequência um dever de abstenção de praticar atos 

que venham a ofender tais elementos, tais bens jurídicos da personalidade. 
78 

 

Trata-se de um gênero de direitos que possui uma grande mobilidade histórica, pois 

“é uma categoria que foi idealizada para satisfazer exigências da tutela da pessoa, que são 

determinadas pelas contínuas mutações das relações sociais” 
79

. 

Isso significa dizer que à medida que vão sendo reconhecidos novos valores caros à 

humanidade eles passam a ser protegido pelos direitos da personalidade que não podem se 

caracterizar por um rol numerus clausus. A Carta Constitucional foi muito feliz ao trazer 

determinações específicas quanto a isso, vejamos: 

 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 

aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

§ 2º - Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros 

decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados 

internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. (grifo nosso) 

 

É, em razão, disso que se pode conceber o meio ambiente como um direito inerente à 

personalidade, ainda que não haja expressa previsão legal. 

Em sendo o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado um direito 

fundamental de todos, essencial à sadia qualidade de vida, é possível visualizar sua 

indispensabilidade para o pleno desenvolvimento da personalidade humana. 

                                                 
77  NETO, Op. Cit., p. 120. “É certo, ainda, que a afirmação da dignidade do ser humano – nas 

múltiplas fases e aspectos de sua vivência – é fruto de lento e penoso processo de conquistas no caminhar das 

civilizações. Essa evolução gradual resultou na consagração da doutrina dos direitos humanos fundamentais, 

definidos como o conjunto institucionalizado de direitos e garantias do ser humano – visualizado individualmente ou 

como integrante de grupos sociais –, e que tem por finalidade básica o respeito a sua dignidade, por meio da proteção 

contra o arbítrio do poder estatal e do estabelecimento de condições mínimas de vida e desenvolvimento, em toda a 

abrangência” 

 

78  LEITE, JRM, 2011, p. 278, apud SOUSA, Rabindranath Valentino Aleixo Capelo de, 1997, p. 93. 

 

79  LEITE, JRM. Op. Cit., p. 278. 
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Ele se apresenta como um bem sem o qual já não se pode conceber a existência de 

vida e não se limita isso ao seu aspecto patrimonial, mas aos próprios valores imateriais a ele 

inerentes sem os quais não se pode viver. 

Agredir o meio ambiente é o mesmo que agredir o ser humano, pois esse será afetado 

diretamente. Quando se rompe o equilíbrio ecológico, prejudica-se o direito que todos têm a uma 

vida de qualidade, uma vida digna. 

Contudo, sua amplitude como direito de personalidade estão muito além da visão 

tradicional em que se atribui a um indivíduo singularmente considerado. O meio ambiente é bem 

de todos, o seu titular é a coletividade. O indivíduo por mais que tenha direito a ela se limita a 

uma quota-parte indeterminada, pois se lida com um bem unitário, imaterial e indivisível. 

Assim, o direito ao meio ambiente na verdade é um direito de personalidade da 

coletividade formada pelos indeterminados titulares do bem difuso meio ambiente. É uma nova 

espécie de direito da personalidade em que a proteção não se limita às especificidades de 

nenhuma pessoa considerada isoladamente, mas ao conjunto que esses indivíduos formam 

coletivamente, ou seja, a integração do meio social. 

É essa a visão mais importante que visa a conceber a possibilidade de 

responsabilidade civil por dano moral coletivo em matéria ambiental, pois ao se considerar o 

meio ambiente como um direito de personalidade coletivo, ele pode ser enquadrado no rol 

constitucional do artigo 5°, X. 

Assim, consideramos plenamente possível a existência do dano moral coletivo em 

matéria ambiental a partir do seu enquadramento como direito de personalidade, corrente 

coerente e consentânea com as reais necessidades sociais enfrentadas atualmente. 

 

 

3.3.2. Análise jurisprudencial: Recurso Especial 598.281 - MG (2003/0178629-9) 

 

 

Estudamos anteriormente que os nossos Tribunais sempre foram bastante resistentes 

quanto à aceitabilidade do dano moral nas suas mais diversas facetas. Com o dano moral coletivo 

em matéria ambiental, isso não tem se mostrado diferente. 

A controvérsia judicial a respeito do tema é tão grande que mesmo quando se 

concorda em aceitar que existe o dano, as razões que levam à decisão comum são destoantes. Isso 
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se aplica também a não aceitação, os juristas encontram os mais diversos motivos distintos para 

negar provimento às lides que peçam responsabilização por dano moral coletivo em matéria 

ambiental. 

