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APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA 

 
 
 
Prezado(a) cursista. 
 
 
Você está recebendo o conteúdo didático da disciplina “Responsabilidade Civil e 
Administrativa Ambiental”, cujos objetivos são: identificar, caracterizar e analisar os 
fundamentos e elementos essenciais da responsabilidade administrativa por risco ou dano 
ambiental.  
 
O conteúdo apresenta-se com uma linguagem acessível, facilitando, assim, seu 
entendimento. Esperamos que as informações aqui contidas contribuam para melhoria de 
sua formação profissional. 

 

Bons Estudos!! 
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1 INTRODUÇÃO: ESTADO, DIREITO, TEORIA DA SOCIEDADE DE RISCO  E 
DANO AMBIENTAL    
  
 Os problemas que passaram a acometer a sociedade nos últimos tempos, típicos de 
uma sociedade de risco, trouxeram a necessidade de reconstrução de novos paradigmas (não 
negando os tradicionais, mas dando-lhes novos contornos), a fim de que o direito possa 
responder com segurança e efetividade as demandas sócio-político-econômicas emergentes, 
tendo sempre em vista a dignidade humana3, bem como da proteção autônoma do meio 
ambiente. 

Em se tratando de meio ambiente, essas questões tomam dimensões globais e, por 
isso, exige-se, hoje, não mais um direito retrospectivo e conservador, comprometido ainda 
com valores privatistas típicos da sociedade patrimonialista, mas um direito prospectivo 
(compromissado com as gerações vindouras e com o futuro do planeta) e transformador 
(preocupado com a melhoria da qualidade dos meios naturais e de vida, e não apenas com 
sua proteção)4.  

É cediço que nas últimas décadas do século XX, procurou-se firmar os direitos 
difusos a fim de efetivar a garantia de dignidade humana. Consolidou-se nos textos legais, 
em muitos Estados, o meio ambiente sadio e equilibrado como um direito inalienável e 
necessário à dignidade humana e à sadia qualidade de vida5. Contudo, numa época em que o 
poderio econômico e a idéia de lucro suplantam, muitas vezes, as promessas constitucionais, 
faz-se fundamental dar efetividade e continuidade aos direitos assegurados. Por isso, para 
que a firmação desses novos direitos não signifique apenas um plus nos ordenamentos 
jurídicos, é necessário que se somem a eles mecanismos para a sua efetividade.  

Nota-se que o dano ambiental tem condições de projetar seus efeitos no tempo sem 
haver uma certeza e um controle de seu grau de periculosidade. Pode-se citar como 
exemplos: os danos anônimos (impossibilidade de conhecimento atual), cumulativos, 
invisíveis, efeito estufa, chuva ácida e muitos outros. Toda essa proliferação das 
situações de risco acaba por vitimizar não só a geração presente, como também as 
futuras gerações6. No que concerne ao elemento tempo Ayala7 destaca que o sistema 
jurídico protetivo deve ser apreciado como um elemento fundamental “ [...] nas opções, e 
seleção das medidas de controle dos riscos, porque a qualidade global, e o anonimato 
potencial expõem o desenvolvimento da vida a estados de insegurança, cujo momento e 
duração não podem ser cientificamente determinados com a certeza suficiente.  

A falta de conhecimento científico e sua incerteza acarretam uma disfunção, podendo 
ocasionar, segundo Beck, duas formas de risco ecológicos possíveis, sobre os quais o Estado 
atua, de forma paliativa, como mero gestor do controle dos riscos: 

 
                                                 
3 Artigo 1°, III, da Constituição da República Federativa do Brasil. 
4 OST, François. O tempo e o direito. Lisboa: Piaget, 2000. p. 198-199. 
5 Artigo 225, da Constituição da República Federativa do Brasil. 
6 Sobre o tema ver: AYALA, Patryck de Araújo. Direto e Incerteza: A Proteção Jurídica das Gerações Futuras. 
Dissertação apresentada ao CPGD/UFSC. Florrianópolis, 2002. 
7 AYALA, Patryck de Araújo. A Proteção Jurídica das Futuras Gerações na Sociedade do Risco Global: 
Direito ao Futuro na Ordem Constitucional Brasileira. In Leite, Jose Rubens Morato & Ferreira, Heline Sivini, 
Estado de Direto Ambiental: Perspectivas. Rio de Janeiro. Forense Universitária, 2003 
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a) Risco concreto ou potencial (visível e previsível pelo conhecimento humano). 
 
b) Risco abstrato (invisível e imprevisível pelo conhecimento humano). Isso 

significando que apesar de sua invisibilidade e imprevisibilidade, existe a 
probabilidade do risco existir via verossimilhança e evidências, mesmo não detendo 
o ser humano a capacidade perfeita de compreender este fenômeno. 
 
Neste sentido, o risco, atualmente, é um dos maiores problemas enfrentados quando 

se objetiva uma efetiva proteção jurídica do meio ambiente. Percebe-se, claramente, que há 
necessidade do Estado melhor se organizar e facilitar o acesso aos canais de participação, 
gestão e decisão dos problemas e impactos oriundos da irresponsabilidade política no 
controle de processos econômicos de exploração inconseqüente dos recursos naturais em 
escala planetária. 

A proliferação de causas ameaçadoras se expressa agora na forma de riscos 
inseguráveis e que são originados de processos de decisão desenvolvidos em espaços 
institucionais de acentuado déficit democrático, com poder de vitimizar gerações em uma 
escala espacial e temporal de difícil determinação pela ciência e pelos especialistas. São 
riscos cujo perfil é caracterizado pela indeterminação e no grau máximo pelo completo 
anonimato que paira sobre os responsáveis, suas causas, vítimas, a extensão de seus efeitos e 
sobre a própria qualidade perigosa das causas, que se situam em um amplo contexto de 
incertezas e imprecisões, impossibilitando a própria compreensão social, e principalmente, 
sua regulação jurídica.  

Pode-se afirmar, portanto, que o Direito Ambiental acaba por exercer uma função 
meramente figurativa na sociedade de risco, operando de forma simbólica diante da 
necessidade de uma efetiva proteção do meio ambiente. Essa manifestação representativa do 
sistema jurídico-ambiental cria uma falsa impressão de que existe uma ativa e completa 
assistência ecológica por parte do Estado. Com isso, produz-se uma realidade fictícia, na 
qual a sociedade é mantida confiante e tranqüila em relação aos padrões de segurança 
existentes.  

Trata-se de um mecanismo que se reflete diretamente na produção e proliferação do 
Direito Ambiental, cujas normas existentes já não são capazes de controlar os riscos da 
atualidade e, paralelamente, as que são elaboradas dão seqüência ao modelo de regulação 
ambiental típico da sociedade industrial. 

Cumpre ressaltar, entretanto, que alguns instrumentos que possibilitam a gestão dos 
novos riscos ambientais encontram-se previstos pelo Direito Ambiental brasileiro, havendo 
apenas a necessidade de sua efetiva implementação, conforme será examinado. 

Na redefinição dos institutos jurídicos, fundamentais para que o Direito possa 
responder satisfatoriamente às demandas advindas da sociedade de risco, não há dúvida que 
se tem como objeto possível a configuração do dano ambiental coletivo, bem como a 
adequação da responsabilidade civil clássica às exigências da tutela jurídica ambiental 

O objetivo desta apostila é dar uma visão do dano ambiental, sanção civil e 
administrativa. A orientação desta apostila é de responsabilidade do Prof. Morato Leite e a 
parte da Sanção Administrativa foi elaborado pelo Prof. Msc. Leonardo Papp.  
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LEITURA OBRIGATÓRIA. 
 
DIREITO AMBIENTAL NA SOCIEDADE DE RISCO. 2 ED. FORENSE 
UNIVERSITÁRIA. 2004. 
SITE: WWW.FORENSEUNIVERSITARIA.COM.BR 
    
LEITURA SUGERIDA 
BECK, Ulrich. La sociedade del riesgo. Trad. de: Jorge Navarro, Daniel Jiménez, Maria 
Rosa Borrás. Madrid: Paidós, 1998. Para uma análise sistemática dos principais elementos 
identificadores desse modelo social, cf. também: FERNANDES, Paulo Silva. Globalização, 
“Sociedade de Risco” e o Futuro do Direito Penal. Panorâmica de Alguns Problemas 
Comuns. Coimbra: Almedina, 2001. p. 55-70;  FERREIRA, Heline Sivini. A sociedade de 
risco e o princípio da precaução no Direito brasileiro. Florianópolis, 2002. Dissertação 
(Mestrado em Direito), Universidade Federal de Santa Catarina. p. 20-49. 
Estado, Direito e Teoria da Sociedade de Risco 
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2 ESQUECIMENTO DA RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL 
 
  

Até meados da década de 70, houve, no Brasil, movimento jurídico favorável à 
elaboração de mecanismos legais voltados para a prevenção dos danos ambientais. Segundo 
Antonio Herman Benjamin, tal fenômeno deve-se a motivações  “1) funcionais (a tradicional 
visão da responsabilidade civil como instrumento post factum, destinado à reparação e não à 
prevenção de danos; 2) técnicas (inadaptabilidade do instituto à complexidade do dano 
ambiental, exigindo, por exemplo, um dano atual, autor e vítima claramente identificados, 
comportamento culposo e nexo causal estritamente determinado); 3) éticas (na hipótese de 
terminar em indenização, sendo impossível a reconstituição do bem lesado – a 
responsabilidade civil obriga, em última análise, a agregar-se um frio valor monetário à 
natureza, comercializando-a como tal)”.8 

Contudo, na década de 80, a morosidade do direito público em punir os responsáveis 
por desastres ecológicos, instigou a preocupação do legislador com a necessidade de se 
formular institutos que não apenas tratassem da prevenção, mas também da 
responsabilização do dano provocado ao meio ambiente. Tal é verificado na Lei 6389/81, 
quanto na Constituição Federal de 1988.  
 

                                                 
8 BENJAMIN, Antonio Herman V. Responsabilidade cível pelo dano ambiental, cit., p. 8. 
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3 SINTETIZANDO O CONCEITO DE MEIO AMBIENTE 
 
 
 Verificando os diversos significados de meio ambiente, tem-se a seguinte acepção 
conceitual, 9 que servirá de alicerce a este trabalho: 
 Em sentido genérico: 
 

a) o meio ambiente é um conceito interdependente que realça a interação homem-
natureza; 

 
b) o meio ambiente envolve um caráter interdisciplinar ou transdisciplinar; e 

 
c) o meio ambiente deve ser embasado em uma visão antropocêntrica alargada mais 

atual, que admite a inclusão de outros elementos e valores. Esta concepção faz 
parte integrante do sistema jurídico brasileiro. Assim, entende-se que o meio 
ambiente deve ser protegido com vistas ao aproveitamento do homem, mas 
também com o intuito de preservar o sistema ecológico em si mesmo. 

 
 
 Em sentido jurídico: 
 

a) a lei brasileira adotou um conceito amplo de meio ambiente, que envolve a vida 
em todas as suas formas. O meio ambiente envolve os elementos naturais, 
artificiais e culturais; 

 
b) o meio ambiente, ecologicamente equilibrado, é um macrobem unitário e 

integrado. Considerando-o macrobem, tem-se que é um bem incorpóreo e 
imaterial, com uma configuração também de microbem; 

 
c) o meio ambiente é um bem de uso comum do povo. Trata-se de um bem jurídico 

autônomo de interesse público; e 
 

d) o meio ambiente é um direito fundamental do homem, considerado de quarta 
geração, necessitando, para sua consecução, da participação e responsabilidade 
partilhada do Estado e da coletividade. Trata-se, de fato, de um direito 
fundamental intergeracional, intercomunitário, incluindo a adoção de uma 
política de solidariedade. 

 
. 

                                                 
9 O conceito serve de base metodológica para a análise jurídica do dano ambiental. 
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3.1 Fundamentação Jurídica 
 
 

De acordo com o disposto no art 3º da Lei 6938/81, meio ambiente é “o conjunto de 
condições, lei, influencias e interações de ordem física, química e biológica, que permite, 
abriga e rege a vida em todas as suas formas”. 

Conclui-se que a legislação pátria optou por um conceito amplo de meio ambiente, 
de forma que destacasse sua qualidade de bem jurídico autônomo e de interesse público. O 
meio ambiente, ecologicamente equilibrado, é um macrobem unitário e integrado. 
Considerando-o macrobem, tem-se que é um bem incorpóreo e imaterial, com uma 
configuração também de microbem. 

É válida a constatação de que o meio ambiente “é um direito fundamental do homem, 
considerado de quarta geração, necessitando, para sua consecução, da participação e 
responsabilidade partilhada do Estado e da coletividade. Trata-se, de fato, de um direito 
fundamental intergeracional, intercomunitário, incluindo a adoção de uma política de 
solidariedade”10. 
 

                                                 
10 Leite, José Rubens Morato. Dano ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial. 2 
edição. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais. 2003 
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4 CONCEITO DE DANO AMBIENTAL 
 
 
Embora a legislação brasileira não tenha conceituado expressamente dano ambiental, 

pode-se depreender da análise do sistema normativo brasileiro de responsabilidade civil11 
que, doutrinariamente, “dano ambiental deve ser compreendido como toda lesão intolerável 
causada por qualquer ação humana (culposa ou não) ao meio ambiente, diretamente, como 
macrobem de interesse da coletividade, em uma concepção totalizante, e indiretamente, a 
terceiros, tendo em vista interesses próprios e individualizáveis e que refletem no 
macrobem”12. 

Pode-se compreender o meio ambiente como um todo unitário, indivisível, 
incorpóreo e imaterial ou como os elementos naturais que compõem esse todo unitário e 
indivisível (água, florestas, ar, etc). No primeiro caso fala-se em macrobem e os caracteres 
de unidade, indivisibilidade e integralidade fazem-se necessário para a garantia efetiva de 
um meio ambiente equilibrado, que é necessário à qualidade de vida de toda a coletividade. 
A dominialidade, aqui, é difusa, e os benefícios de um meio ambiente sadio são de todos, ao 
passo que os malefícios de um meio ambiente degradado também. No segundo caso, fala-se 
em microbem, ressaltando-se os elementos que compõem o macrobem. A dominialidade do 
microbem pode ser pública stricto senso (relativa ao Estado) ou privada, dependendo da 
propriedade na qual se situam os elementos do referido microbem. 
 
    
4.1 Condições para imputação de dano ambiental 
 
 

A Lei 6938 de 1981 contempla, no parágrafo 1º do art. 14, a teoria da 
responsabilidade civil objetiva por danos ambientais uma vez nele configurado o dever de 
reparar. Tal tendência teórica é percebida também no art. 225 da Constituição Federal de 
1988, que em seus parágrafos 2º e 3º aludem à independência da “obrigação de reparar o 
dano”13. 

São condições para imputação do dano ambiental:  
 

a) evento danoso ou omissão não tolerável: “um dano passa a ser intolerável, 
sempre quando a qualidade ambiental, quer na capacidade atinente ao 

                                                 
11 Destacam-se dois dispositivos da Lei 6.938, de 1981 – Lei da Política Nacional do Meio Ambiente – artigo 
3°, inciso I e artigo 14, § 1°. Este último ressalta o caráter ambivalente do dano ambiental, que se refere ora a 
terceiros (pessoal), ora ao próprio bem ambiental. O artigo 225, da Constituição da República Federativa do 
Brasil, estabeleceu o sistema triplo de responsabilização, além de confirmar a responsabilidade objetiva do 
artigo 14, § 1°, da Lei 6.938/81. 
12 LEITE, José Rubens Morato. Dano ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2000. p. 108. 
13LEITE, José Rubens Morato; FERNANDES, Daniele Cana Verde; DANTAS, Marcelo Buzagalo; Dano 
moral ambiental e sua reparação. In Revista de Direito Ambiental, p.61 a 71. 1a Edição. São Paulo. Ed. Revista 
dos Tribunais 1996.  
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ecossistema, quer na sua capacidade de aproveitamento ao homem e a sua 
qualidade de vida, perder seu equilíbrio”. 

 
b) Nexo de causalidade 
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5 NEXO DE CAUSALIDADE 
 
 

Em síntese, a doutrina tem notado que há uma verdadeira revisão do liame de 
causalidade concernente à reparação do dano ambiental, conforme retrata o civilista 
Cordeiro: “O direito civil chegará, após diversas elaborações, à fórmula vazia da 
causalidade adequada. Este tem vindo a ser substituído pela idéia de causalidade 
normativa, enquadrada nesta fórmula: é imputado ao agente o conjunto de danos 
correspondentes às posições que são garantidas pelas normas violadas. Há que partir de uma 
condictio sine qua non, posto que caberá indagar, por meio de valorações jurídicas, se tais 
danos correspondem a bens tutelados pelas normas violadas pelo agente. Este caminho rasga 
vastos horizontes no domínio ambiental. Mas há outros interessantes pontos em 
crescimento: a casualidade estatística, isto é, aquela que, saltando por cima da própria 
condictio sine qua non se torna aparente, afinal, em um conjunto alargado de fatos incolores, 
quando isoladamente tomados; a imputação conjunta em hipóteses de casualidade 
alternativa, ou seja: quando um de dois agentes tenham causado o dano sem que se saiba 
qual, respondem os dois; a facilitação da causalidade que se segue, desde logo, com 
presunções de causalidade; a corresponsabilização de todos os intervenientes nas hipóteses 
de multicausalidade”. 14 
 A jurisprudência brasileira tem também avançado e o Supremo Tribunal de Justiça, 
em acórdão da lavra do Ministro Antônio de Pádua Ribeiro15 decidiu: “A ação civil pública 
pode ser proposta contra o responsável direto, contra o responsável indireto ou contra 
ambos, pelos danos causados ao meio ambiente. Trata-se de caso de responsabilidade 
solidária, ensejadora do litisconsórcio facultativo – CPC, art. 46, I – e não do litisconsórcio 
necessário – art. 47” 

Lembre-se, ainda, como forma evolutiva quanto ao nexo de causalidade, a existência da 
previsão do direito norte-americano (via jurisprudência), fundado na responsabilidade por 
parcela de mercado (market share liability), mediante o qual, à vítima lhe cabe a prova do 
dano por uma concreta atividade industrial e não do nexo de causalidade entre a atividade da 
empresa e a produção de dano, levando em conta que o risco se encontra difundido 
simultaneamente por vários sujeitos aptos a produzi-los. Assim, surge a responsabilidade 
simultânea entre todas as empresas, e não só a responsabilidade que causou o dano material. 

Segundo Sanchez16 e Lopes, 17 esta teoria inovadora propõe solucionar o problema do 
nexo de causalidade, estabelecendo a difusão do risco entre as diversas empresas e visualiza-
se uma quase espécie de seguro, em virtude do qual não é chamada a responder pelo dano a 
única empresa que o produziu, mas todas empresas que assumiram o risco. 