Isso se refletiu no próprio âmbito do Superior Tribunal de Justiça ao analisar o 

Recurso Especial 598.281 - MG (2003/0178629-9). O pedido de indenização por dano moral 

coletivo por lesão ao meio ambiente foi julgado improcedente por 2 votos a 4, valendo mencionar 

que os motivos deles foram bastante diferentes. Trata-se essa uma decisão emblemática, pois foi a 

primeira vez que o STJ julgou uma causa em que esse tema é levantado. Vejamos o que diz a 

ementa desse Recurso Especial: 

 
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. 

 

Como se depreende pela leitura da ementa acima, o tribunal rejeitou o pedido de dano 

moral, argumentando que é necessária vinculação do dano moral à noção de sofrimento de caráter 

individual, o que não pode ser aplicado em relação a ideia de transindividualidade. 

Isso se mostra extremamente contraditório, relegar o dano moral por ser necessário 

sofrimento psíquico de caráter individual é ir de encontro às determinações da própria Corte de 

Justiça, ou não foi o próprio STJ que sumulou que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, em 

caráter objetivo, ou seja, em razão do seu reflexo no meio social. Quando assim o fez, não disse 

que o dano moral deveria se vincular à noção de dor. 

Por que julgar dois fatos com fundamentos base similares de forma tão destoante? 

Ousamos crer que isso ocorre em razão da contemporaneidade do tema. Ainda existem poucos 

estudos a respeito do tema, não se dizendo isso apenas em razão do dano moral coletivo, mas até 

mesmo o dano patrimonial ambiental é pouco estudado. 

Em geral, as decisões a respeito dos danos ambientais não se mostram plenamente 

satisfativas, isso porque, conforme já observamos, esse dano foge das clássicas concepções da 

responsabilidade civil. Não é um dano que sempre se mostra certo, atual e direto, muitas vezes os 

efeitos só aparecerão tempos depois, além de serem, quase sempre, cumulativos, Enfim, a própria 

questão da reparação ainda é pouco efetiva. 

Por isso, cremos na necessidade de reparação por dano moral coletivo, teríamos uma 
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forma a mais de defesa desse bem que é tão importante. Quando os prejuízos materiais se 

mostrassem impossível de ser reparados, a responsabilização por dano moral viria a servir como 

uma espécie de sanção civil, um desestímulo, servindo de exemplo para que os demais pensassem 

antes de lesionar o meio ambiente.  

É importante, contudo, observar que apesar da decisão ter sido contra a existência do 

dano moral coletivo em matéria ambiental, ela não foi unânime.  

O Ministro Relator Luis Fux que foi voto vencido fez uma excelente explanação a 

respeito da aceitabilidade do dano moral coletivo. Esse tipo de posicionamento significa um 

avanço e dá esperança quanto a uma possível nova forma de enxergar o meio ambiente. 

 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AO MEIO AMBIENTE. DANO MATERIAL E 

MORAL. ART. 1º DA LEI 7347/85. 

1. O art. 1º da Lei 7347/85 dispõe: "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; 

II - ao consumidor; 

III - a bens e direitos de valor artístico. estético. histórico. turístico e 

paisagístico; 

IV - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo; 

V - por infração da ordem econômica." 

2. O meio ambiente ostenta na modernidade valor inestimável para a humanidade, tendo 

por isso alcançado a eminência de garantia constitucional. 

3. O advento do novel ordenamento constitucional - no que concerne à proteção ao 

dano moral - possibilitou ultrapassar a barreira do indivíduo para abranger o dano 

extrapatrimonial à pessoa jurídica e à coletividade. 

4. No que pertine a possibilidade de reparação por dano moral a interesses difusos 

como sói ser o meio ambiente amparam-na o art. 1º da Lei da Ação Civil Pública e 

o art. 6º, VI, do CDC. 

5. Com efeito, o meio ambiente integra inegavelmente a categoria de interesse difuso, 

posto inapropriável uti singuli. Consectariamente, a sua lesão, caracterizada pela 

diminuição da qualidade de vida da população, pelo desequilíbrio ecológico, pela lesão a 

um determinado espaço protegido, acarreta incômodos físicos ou lesões à saúde da 

coletividade, revelando atuar ilícito contra o patrimônio ambiental, constitucionalmente 

protegido. 

6. Deveras, os fenômenos, analisados sob o aspecto da repercussão física ao ser humano 

e aos demais elementos do meio ambiente constituem dano patrimonial ambiental. 

7. O dano moral ambiental caracterizar-se quando, além dessa repercussão física 

no patrimônio ambiental, sucede ofensa ao sentimento difuso ou coletivo - v.g.: o 

dano causado a uma paisagem causa impacto no sentimento da comunidade de 

determinada região, quer como v.g; a supressão de certas árvores na zona urbana ou 

localizadas na mata próxima ao perímetro urbano. 