                                                 
14 CORDEIRO, Antonio Menezes. Tutela do ambiente e direito civil. In: AMARAL, Diogo Freitas. Direito do 
ambiente. Oeiras : INA, 1994. p. 389-390. 
15 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 37.354. Relator: Antonio de Pádua. Disponível na 
Internet. http://www.stj.gov.br. 18 set. 1995. 
16 SANCHEZ, Antonio Cabanillas. La reparación de los daños al medio ambiente. Pamplona : Aranzadi, 1996. 
p. 173-175. 
17 LOPES, Pedro Silva. Dano ambiental : responsabilidade civil e reparação sem responsável. Revista Jurídica 
do Urbanismo e do Ambiente, Coimbra, v. 8, p. 19, dez. 1997. 
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Noronha, 18 estudando a coletivização da responsabilidade, verifica que a última etapa 
de evolução é a objetiva agravada, em que haverá hipóteses especiais que prescindem do 
nexo de causalidade exigindo somente o risco próprio da atividade. 

Sem dúvida, a maior guinada que oportuniza a discussão do liame de causalidade seria 
a inversão do ônus da prova, 19 que parece bastante apropriada ao dano ambiental, pois 
transfere-se ao demandado a necessidade de provar que este não tem nenhuma ligação com o 
dano, favorecendo, em última análise, toda a coletividade, considerando que o bem 
ambiental pertence a todos. 20 Conforme já se asseverou, os juízes e os lesados têm que estar 
em uma posição mais confortável no processo, devido à complexidade do dano ambiental 
que obsta à imputação do agente. 21 

Neste sentido, Antunes, 22, ao comentar os caminhos em direção a um sistema de 
inversão do ônus da prova, esclarece: “Assim, não surpreenderá que o caminho a prosseguir 
conduza à inversão do ônus da prova. Caminhando neste sentido, encorajar-se-á a 
investigação sobre as relações de causa-efeito entre a emissão de substâncias tóxicas e a 
degradação ambiental; esta operação far-se-á de forma mais eficiente se as empresas 
dispuserem de todos os dados relevantes à produção de emissões e disponham dos recursos 
necessários para desenvolver tais investigações. A opção contrária, de endossar aos lesados 
o ônus da prova, parece de todo ineficaz, face às dificuldades técnicas e financeiras 
emergentes deste tipo de conflitos”. 

No direito positivo brasileiro, o art. 6.°, inciso VIII, do Código de Proteção ao 
Consumidor estabelece, no que tange ao direito do consumidor, a facilitação da defesa dos 
seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, nos casos em que o magistrado 
entender que o demandante é hipossuficiente ou verossímil a alegação. 

De fato, tal mecanismo viria trazer uma outra ótica de cuidar do nexo de causalidade do 
dano ambiental, pois viria a facilitar o fluxo das demandas ambientais. 23 Crê-se que, 
transferindo a prova do nexo causal ao degradador e acoplando a este a aceitação de um 
sistema de causalidade em que prevalece o requisito da probalidade, em vez da certeza, tal 
como a causalidade alternativa e outros mencionados, estariam sendo renovadas as normas 
tradicionais, visando à imputação do dano ao meio ambiente. 

Entretanto, saliente-se que o Código do Consumidor dá um poder discricionário por 
demais amplo ao juiz. Talvez fosse mais benéfico ao trato do dano ambiental uma lei 
específica que viesse a dar maior segurança jurídica. Esta lei poderia contar com a indicação 

                                                 
18 NORONHA, Fernando. Desenvolvimentos contemporâneos da responsabilidade civil. Revista dos Tribunais, 
São Paulo, v. 761, 1999. p. 37. 
19 LEITÃO, Teresa Morais. Civil liability for environmental damage : a comparative survery of European 
legislation. Italy : Florence, 1995. p. 132. 
20 FERRAZ, Sérgio. Responsabilidade civil por dano ecológico. Revista de Direito Público, São Paulo, v. 49, 
50, p. 38, 1979. 
21 SANCHEZ, Antonio Cabanillas. La reparación de los daños al medio ambiente, cit., p. 175. 
22 ANTUNES, Luís Filipe Colaço. Poluição industrial e dano ambiental : as novas afinidades eletivas da 
responsabilidade civil. Boletim da Faculdade de Direito, Coimbra, v. 67, p. 5, 1991. 
23 SAMPAIO, Francisco José Marques. Responsabilidade civil e reparação de danos ao meio ambiente. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 1998. p. 233, diz: “A inversão do ônus da prova permite ao aplicador da lei superar 
obstáculos que surgem para a formação de sua convicção”. 
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de algumas hipóteses exemplificativas, que serviriam de parâmetros e vinculariam o juiz a 
inverter o ônus da prova do nexo de causalidade ao degradador, diminuindo o poder 
discricionário. Além do que, poderia haver um mecanismo de que, na falta de perícia ou 
elementos de convicção, que demonstrem o indício da probalidade do nexo e antes de 
inverter o ônus da prova, a norma deveria facultar expressamente ao juiz o poder de 
requisitar provas antes de sua decisão concernente à inversão. 

Estas sugestões têm como intuito o aperfeiçoamento da legislação do sistema de 
inversão do ônus ao dano ambiental, posto que a doutrina entende ser possível a utilização 
do estabelecido no art. 6.° do Código do Consumidor. Neste sentido, Sampaio24 argumenta: 
“O princípio que norteia a inversão do ônus da prova no Código do Consumidor é, em tese, 
aplicável à responsabilidade civil por danos ambientais, pois as razões que justificam a 
inversão do ônus da prova são comuns em ambos os casos”. 

Parece evidente que o nexo de causalidade do dano ambiental busca um 
aperfeiçoamento e esta evolução se faz sentir pela análise empreendida. Não se pode deixar 
impunes os responsáveis pelo dano ambiental, e até justificamos a adoção de regras mais 
ousadas, principalmente quando as fontes múltiplas do dano e a pluralidade de agentes 
dificultam a reparação. A responsabilidade civil deve criar incentivos para a redução de risco 
ambiental, e a busca de maior eficiência deste instituto estimula as partes potencialmente 
implicadas a adotar sistemas eficazes de prevenção, com vistas a evitar danos. 
 

                                                 
24 SAMPAIO, Francisco José Marques. Idem. p. 232. 
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6 CLASSIFICAÇÃO DO DANO AMBIENTAL 
 
 

Quanto aos interesses objetivados 
 

 a) Individual (ex.direito de propriedade) 
 b) Individual homogêneo (direito de origem comum) 

c) Coletivo (ex. os empregados de uma fábrica) 
d) Difuso(ex. bem ambiental) 
e) Dano Invisível, Cumulativo da Sociedade de Risco. 

 
Quanto à reparabilidade e ao interesse envolvido: 
 

a) Dano ambiental de responsabilidade direta: ocorre quando, uma vez comprovado 
o dano e o nexo causal, o agente causador do dano terá de indenizar diretamente 
o indivíduo lesado. Trata-se da tutela de interesses individuais e individuais 
homogêneos.  

 
b) Dano ambiental de reparabilidade indireta: trata dos interesses difusos e 

coletivos. O bem tutelado passa a ser o macrobem ambiental, ou seja, interesses 
da  coletividade.  

 
Quanto à extensão do dano: 
 

a) Dano Patrimonial: trata da perda ou deterioração dos bens materiais da vítima. É 
o dano material, de fácil avaliação pecuniária para fins de indenização. 

 
b) Dano Extrapatrimonial ou “Moral Ambiental”: é a lesão provocada ao meio 

ambiente que configure “além dos prejuízos de ordem patrimonial, uma 
diminuição na qualidade de vida da população”25. 

 
Quanto à extensão do bem protegido: 
 

a) Dano ecológico: dano provocado a componentes específicos do ecossistema, por 
exemplo, fauna e flora locais. 

 
b) Dano ambiental: trata-se do dano provocado a sistema ecológico como um todo, 

e não apenas aos componentes específicos da natureza.  
 

                                                 
25LEITE, José Rubens Morato; FERNANDES, Daniele Cana Verde; DANTAS, Marcelo Buzagalo; Dano 
moral ambiental e sua reparação. In Revista de Direito Ambiental, p.61 a 71. 1a Edição. São Paulo. Ed. Revista 
dos Tribunais 1996. 
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c) Dano individual ou ambiental reflexo: trata-se do desequilíbrio no ecossistema 

que provoca dano personalíssimo ao indivíduo (ex. prejuízos à sua saúde ou 
interesses  próprios).  

 
Dano ambiental no direito estrangeiro/brasileiro 

Quadro Sinóptico 
 Lei brasileira 

(Lei 6.938/81 e demais 
legislações aplicáveis) 
 

Lei italiana 
(Lei 349, de 
08.07.1986) 
 

Convenção 
do Conselho 
da Europa 
(Lugano, 21.07.1993)

Tipo de 
Responsabilização 
 

Objetiva ou por risco 
envolvendo Qualquer 
atividade que direta ou 
indiretamente afete o 
meio ambiente. 

Por culpa ou dolo que 
implique violação de 
disposições legais (art. 
18). 
 

Objetiva ou por risco e 
circunscrita a 
atividades perigosas. 

Danos 
Indenizáveis 
 

Danos causados ao 
meio ambiente e a 
terceiros. 
 

Danos ambientais 
públicos, posto que o 
Estado detém o 
monopólio da tutela 
ambiental. 

Danos às pessoas e a 
seus bens e os 
resultantes de alteração 
ao meio ambiente. 

Acepção de meio 
ambiente 

Conceito amplo e 
totalizante de meio 
ambiente. 
 

Não trouxe um 
conceito de meio 
ambiente, mas o 
identificou como bem 
público. 

Estabeleceu uma 
significação ampla e 
abrangente, inclusive 
inserindo os bens que 
compõem a nossa 
herança cultural. 

Legitimação  
para a tutela 
jurisdicional do dano 
causado diretamente 
ao meio ambiente 
 

São legitimados: o 
Ministério Público, os 
Entes Públicos (União, 
Estados, Municípios e 
para estatais) e 
Associações Civis (Lei 
7.347/85, art. 5.º). 

O Estado é titular 
exclusivo da ação e 
destinatário das 
indenizações causadas 
ao bem ambiental. 
 

Não determinou, de 
forma detalhada, a 
legitimação, ficando tal 
incumbência por conta 
dos Estados-Membros. 
Estabeleceu, no 
entanto, as ações 
exercitáveis por grupos 
de interesses coletivos. 
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 Lei brasileira 

(Lei 6.938/81 e demais 
legislações aplicáveis) 
 

Lei italiana 
(Lei 349, de 
08.07.1986) 
 

Convenção 
do Conselho 
da Europa 
(Lugano, 21.07.1993) 

Significação de  
Dano ambiental 
 

Não definiu 
expressamente o 
conceito de dano 
ambiental, mas 
identificou algumas 
características. 
 

Ficou estabelecido que 
há dano quando sucede 
uma alteração, 
deterioração ou 
destruição em todo ou 
parcial do meio 
ambiente. O dano é 
considerado injusto 
quando viola as 
disposições legais. 

Conceitua dano 
ambiental da seguinte 
forma: “Todas as 
perdas e danos 
resultantes de uma 
alteração do meio 
ambiente, na medida 
em que não sejam 
considerados danos às 
pessoas e a seus bens” 

Provas e dano 
ambiental 

Não há mecanismos 
específicos 
concernentes ao tema 
nesta lei. O que há são 
leis materiais e 
processuais e 
jurisprudências sobre 
provas, que podem se 
aplicar ao dano 
ambiental. 

Não há dispositivo 
específico sobre o 
tema. 

É previsto 
especificamente que o 
juiz deve ter em conta, 
na determinação do 
nexo de causalidade do 
dano ambiental, “o 
risco acrescido de 
provocar o dano 
inerente à atividade 
perigosa.”  

Dano e concurso de 
sujeitos passivos 

Não disciplinou o tema, 
mas a jurisprudência 
tem aceito a 
responsabilidade 
solidária passiva. 26 
 

Reparte a 
responsabilidade dos 
sujeitos passivos que 
intervêm no mesmo 
dano, no limite da 
própria 
responsabilidade 
individual e na 
proporção da 
contribuição causal. 

Consagrou o princípio 
da responsabilidade 
solidária dos sujeitos 
passivos. 

Dano e âmbito de 
aplicação espacial 

Estabeleceu que a 
demanda deve ser 
proposta no local onde 
ocorrer o dano (Lei 
7.347/85, art. 2.º). 

Não existe disposição 
específica sobre o 
tema. 

Delimitou a eficácia 
espacial no local onde 
ocorreu o fato causador 
do dano. 

 
 
   

                                                 
26 A responsabilidade civil solidária será examinada mais detalhadamente, posteriormente, quando for tratado o 
dano ambiental coletivo. 
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7. DANO MORAL AMBIENTAL: CLASSIFICAÇÃO, FUNDAMENTAÇÃO 
TEÓRICA E LEGAL 
 
 
7.1 Classificação 
 

De acordo com a extensão do dano ao ambiente, é possível subdividir o gênero dano 
ambiental, em duas espécies: dano patrimonial e dano extrapatrimonial ou moral. Existirá 
dano patrimonial quando os bens lesados forem bens materiais, exigindo-se, portanto, a 
restituição; quando o prejuízo ao indivíduo ou à coletividade for não-patrimonial (por ter 
lesado bens imateriais), haverá dano extrapatrimonial ou moral. Não obstante a ampla 
aceitação do termo dano moral, nota-se que a denominação dano extrapatrimonial é menos 
restritiva, pois não vincula a possibilidade de dano à palavra moral que pode ter várias 
significações e tornar-se, assim, falha por imprecisão e abrangência semântica. 

O dano extrapatrimonial, por sua vez, é dividido em dois aspectos, sendo que para a 
compreensão dessa divisão, é fundamental a noção de macrobem e microbem, já exposta. O 
aspecto subjetivo do dano (em que o interesse ambiental atingido diz respeito a um interesse 
individual) ocorre quando a vítima experimenta algum sofrimento psíquico, de afeição ou 
físico. Na hipótese de lesão ambiental, configura-se subjetiva quando, em conseqüência 
desta, a pessoa física venha a falecer ou sofrer deformidades permanentes ou temporárias, 
acarretando sofrimento de ordem direta e interna. Ocorre o que se chama de dano reflexo, ou 
efeito ricochete, isto é, uma lesão ao meio ambiente resvala no indivíduo, causando-lhe 
problemas de ordem pessoal.  

Verifica-se, por outro lado, o dano moral ambiental em seu aspecto objetivo (quando 
o interesse ambiental atingido é difuso) quando não há repercussão na esfera interna da 
vítima de forma exclusiva, mas diz respeito ao meio social em que vive. Nesse caso, o dano 
atinge valores imateriais da pessoa difusa ou da coletividade, como, por exemplo, a 
degradação do meio ambiente ecologicamente equilibrado ou da qualidade de vida, como 
um direito intergeracional, fundamental e global. Não é, nessa perspectiva, o meio ambiente 
um meio intermediário entre o dano e o lesado; mas é ele próprio lesado, ocorrendo uma 
perda de qualidade de vida das presentes gerações e um comprometimento à qualidade de 
vida das futuras gerações (humanas e não humanas). Entra-se aqui em uma visão 
antropocêntrica alargada, na qual a preservação ambiental não corresponde apenas a 
interesses humanos imediatos, mas preponderantemente, a um valor ínsito do meio 
ambiente, que, se preservado, culmina na sadia qualidade de vida de toda a coletividade.  

Ver-se-á, mais a frente, na análise de jurisprudências, que pode ocorrer o fato de um 
mesmo dano ambiental afetar concomitantemente a esfera subjetiva e a esfera objetiva. A 
reparação de um dano moral objetivo visa a proteger o ambiente como valor autônomo e 
como macrobem pertencente à coletividade, ao contrário do dano moral subjetivo, cuja 
reparação objetiva proteger um interesse particular de uma pessoa. 

Pode-se constatar que o dano ambiental, além de poder se relacionar intimamente 
com uma suposta vítima ou grupo de vítimas determináveis na sociedade (requisito clássico 
para a configuração do dano moral); pode também se relacionar com toda a coletividade, 
uma vez que esta tem a sua qualidade de vida afetada, mesmo que de maneira não 



 
 

Responsabilidade Civil e Sanção Adm. Ambiental 
 

21

diretamente perceptível. A colaboração ao impedimento de um desenvolvimento pleno da 
personalidade advindo com o dano ambiental, afeta toda a coletividade e não apenas 
supostas vítimas diretas. 

Nota-se, então, a possibilidade (por que não necessidade?) de tutela ambiental em 
duas frentes complementares: tutela do meio ambiente como microbem, relacionando-o a 
interesses individuais e tutela do meio ambiente como macrobem, relacionando-o a 
interesses difusos, em que o titular do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 
não pode ser identificado, uma vez que se confunde com toda a coletividade. 
 
 
7.2 Importância da admissibilidade do dano moral ambiental 
 
 

Em texto recente, Canotilho indica que um dos elementos necessários à efetivação do 
Estado constitucional ecológico consiste na criação de uma política global, pois “a proteção 
do ambiente não deve ser feita a nível de sistemas jurídicos isolados (estatais ou não) mas 
sim a nível de sistemas jurídico-políticos, internacionais e supranacionais, de forma a que se 
alcance um standard ecológico ambiental razoável em nível planetário e, ao mesmo tempo, 
se estruture uma responsabilidade global (de estados, organizações, grupos) quanto às 
exigências de sustentabilidade ambiental”27. A política sugerida exige, portanto, ação em 
duas dimensões: espacial (planetária) e temporal (intergeracional). A dimensão espacial 
significa a necessidade de um direito de ambiente mundial, envolvendo as organizações 
supranacionais, pois somente dessa forma seria possível a resolução dos problemas 
ecológicos da sociedade contemporânea (como a camada de ozônio, mudanças climáticas, 
biodiversidade), que ultrapassam as fronteiras de um país. Já o elemento da temporalidade 
exige um direito de cidadania ambiental, para defesa do ambiente em termos 
intergeracionais, visto que o direito do ambiente de cada um é também um dever de 
cidadania na defesa do ambiente. 

 A partir dessas considerações, observa-se que o postulado globalista envolve, além 
de uma política precaucional e preventiva, também uma política de responsabilização efetiva 
e em nível planetário. Não há, realmente, Estado de Direito Ambiental, se não é oferecida a 
possibilidade de sancionar aquele que ameace ou lese o meio ambiente. Princípios como o 
da precaução, atuação preventiva e cooperação podem oferecer subsídios importantes à 
edificação de um Estado mais justo do ponto de vista ambiental, contudo, isoladamente não 
são suficientes.  

À política global sugerida por Canotilho, deve ser somada uma política interna e 
local de cada Estado-nação, calcada nos mesmos princípios de prevenção, precaução e 
responsabilização.  

Além da admissão do princípio da responsabilização do causador do dano no 
ordenamento jurídico, é fundamental que os mecanismos de responsabilidade formem um 
conjunto completo e coeso para que nenhum dano fique sem reparação28.  
                                                 
27 CANOTILHO, José Joaquim. Estado constitucional ecológico e democracia sustentada. Revista Cedaua. 
Coimbra: Coimbra Ed., 2001. p. 10-11. 
28 No Brasil, foi adotado o sistema de tripla responsabilização, ou seja, um único dano pode 
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Relaciona-se o meio ambiente com os direitos da personalidade, uma vez que não é 
possível que se desenvolva a personalidade sem um meio ambiente sadio e equilibrado. Não 
se trata de um direito “interno” da personalidade, pelo contrário, é externo, porém, 
irremediavelmente necessário à formação da personalidade. O simples fato de “existirmos” 
significa uma interação com o ambiente que nos circunda e não se faz possível um 
desenvolvimento sadio da personalidade do sujeito sem que esse ambiente circundante esteja 
sadio. Portanto, o direito da personalidade ao meio ambiente justifica-se, porque a existência 
de um ambiente salubre e ecologicamente equilibrado representa uma condição especial para 
um completo desenvolvimento da vida do homem. Com efeito, se a personalidade humana 
se desenvolve em formações sociais e depende do meio ambiente para a sua sobrevivência, 
não há como negar um direito análogo a este.    