8. Consectariamente, o reconhecimento do dano moral ambiental não está 

umbilicalmente ligado à repercussão física no meio ambiente, mas, ao revés, 

relacionado à transgressão do sentimento coletivo, consubstanciado no sofrimento da 

comunidade, ou do grupo social, diante de determinada lesão ambiental. 

9. Destarte, não se pode olvidar que o meio ambiente pertence a todos, porquanto a Carta 

Magna de 1988 universalizou este direito, erigindo-o como um bem de uso comum do 

povo. Desta sorte, em se tratando de proteção ao meio ambiente, podem co-existir o 
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dano patrimonial e o dano moral, interpretação que prestigia a real exegese da 

Constituição em favor de um ambiente sadio e equilibrado. 

10. Sob o enfoque infraconstitucional a Lei n. 8.884/94 introduziu alteração na LACP, 

segundo a qual passou restou expresso que a ação civil pública objetiva a 

responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados a quaisquer dos valores 

transindividuais de que cuida a lei. 

11. Outrossim, a partir da Constituição de 1988, há duas esferas de reparação: a 

patrimonial e a moral, gerando a possibilidade de o cidadão responder pelo dano 

patrimonial causado e também, cumulativamente, pelo dano moral, um independente do 

outro. 

12. Recurso especial provido para condenar os recorridos ao pagamento de dano moral, 

decorrente da ilicitude perpetrada contra o meio ambiente, nos termos em que fixado na 

sentença (fls. 381/382). (grifo nosso) 

 

 

Como pode se observar, o Ministro Relator esposou muitos argumentos que 

utilizamos ao longo desse trabalho e que se mostram bastante assentes na doutrina, chegando 

inclusive a argumentar que já se ultrapassou a noção de dano moral ligado unicamente ao 

subjetivismo do indivíduo, sendo aceitos os danos morais à pessoa jurídica e a coletividade. 

Ele trouxe para o foco do julgamento a necessidade de se proteger o meio ambiente 

da maneira mais ampla possível e dar uma visão à questão da responsabilidade de acordo com os 

princípios fundamentais de nossa Constituição. Por mais que tenha sido vencido, os juízos 

emitidos por seu voto podem servir de embasamento para futuras ações. 

O voto vencedor do ministro Teori Albino Zavascki trouxe, por outro lado, uma 

concepção retrógrada, pois conforme afirmamos anteriormente, até mesmo a questão da 

subjetividade que havia sido superada com a súmula 227 voltou a ser exigida: 

 
O dano ambiental ou ecológico pode, em tese, acarretar também dano moral — como, 

por exemplo, na hipótese de destruição de árvore plantada por antepassado de 

determinado indivíduo, para quem a planta teria, por essa razão, grande valor 

afetivo.Todavia, a vítima do dano moral é, necessariamente, uma pessoa. Não parece ser 

compatível com o dano moral a idéia da "transindividualidade" (= da 

indeterminabilidade do sujeito passivo e da indivisibilidade da ofensa e da reparação) da 

lesão. É que o dano moral envolve, necessariamente, dor, sentimento, lesão psíquica 

[….] 

 

 

Já a Ministra Denise Arruda votou contra o recurso, mas não com o argumento de que 

o dano moral deva ser ligado a esfera do indivíduo. Para ela, o dano moral coletivo pode sim ser 

alvo de responsabilização, mas para isso, deveria está presente prova do dano à coletividade, não 

se caracterizando como um dano in re ipsa. 
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1. A lei de regência autoriza responsabilizar quem produza lesão ao meio ambiente, por 

danos materiais e/ou morais, pois todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado (art. 225 da CF). 

2. Ainda que seja possível responsabilizar o causador do dano pelos prejuízos materiais e 

morais, a responsabilidade pelo dano moral coletivo e difuso (inciso IV do art. 1º da 

LACP) há de estar fundada não só no sentido moral individual, mas especialmente 

na acepção de prejuízo à coletividade (em face da pulverização de vítimas ou 

indeterminação delas), por força da sua indivisibilidade. 

3. De qualquer sorte, o prejuízo difuso e coletivo deve estar evidenciado nos autos. Se o 

prejuízo moral não estiver demonstrado, estando a questão indefinida pelas instâncias 

ordinárias e ausente a indicação de violação do sentimento coletivo da comunidade local, 

a conclusão inafastável é de desacolhimento da pretensão externada pelo recorrente. 

4. Recurso especial desprovido. 

 

A crítica que se faz ao exposto pela  Ministra é por não ter admitido que a prova do 

dano moral à coletividade se faça in re ipsa, pois, conforme informamos anteriormente, já tem 

sido nesse sentido boa parte das decisões que falam do dano moral da pessoa jurídica.  