A consciência ecológica das últimas décadas, que trouxe preocupação ecológica e 
novas feições ao direito ambiental, trouxe também a percepção da necessidade de novas 
posturas em relação aos direitos da personalidade. A figuração do meio ambiente como 
direito da personalidade vem integrar e completar a concretude dos outros direitos da 
personalidade. Não se trata de desfigurar os clássicos direitos da personalidade, mas tão 
somente garanti-los de maneira mais efetiva em consonância com as constatações a respeito 
da necessidade do meio ambiente salubre para a garantia do desenvolvimento pleno da 
personalidade e da esgotabilidade que este bem está prestes a sofrer. 

Faz-se mister ressaltar que a qualidade de vida aqui referida não se refere somente à 
questão da saúde humana. A qualidade de vida pode estar relacionada ao sossego das 
pessoas, obtido através de determinada situação ecológica que a rodeia ou mesmo à 
necessária e saudável integração do ser humano com os outros elementos da natureza; haja 
vista que ele é também um elemento biológico natural, não perdendo esse caráter por sua 
capacidade racional.  

Dessa forma, importante e necessário faz-se a inclusão da responsabilização por 
danos morais ambientais nesse sistema. A responsabilização por danos morais ambientais 
enseja mais uma possibilidade para a efetiva e integral compensação do dano, servindo 
também à certeza da aplicação da sanção civil. Tem, portanto, função reparatória, porque a 
indenização é utilizada para a recuperação do ambiente afetado; punitiva e pedagógica, para 
que o causador do dano não volte a cometê-lo. 

 A ocorrência do dano moral ambiental subjetivo ou individual, por dizer respeito à 
pessoa determinada, lesada em seu suporte físico, psíquico ou de afeição, é mais facilmente 
verificável no caso concreto. Já o dano moral coletivo ou difuso, aquele que afeta o meio 
social, ou seja, o ambiente de uma coletividade, terá sempre caráter menos evidente e, 
portanto, de verificação e provas mais difíceis. Com isso, nem todo dano ambiental será um 
dano moral e somente os danos morais mais significativos (intoleráveis) serão indenizáveis.  

Considerando-se o meio ambiente como macrobem, verifica-se que a sociedade é 
afetada como um todo, não havendo possibilidade de reparação direta a cada um dos 
afetados. Numa época, em que a própria ciência declara a necessidade de preservação 
ambiental a fim de que se possa manter a qualidade de vida no planeta Terra (que por sinal, 
já decaiu; basta atentar-se aos problemas respiratórios, por exemplo, cada vez mais presentes 
                                                                                                                                                      
implicar responsabilização em âmbito administrativo, penal e civil. 
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nas grandes cidades por causa da degradação ambiental), faz-se coerente a idéia de que não 
há uma lesão moral à coletividade nas degradações ambientais, onde a coletividade 
(incluindo-se aí as futuras gerações) sofre uma perda extrapatrimonial irrecuperável? Se o 
indivíduo pode ser ressarcido por lesão de ordem moral, não há motivo pelo qual a 
coletividade não possa também o ser, considerando que, do contrário, estaria se 
evidenciando um dano sem obrigação de compensação. 

É evidente que o ordenamento jurídico brasileiro privilegia a reintegração29 do bem 
lesado (retorno ao status quo ante). Contudo, a reintegração nem sempre se faz possível, e, 
quando for, referir-se-á certamente a um bem patrimonial. Tanto para os danos patrimoniais 
insuscetíveis de reintegração, como para todos os danos extrapatrimoniais, resta, apenas, a 
compensação, seja através da substituição por equivalente (outro bem semelhante), seja por 
pecúnia. 

Associado a tudo isso, está o fato de que, na maioria dos danos ambientais, é 
impossível o restabelecimento do status quo ante. Por isso, a possibilidade de reparação do 
dano extrapatrimonial ambiental é útil no sentido de: 

 
a) tornar a reparação mais completa e integral. Principalmente em duas hipóteses: 
 

I) quando a restauração (compensação) for possível, mas existir lapso de tempo 
entre a ocorrência do dano e a efetiva restauração do bem lesado, como no 
caso do reflorestamento, cuja verificação de seus resultados leva anos para 
ocorrer; 

 
II) quando for possível somente a compensação, mas não a restauração (efetivo 

retorno ao status quo ante). Essa diferença entre o estado anterior (ambiente 
equilibrado) e o atual (ambiente compensado) pode ensejar indenização por 
danos morais. 

 
b) Tornar possível alguma forma de compensação, para as hipóteses em que não haja 

qualquer outra forma de reparação do dano, só restando a possibilidade de 
indenização por danos morais. Um exemplo prático seria o caso de poluição sonora, 
para cuja perturbação já causada não há outra possibilidade senão a indenização 
pecuniária por danos morais. Se não fosse admitido o dano moral, não haveria 
qualquer outra forma de compensação e o dano ficaria sem reparação. 

 
c) Tornar certa a responsabilização do causador do dano.  

 
Assim, verifica-se que o dano moral ambiental vem contribuir com o princípio da 

reparabilidade integral do dano ambiental, decorrente do artigo 225, § 3o, da Constituição da 
República Federativa do Brasil e do artigo 14, § 1o, da Lei 6.938/81, que não restringiram a 

                                                 
29 Artigo 4°,  VII,  da Lei 6.938/81. 
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extensão da reparação30.  
A responsabilização atua somente quando o dano já tenha havido (post factum), mas 

isso não significa o abandono dos princípios da prevenção e da precaução, visto que o 
objetivo da responsabilização é justamente dar completude à tutela do bem ambiental no 
ordenamento jurídico, no sentido de não deixar nenhum dano sem reparação. 

Em se tratando de dano moral coletivo, como já salientado, a reparação não poderá 
ser feita individualmente a cada um, uma vez que os lesados são indeterminados e 
considerados somente na dimensão difusa. Reparar a cada um particularmente seria tornar 
privado um bem que não tem essa característica. Por isso, a indenização pecuniária destina-
se ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos31, cujo montante pago destina-se à recuperação 
do ambiente local, ou seja, tem um significado compensatório. O investimento para a 
recuperação do ambiente atingido pelo dano é justamente o lenitivo (ou seja, o calmante, o 
mitigador) para o sofrimento daquela coletividade. A indenização, da mesma forma como 
não pertence ao particular isoladamente, também não pertence ao Estado, porquanto o 
ambiente não é um bem público; é um bem difuso que transcende a dicotomia 
público/privado. Se o Estado fosse o destinatário final da importância em dinheiro, seria 
uma hipótese de enriquecimento sem causa. 

Cumpre destacar, inclusive, que a existência de dano moral coletivo condiciona sua 
postulação em Juízo a mecanismos coletivos, tais como a Ação Civil Pública brasileira. 
Dessa forma, é facilitado o acesso ao Poder Judiciário, evitando-se a apreciação de ações 
idênticas e individuais, contribuindo, assim, para a celeridade do Judiciário. 

É importante também que seja atribuída ao dano moral ambiental relevância idêntica 
ao dano patrimonial ambiental, para que o mesmo não seja posto à margem da 
responsabilização civil. O dano moral é um dano autônomo em relação ao patrimonial e, 
muitas vezes, de maior repercussão para o lesado em função da quase impossibilidade de se 
restabelecer o status quo ante.  

Apesar de bastante aceito, tanto pela doutrina como pelo ordenamento legal, há 
autores32 que não concordam com a ocorrência do dano moral ambiental objetivo, argüindo 
ser impossível a ocorrência de dano moral sem que se afete diretamente direitos da 
personalidade individual e que se verifique o sentimento de dor dos indivíduos afetados. 
Cabe ressaltar, no entanto, que a própria concepção dos direitos da personalidade é mutável 
no decorrer do tempo, no qual novas exigências sociais exigem respostas diferenciadas do 
Direito. Mostra disso é que o art. 52 do Novo Código Civil Brasileiro assim declara: 
“Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade”. 
A súmula 22733 do Superior Tribunal de Justiça transcreve: “A pessoa jurídica pode sofrer 
dano moral”.  

Se as pessoas jurídicas, que são reunião de pessoas ou patrimônio podem sofrer 
danos morais, por que não poderia sofrer essa espécie de dano a coletividade, quando lesada 

                                                 
30 LEITE, José Rubens Morato. Dano ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2000. p. 220. 
31 O Fundo de Defesa dos Direitos Difusos é tratado nos artigos 13 e 20, da Lei 7.347, de 24 de julho de 1985, 
sendo regulamentado pelo Decreto 1.306, de 09 de novembro de 1994. 
32 STOCCO, Rui. Tratado de direito civil. São Paulo: RT, 2002. p. 671-674. 
33 De 08 de setembro de 1999. 
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no seu direito à boa qualidade de vida? Logicamente que as pessoas jurídicas não passam 
pelo sofrimento de dor como uma pessoa física, tal como a coletividade também não. Porém, 
a clássica noção de dor relacionada ao dano moral deve ser abandonada, a fim de que possa, 
o Direito, responder eficientemente pela tutela do meio ambiente, responsável, 
indubitavelmente, pela qualidade de vida e perfeita formação da personalidade de toda a 
coletividade. O Novo Código Civil e o STJ já expressam uma mudança de perspectiva em 
relação à dor sofrida no dano moral, quando admitem à pessoa jurídica a possibilidade de 
sofrimento de dano moral. A mesma constatação é feita a partir da lei 9.605/98 - Lei de 
Crimes Ambientais - que prevê34, inclusive, a criminalização da pessoa jurídica por danos ao 
ambiente.  

O bem ambiental é um bem peculiar, pois, quando afetado, pode atingir direitos da 
personalidade de indistintos sujeitos. Não se faz, por isso, razoável que o direito renegue 
essa peculiaridade com o único fim de manter um status quo relativo aos seus institutos já 
consolidados. Fazer isso seria negar que o Direito tem um fim de responder às demandas 
sociais e pressupor que ele tenha um fim em si mesmo. A lesão ambiental trata-se de uma 
lesão que traz desvalorização imaterial ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e 
concomitantemente a outros valores inter-relacionados como a saúde e a qualidade de vida. 

Um passo importante para direcionar a responsabilidade civil à tarefa da efetiva 
preservação do meio ambiente é adequá-la e adaptá-la às necessidades exigidas pela 
complexidade do bem ambiental e de sua proteção. Cabe, desta forma, fazer uma nova 
leitura do direito civil e incluir no instituto da responsabilidade a proteção ao direito ou 
interesse coletivo e difuso do ambiente ecologicamente equilibrado e a qualidade de vida. A 
responsabilidade civil, na reparação do dano moral ambiental, deve, então, não mais visar 
responder conflitos de ordem estritamente intersubjetivos. Deve visar a uma efetiva resposta 
na tutela ambiental, na qual o responsabilizado deve indenizar toda a coletividade difusa, por 
esta sofrer, indiscutivelmente, o pesado ônus da perda da qualidade de vida em virtude da 
degradação ambiental. 
       
 
7.3 Aparato legislativo aplicável 
 
 

O dano moral só passou a ser mais amplamente admitido com a promulgação da 
Carta Constitucional de 198835. A Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002, que institui o Novo 
Código Civil, em seu artigo 186, reconhece expressamente que “Aquele que, por ação ou 
omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar dano a outrem, 

                                                 
34 Artigo 3o da Lei 9.605 de 12 de setembro de 1998. 
35 A Constituição prevê em seu artigo 5o, inciso V o seguinte: “É assegurado o direito de resposta, 
proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem” (grifou-se). A seguir, o 
inciso X, do mesmo dispositivo, prescreve que: “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”. Cumpre destacar que ambos os dispositivos são auto-aplicáveis e, também, cláusulas abertas. Essa 
constatação advém do § 2o, do artigo 5o, da Carta Magna: “Os direitos e garantias expressos nesta 
Constituição não excluem os outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados 
internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte”. 
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ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito (grifou-se)”. 
Dada a peculiaridade do dano ambiental coletivo, a lei da Ação Civil Pública (lei 

7.347/85) fornece uma perfeita solução, em consonância com a necessidade de tutela 
ambiental do bem ambiental difuso. Em seu art. 13, a referida lei institui, como acima 
frisado, um fundo de amparo aos bens lesados. Com isso, o dinheiro advindo com as 
indenizações não vai para os cofres públicos estatais (cabe lembrar que o bem ambiental, no 
Brasil, não é do Estado e sim de toda a coletividade), mas vai para o Fundo a fim de ser 
utilizado na recuperação do bem lesado. O art. 3º, da lei 7.347/85, possibilita a imputação ao 
poluidor de obrigação de fazer (a fim de restaurar o bem lesado) ou não fazer (para que 
cesse a atividade lesiva) ou condenação pecuniária36. No entanto, não se deve confundir a 
obrigação de fazer ou condenação pecuniária pelo dano causado com a indenização do dano 
moral ambiental coletivo. Como já foi ressaltado, tal como nas lides privadas, em questões 
ambientais também há total independência entre a reparação do dano extrapatrimonial e do 
dano patrimonial. E há casos em que essas duas modalidades precisam ser aplicadas. 

No caso de obrigação de fazer o que se busca é uma restauração (patrimonial) do 
bem lesado considerado como microbem (plantio de árvores, por exemplo). Obviamente que 
a restauração do microbem lesado culmina na qualidade do meio ambiente global 
(macrobem); contudo, a obrigação de fazer é voltada de maneira direta ao microbem. O 
mesmo ocorre com a condenação pecuniária, na impossibilidade de aplicação da obrigação 
de fazer.  

Já na indenização por dano moral coletivo, o objetivo principal é a compensação da 
perda de qualidade de vida da sociedade proveniente da lesão ambiental. A compensação, 
nesse caso, relaciona-se à coletividade e a seu sofrimento pela alteração ambiental negativa.  

Assim, a obrigação de fazer do art. 3º da lei 7347/85 restaura o bem ambiental 
lesado, para que em um futuro (muitas vezes longínquo) sejam anuladas as más 
conseqüências da degradação. A indenização por dano moral coletivo, por seu turno, 
compensa o sofrimento da coletividade pelas más conseqüências da degradação, que 
culminaram na perda de sua qualidade de vida.  

Mas o que fazer com o dinheiro proveniente do dano moral ambiental coletivo, nos 
casos em que, concomitantemente, for imputada obrigação de fazer ao lesante, sendo que 
por meio desta já se tenha reparado ao máximo bem lesado? Deve-se buscar, nesse caso, 
investir o dinheiro no meio ambiente em local próximo ao da lesão que ocasionou a 
indenização moral, a fim de que a coletividade seja efetivamente compensada em termos 
ambientais.  

Em se tratando de dano extrapatrimonial ambiental, pode-se incluir, junto aos 
dispositivos já mencionados, o artigo 1o, inciso I, da Lei 7.347/85, que trata 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” (grifou-
se).  

Ainda que a indenização por dano moral ambiental já tenha sido expressamente 
reconhecida pelo ordenamento jurídico pátrio, conforme mencionado, pode-se, ademais, 
deduzi-la do princípio da reparabilidade integral do dano ambiental, consignado no artigo 
                                                 
36 É importante esclarecer que a condenação pecuniária se dá nos casos em que é impossível que uma 
obrigação de fazer restaure o ambiente lesado, como, por exemplo, na hipótese de morte de animais silvestres. 
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225, § 3o da Constituição da República Federativa do Brasil37 e no artigo 14, §1o, Lei 
6.938/8138. 
 
 
7.4 Julgados relativos ao dano moral ambiental 
 
 

Expostos os fundamentos do dano extrapatrimonial ambiental, partir-se-á para a 
exposição de alguns julgados nesse sentido, tratando-se, assim, do direito aplicado.Tratar-se-
á, primeiramente, de dois casos de condenação por dano extrapatrimonial subjetivo.  

O primeiro deles39, julgado em 25 de junho de 2002, ocorreu no Município de 
Mandirituba, no Estado do Paraná. O proprietário do pesque-pague daquela localidade 
ajuizou ação de indenização contra o Município, considerando que sua atividade foi 
acometida por mortandade dos peixes, causada pelo lançamento de esgoto proveniente de 
ligações clandestinas em galeria pluvial que desaguava no riacho que servia a sua 
propriedade. O autor atribuiu tal dano ao Município pela sua omissão ao não fiscalizar tais 
irregularidades. Dessa forma, foi requerida indenização em razão do abalo emocional 
sofrido pelo insucesso da atividade comercial, e das conseqüências financeiras surgidas.  

Nota-se, portanto, que o dano ambiental, nesse caso, foi apenas a causa do 
sofrimento do lesado. O bem ambiental não foi considerado por si só, como um valor 
autônomo. Uma prova disso, é que a indenização arbitrada destinou-se exclusivamente ao 
autor com a função de lenir sua dor. O bem ambiental não foi, de forma alguma, reparado. O 
autor foi, assim, indenizado pelos danos patrimoniais e morais sofridos, sendo que, em grau 
de Recurso (Reexame Necessário Nº 120.571-2) o Tribunal apenas converteu o quantum da 
indenização por dano moral, anteriormente fixado em salários-mínimos, para valor certo (R$ 
20.000,00). Sobre esse valor, o Tribunal procurou arbitrar valor razoável capaz de 
proporcionar satisfação à vítima, compensando-a pelo abalo psicológico sofrido, e adequado 
a produzir, no causador do dano, impacto suficiente para desestimular a reincidência na 
prática da ação danosa.  

Caso semelhante foi julgado pelo Tribunal do Estado do Rio Grande do Sul, em 17 
de maio de 200140. Foi reconhecida, a um particular (dono de propriedade), legitimidade 
para intentar, individualmente, apelação cível objetivando indenização por danos 
patrimoniais e morais, em função de terceiro (construtora), ter devastado área, naquela 
                                                 
37 “As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas, a sanções penais e administrativas, independente da obrigação de reparar os danos causados”. 
38 “Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da 
existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua 
atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade 
civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente”. 
39 FAZENDA RIO GRANDE. Vara Cível. Reexame Necessário nº 120.571-2. ERONDI MACHADO 
FAGUNDES versus MUNICÍPIO DE MANDIRITUBA. Des. Antonio Prado Filho. Sentença de 25 de junho, 
2002, www.tj.pr.gov.br, disponível em 15 de out. 2002. 
40 SANTA MARIA. 10a Câmara Cível. Apelação Cível n. 70001616895. SCHUCH ENGENHARIA LTDA 
versus ERNESTO DEOLIM BRAIDA. Des. Jorge Alberto Schreiner Pestana. Sentença de 17 de maio, 2001, 
www.tj.rs.gov.br, disponível em 15 de out. 2002. 
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propriedade, excessivamente superior à autorizada pelo apelante. A indenização por dano 
material foi-lhe negada, por ter havido acordo, em outro processo, para a recomposição da 
área ao estado anterior ao dano causado pela construtora. Entendeu, ainda, aquele Tribunal 
que ao particular que tem sua área agredida ecologicamente, é absolutamente admissível a 
possibilidade de indenização por dano moral. O dono da propriedade não poderia ajuizar 
ação pelos danos ambientais, uma vez que não tem legitimidade para tal. É passível a ele, 
porém, deduzir pretensão individual no tocante à ofensa ao seu patrimônio pessoal 
(indenização por dano moral ao ambiente como microbem). 