Se existem fortes dificuldades para se provar a efetiva existência de um dano 

ambiental, inclusive na esfera patrimonial, quanto mais na esfera moral. O ideal é que se aceite a 

existência do dano pela simples existência de ato lesivo que ultrapasse os limites de 

tolerabilidade. 

Os demais votos seguiram as linhas desses que discutimos não sendo necessário fazer 

maiores comentários a eles. 

A análise do julgamento desse Recurso Especial serviu para visualizar que o tema 

também é controvertido na jurisprudência, ainda muito se ligando à ideia de que só quem pode 

sofrer dano moral é a pessoa física. Apesar disso, pelos votos vencidos foi possível perceber uma 

evolução considerável quanto a postura em relação ao tema. 

Ainda há muito que se modificar antes que o dano ambiental possa ser tutelado de 

forma efetiva, tanta preventiva, quanto repressivamente. Os Tribunais são os maiores 

responsáveis por dar a efetiva proteção ao dano ambiental, pois a doutrina só pode contribuir 

teoricamente, enquanto eles podem enfrentar na prática a questão do dano ambiental, punindo 

aqueles que lesarem o meio ambiente.  

Espera-se de verdade uma revolução no tratamento do dano ambiental de forma que 

se possa dar efetividade a responsabilização e reparação a fim de que não só essa geração, mas as 

futuras possam ter uma vida saudável e digna. 
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CONCLUSÃO 

 

 

É inegável a importância que o meio ambiente possui para a humanidade e, com a 

mesma certeza que se pode afirmar isso, é possível dizer que ele está em risco. Risco é 

probabilidade de perigo, ameaça. A situação é tão alarmante, porém, que já beira o caos e a 

catástrofe. 

O pior de tudo isso é que o grande responsável pela ameaça ambiental é o homem. 

Aquele que mais precisa do meio ambiente, tendo em vista ser meio indispensável a sua 

sobrevivência. Ainda assim, ele degrada, polui e destrói ecossistemas inteiros.  

Por isso, a tão famosa frase de que o meio ambiente está na ordem do dia. A 

necessidade de controlar a situação é tão profunda que se fala nisso o tempo inteiro, como forma 

de conscientizar que já não se pode gozar, dispor e usufruir do meio ambiente a seu bel prazer. 

É preciso fazer uso moderado, consoante às funções que dele se espera, desenvolver 

sustentavelmente, preservar, pois se isso não for feito, não existirá meio ambiente para essa e nem 

para as próximas gerações. 

O combate ao dano ambiental deve ser eficaz e seguro, buscando coibir as ações 

lesivas antes mesmo que elas aconteçam, de forma a prevenir muito mais do que reparar.  

Para que isso ocorra, é preciso modificar as velhas estruturas concebidas sob a égide 

do direito clássico em que se preocupava muito mais com o indivíduo do que com a coletividade. 

Reformular as noções da responsabilidade civil em que se exigia que o dano fosse certo, direito e 

atual. 

O dano ambiental possui características próprias que muito se diferenciam das 

previstas para o dano individual. A começar pela dificuldade de saber quem foi atingido, o que foi 

atingido e o quanto se atingiu. Ele não é como o dano individual que se sabe quem lesou e quem 

foi lesado, bem como o que se danificou e seu respectivo valor. 

Não é possível mensurar o valor de um ecossistema, muito menos repará-lo. Uma 

espécie extinta não retornará. Por isso, deve-se agir antes que o dano aconteça. 

O dano moral coletivo em matéria ambiental cumpriria um importante papel nessa 

prevenção. A partir do momento que se protege os valores imateriais que o meio ambiente 

resguarda e que são essenciais à sadia qualidade de vida, permite-se exigir uma reparação mais 

ampla de quem efetivamente danificou. 
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Significa permitir que os danos sejam compensados mesmo que não seja mais 

possível reparar materialmente o que foi lesado. Serviria, na verdade, como uma espécie de 

sanção civil, fazendo com que se pensasse muito bem antes de agir. 

Em nosso direito, existem muitos argumentos que embasam a existência do dano 

moral coletivo: a expressa previsão da lei de ação civil pública, a desvinculação da ideia de dano 

moral à figura do indivíduo com a aceitabilidade de que a pessoa jurídica pode vir a ser atingida 

moralmente e a condição do meio ambiente como direito da personalidade. 

Embasamentos teóricos não faltam para que se efetive a tutela ambiental no 

concernente ao dano moral. Seria apenas uma maneira a mais de proteger o meio ambiente e 

garantir que ele continue a existir, fornecendo-nos meio de sobreviver e garantindo-nos uma vida 

digna. 
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