Um outro julgado interessante, trata-se de ação civil pública41 movida por Ministério 
Público do Estado de São Paulo, Município de Paulínia e Sociedade dos Amigos e 
Moradores do Bairro Recanto dos Pássaros de Paulínia contra Shell Brasil S.A. A Shell, que, 
anteriormente, já havia firmado termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, 
após indícios de pluma de contaminação verificados em auditoria, não cumpriu as metas 
estabelecidas, sendo que os moradores do bairro Recanto dos Pássaros apresentaram 
reclamações de que a água oriunda das cacimbas de suas propriedades não mais se 
apresentava inodora, insípida e incolor. Foram iniciadas, então, investigações sobre a 
possibilidade de expansão da pluma de contaminação anteriormente verificada e sobre a 
possibilidade de ela haver atingido o subsolo e o lençol freático do entorno das 66 
propriedades que compunham o bairro.  

A suspeita de expansão da pluma de contaminação para o lençol freático da região 
foi confirmada pelo inquérito civil público. Ressalta-se, ademais, que somente em 1996 
houve implantação de rede pública de distribuição de água no bairro. Até então, toda a água 
consumida pelos moradores provinha das cacimbas lá existentes. Além disso, as ligações 
residenciais foram efetuadas muito vagarosamente. Foi comprovada, portanto, a ocorrência 
de graves danos à saúde dos moradores daquele bairro em razão de intoxicação crônica, 
apontando a necessidade de remoção das pessoas lá residentes.  

O juízo de primeiro grau, entendendo que a ação civil pública objetiva tutelar o 
interesse difuso e não o interesse individual de cada um (o que poderia ser efetuado em 
ações individuais de cada morador para buscar a indenização cabível para danos materiais e 
morais que possa ter sofrido), conferiu à ré a obrigação de atender aos moradores do bairro, 
viabilizando-lhes os exames e tratamentos de que necessitassem, assim como sua remoção 
para outro local. Foi, assim, concedida a antecipação de tutela em favor dos autores, diante 
do perigo de dano irreparável que corriam. Essa foi a decisão proferida em primeiro grau. 
Dessa forma, o processo ainda não obteve decisão definitiva.  

Ressalta-se, no entanto, que além do dano extrapatrimonial subjetivo, verifica-se, no 
caso em questão, a ocorrência de dano extrapatrimonial objetivo, visto que o bem ambiental 
(água) foi atingido em sua acepção de macrobem. Isso porque a água, uma vez contaminada 
em tais proporções (lençol freático), priva do seu desfrute, não apenas os moradores daquela 
região, mas toda a coletividade das presentes e futuras gerações. Evidência disso é o fato de 
a empresa Shell ter-se prontificado para a aquisição de todas as propriedades da região. 

                                                 
41 PAULÍNEA. Juízo de Direito do Foro Distrital de Paulínea. Ação Civil Pública n. 2409/01. MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, MUNICÍPIO DE PAULÍNIA E SOCIEDADE DOS AMIGOS E 
MORADORES DO BAIRRO RECANTO DOS PÁSSAROS DE PAULÍNIA versus SHELL BRASIL S.A. 
Juiz Ricardo Sevalho Gonçalves. Sentença de 17 de dezembro, 2001.  
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Poder-se-ia, dessa forma, ter pedido, nesta ação civil pública, indenização por danos morais 
ambientais coletivos. 

Antes de discorrer sobre a pioneira decisão acerca de dano extrapatrimonial coletivo, 
proferida pelo Tribunal do Estado do Rio de Janeiro, serão tecidas algumas considerações 
sobre outro caso também de dano moral ambiental coletivo. 

O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul ajuizou, perante a 4a Vara 
Cível de Canoas, ação civil pública42 contra a Companhia Nacional de Abastecimento – 
CONAB, apontando a ela responsabilidade pelos danos causados com vazamento de gás de 
amônia, intoxicando várias pessoas da localidade. No juízo singular, foi proferida sentença 
pela procedência da ação, fixando indenização em mil salários mínimos a serem revertidos 
ao Fundo Estadual do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul. Em 2a instância, porém, foi 
aceito o argumento de exceção de incompetência da justiça estadual por se tratar de empresa 
pública federal. Dessa forma, o processo foi remetido para o Tribunal Regional Federal da 4a 
Região e ainda aguarda julgamento. 

 
  

7.5 Dano extrapatrimonial coletivo: decisão pioneira 
 
 
O Município do Rio de Janeiro ingressou com uma Ação Civil Pública43 contra réu 

que realizou corte de árvores com supressão de sub-bosque, próximo à Unidade de 
Conservação Ambiental, e iniciou construção não licenciada pela Prefeitura. O juiz 
monocrático condenou o réu a desfazer a obra irregular, a retirar os entulhos e a plantar 2800 
mudas de espécies nativas no prazo de 90 dias. Contudo, o Município do Rio de Janeiro 
apelou ao Tribunal de Justiça com vistas a garantir o pagamento de danos morais causados à 
coletividade pela degradação ambiental. 

Em louvável e inovador voto, a desembargadora relatora Raimunda T. de Azevedo, 
condenou o réu, além do plantio de 2800 mudas e do desfazimento da obra irregular, ao 
pagamento de 200 salários mínimos a título de danos morais ambientais, revertidos em favor 
do fundo para recuperação dos bens lesados. Como já foi chamada à atenção, a indenização 
por dano moral ambiental coletivo é independente da obrigação de fazer. A seguir, as 
palavras da eminente desembargadora: 
 

“... A condenação imposta com o objetivo de restituir o meio 
ambiente ao estado anterior não impede o reconhecimento de 
reparação do dano moral ambiental. 
[...] 
Uma coisa é o dano material consistente na poda de árvore e na 

                                                 
42 CANOAS. 1a Câmara Cível. Ação Civil Pública n. 597.06808-9. COMPANHIA NACIONAL DE 
ABASTECIMENTO – CONAB versus MINISTÉRIO PÚBLICO. Des. Leo Lima. Sentença de 25 de março, 
1998, www.tj.rs.gov.br, disponível em 15 de out. de 2002. 
43 RIO DE JANEIRO. Segunda Câmara Cível. Apelação Cível nº 2001.001.14586. MUNICÍPIO DO RIO DE 
JANEIRO versus ARTUR DA ROCHA MENDES NETO. Desembargadora Maria Raimunda T. de Azevedo. 
Sentença de 06 de março de 2002. 
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retirada de sub-bosque cuja reparação foi determinada com o plantio 
de 2800 árvores. Outra é o dano moral consistente na perda de 
valores pela coletividade.”   

 
A concessão de indenização por dano moral ambiental, nesse caso, deu-se, em parte, 

pela inquestionável perda da qualidade ambiental e paisagística da coletividade (diga-se: 
perda da qualidade de vida) ocasionadas pelo corte das árvores e pela construção de obra 
irregular. A Desembargadora fundamentou sua decisão caracterizando a função ecológica do 
bem ambiental. Segue trecho da decisão referente à descrição da inspeção técnica no local: 

 
“A cobertura arbórea, além do seu valor ecológico/paisagístico para 
o local, tem como funções importantes tamponar os impactos 
gerados nas zonas ocupadas contribuindo para amenizar microclima 
local; conter a erosão do solo; reter poluentes e ruídos; servir como 
porta sementes; atrair a fauna entre outros aspectos relevantes, para 
uma área próxima a uma Unidade de Conservação Ambiental”.  

 
Nota-se que o dano lesou vários bens ambientais, prejudicando a coletividade em 

vários aspectos. Os impactos mais diretamente perceptíveis referem-se ao dano paisagístico, 
à piora do microclima local e a diminuição de retenção de poluentes e ruídos; afetando 
diretamente o sossego e a saúde da coletividade. Os impactos no solo, na própria flora e na 
fauna denotam a perda de valores ambientais, que apesar de não serem tão diretamente 
perceptíveis como os primeiros, também afetam a qualidade ambiental da coletividade.  

Além do mais, o direito à indenização por esses danos, relaciona-se a uma visão 
antropocêntrica alargada, levando em consideração valores intrínsecos do meio ambiente. 
Não se pode esquecer, ademais, que a degradação ambiental referida, provocou também, a 
perda de qualidade ambiental para as futuras gerações (art. 225 da CF), sendo, a 
indenização, um eficaz meio de compensação não só para as presentes gerações, como 
também para as futuras (humanas e não humanas). 

Cumpre destacar também que a indenização por danos morais à coletividade coube, 
preponderantemente, em função do lapso temporal para a restauração ecológica a partir da 
obrigação de fazer (plantio de 2800 mudas de espécies nativas). No caso, cita a 
desembargadora que, o lapso temporal para a restauração ecológica é de 10 a 15 anos, no 
mínimo. Significa dizer, que em todo esse tempo, a coletividade “sofrerá”, de maneira 
irreversível, as más conseqüências da perda de sua qualidade de vida. Por isso, merece que 
os 200 salários mínimos da indenização sejam aplicados no ambiente próximo ao local da 
degradação, a fim de ser devidamente compensada em termos ecológicos.  

Não há um tabelamento do valor a ser fixado no caso de indenização por danos 
morais. Mais à frente, ressaltar-se-á de maneira preliminar alguns parâmetros de 
quantificação. Contudo, cabe ressaltar, a necessidade de proporcionalidade e razoabilidade 
na fixação do valor da indenização, observando-se, inclusive, a condição financeira do réu.  

Importantíssimo para a jurisprudência nacional foi esse acórdão analisado. Sem 
sombra de dúvidas, ele dá os primeiros passos na consolidação da indenização por dano 
moral ambiental coletivo. Todos os envolvidos diretos nessa decisão (Município do Rio de 
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Janeiro - Procurador de Justiça Luiz Otávio de Freitas; desembargador João Wehbi Dib e a 
desembargadora Maria Raimunda T. de Azevedo, pelo ilustre voto) merecem 
congratulações. 
 
 
7.6 Algumas considerações 
 
 
 Em face da pesquisa acima realizada, pode-se concluir que: 
 

1. A tomada de consciência da esgotabilidade do bem ambiental, surgida nas 
últimas décadas, trouxe a premente necessidade do surgimento de novos 
paradigmas no Direito, buscando-se proteger o bem ambiental com o máximo de 
eficiência possível. 

 
2. Juntamente à aplicação dos princípios da prevenção e precaução, necessário faz-

se a efetiva aplicação do princípio da responsabilização. Assim, poderá, o bem 
ambiental, ser beneficiado com uma proteção integral, na qual, ao princípio da 
responsabilização, caberá a busca pela reparação e compensação ecológicas. 

 
3. A responsabilização por dano moral ambiental coletivo, além de estar em perfeita 

consonância com o princípio da reparabilidade integral, representa um novo 
paradigma de responsabilização no Direito Ambiental, pelo qual se adapta o dano 
moral com fortes características individualistas e privatistas a uma realidade 
difusa (ínsita ao Direito Ambiental), possibilitando-se a compensação da 
coletividade pelos “sofrimentos” decorrentes da lesão ambiental. 

 
4. Os “sofrimentos” da coletividade, referentes a lesões ambientais intoleráveis, 

relacionam-se à sua perda de qualidade de vida. Contudo, a qualidade de vida não 
se refere somente à saúde, mas também ao conjunto de prerrogativas propiciadas 
por um meio ambiente saudável (sossego, interação com a natureza), que 
contribuem preponderantemente para um desenvolvimento sadio da 
personalidade dos indivíduos. 

 
5. A jurisprudência nacional está começando a admitir, consoante o ordenamento 

jurídico pátrio (art. 225, CF; art. 14, da lei 6938/81; lei 7347/85), a indenização 
por dano extrapatrimonial ambiental coletivo, dando, com isso, os primeiros 
passos na consolidação desta modalidade de dano e permitindo que a coletividade 
possa ser devidamente compensada sempre que ultrajada no seu direito ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado. 

 
6. A aceitação do dano moral ambiental coletivo, ao levar em consideração o bem 
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ambiental como essencial à personalidade dos sujeitos da coletividade, leva 
também em consideração a autonomia do bem ambiental. Isso implica uma visão 
antropocêntrica alargada, na qual a indenização, paralelamente à coletividade, 
compensa o bem ambiental em si, como bem autônomo.    

 
7. O valor do bem ambiental é de difícil determinação tendo por características ser 

limitado, utilitarista, antropocêntrico e regido pelas regras do capitalismo. Não 
obstante, a sua determinação redunda na certeza da sanção civil.   

 
8. A economia ecológica já apresenta diversos métodos para a quantificação do 

dano ambiental. Embora possa ser questionável a aplicação de determinados 
métodos, isso não deve servir como justificativa para a não imputação da 
responsabilidade civil. As ações propondo indenizações por danos ambientais 
terão já parâmetros, especialmente em seu viés moral ou extrapatrimonial, para 
fixar valores e os magistrados encontrarão ao seu dispor elementos para orientar 
suas decisões em cada caso concreto.  
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8 REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL 
 
 

A reparação da lesão e o re-estabelecimento do equilíbrio ecológico seriam o meio 
mais adequado para a ressarcir o prejuízo causado, tal prática é incentivada pela própria 
Constituição Federal que prevê a ação civil pública como meio de se pleitear a recuperação 
do bem danificado. 

A indenização pecuniária: trata-se da compensação do dano causado por meio 
pecuniário, já que, na prática, a reparação do dano é praticamente impossível. 

A compensação ecológica é um meio secundário de se ter uma resposta à 
problemática da reparação integral do dano ambiental e ao mesmo tempo provoca uma 
preocupação dos possíveis agentes poluentes com a questão do meio ambiente antes mesmo 
do impacto provocado pelo desastre. Tal forma de reparação divide-se em quatro 
subespécies de compensação do bem lesado. São essas: 

 
a) Jurisdicional: determinações judiciais, ou seja, impostas pelo Poder Judiciário,  que 

obrigam o responsável se a “substituir o bem lesado por um equivalente ou pagar 
quantia em dinheiro”.  

 
b) Extrajudicial: advém do termo de ajustamento de conduta, documento firmado entre 

as partes que possui eficácia de título executivo extrajudicial. 
 

c) Pré-estabelecida ou normativa: não faz parte do sistema da tripla responsabilização 
trazido pelo art. 225, § 3 da Constituição de 1988. “O mecanismo é aquele formulado 
pelo legislador, independente das  imputações jurisdicionais (civil e penal) e 
administrativas, e que tem como finalidade  compensar os impactos negativos ao 
meio ambiente, oriundos da sociedade de  risco”44, 45. 

 
d) Fundos autônomos: são fundos financiados por potenciais poluidores, que depositam 

periodicamente, quantias destinadas à reparação dos danos causados. 
 

 
8.1 Avaliação de danos e compensação ecológica 
 
 
 Não sendo possível a reparação natural, como instrumento subsidiário de reparação, 
deve-se cogitar da utilização da compensação ecológica. Assim sendo, sempre que não for 
possível reabilitar o bem ambiental lesado, deve-se proceder a sua substituição por outro 
funcionalmente equivalente ou aplicar a sanção monetária com o mesmo fim de substituição. 

                                                 
44 LEITE, José Rubens Morato. Dano Ambiental: Do Individual Ao Coletivo 
Extrapatrimonial. 2a  Edição. São Paulo. Ed. Revista Dos Tribunais. 2003. 
45 Como exemplo da compensação ecológica pré-estabelecida, vide art. 36 da Lei 9925 de 2000. 
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Segundo Mirra46, “a idéia de compensação implica, pois, numa certa equivalência, dentro do 
possível, entre o que se perde com a degradação do ambiente e o que se obtém a título de 
reposição da qualidade ambiental”. 
 A indenização pecuniária traz como ponto positivo a certeza da sanção civil e uma 
função compensatória do dano ambiental. Pelo sistema reparatório do dano ambiental, via 
ação civil pública, os valores pecuniários arrecadados em função da lesão ao meio ambiente 
ficam depositados em um fundo denominado fundo para reconstituição dos bens lesados, e 
são destinados, em última análise, à compensação ecológica. Assim, a idéia que paira neste 
fundo reparatório do dano é sempre buscar a reintegração do bem ambiental, pois os valores 
arrecadados em indenização, via de regra, servem para a execução de obras de reintegração 
do bem ambiental, objetivando substituir este bem por outro equivalente. 
 A compensação ecológica é, ao lado da restauração natural, uma espécie de 
reparação do dano ambiental, podendo ser assim classificada: jurisdicional, extrajudicial, 
pré-estabelecida ou normativa e fundos autônomos. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 A compensação ecológica jurisdicional consiste em imposições estabelecidas através 
de sentenças judiciais transitadas em julgado, que obrigam o degradador a substituir o bem 
lesado por um equivalente ou pagar quantia em dinheiro. É uma compensação imposta pelo 
Poder Judiciário, originária de uma lide ambiental. 
 A compensação extrajudicial, por sua vez, ocorre através do termo de ajustamento de 
conduta, que estabelece um ajuste entre os órgãos públicos legitimados e os potenciais 
poluidores, que se obrigam a atender as exigências legais47. O documento firmado entre as 

                                                 
46 MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Ação civil pública e a reparação do dano ao meio ambiente. São Paulo: Juarez 
de Oliveira, 2002. p. 288. 
47 Como exemplo de compensação extrajudicial cita-se o caso ocorrido recentemente em Minas Gerais, onde 
foi comprovado que a  Fiat, utilizando como filtro dos gases liberados pelo motor um dispositivo eletrônico em 
vez de catalisador, estava lançando no mercado veículos que emitiam gases poluentes acima dos limites 
estabelecidos por lei. Um acordo entre a empresa e a Procuradoria Geral da República de Minas Gerais 
converteu em medidas compensatórias as multas que a Fiat teria que pagar a União. Com isso, a montadora 
comprometeu-se, entre outras coisas, a doar uma área de 6.000 hectares ao Ibama e transformá-la no Parque 
Nacional do Vale do Peruaçu, além de prover toda a infra-estrutura para transformar o local num dos mais 
importantes complexos espeleológicos do país, doar um laboratório de análise de emissão atmosférica, um 
veículo de monitoração da qualidade do ar e outros equipamentos para órgãos ambientais do governo 
(EDWARD, José. Castigo do bem: decisões da Justiça obrigam vilões ambientais a criar áreas de preservação. 
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ECOLÓGICA 

    JURISDICIONAL
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partes tem a eficácia de título executivo extrajudicial, conforme estabelece o art. 5o, § 5.º, da 
Lei 7347 de 1985. 
 Cumpre ressaltar que o termo de ajustamento de conduta48, de acordo com a LACP, 
é um instrumento de caráter preventivo cuja finalidade consiste em ajustar a conduta do 
agente às exigências legais, mediante cominações49. Dessa forma, teoricamente, não poderia 
ser classificado entre os mecanismos de compensação ecológica aqui abordados. Ocorre, 
entretanto, que, na prática, o termo é eventualmente utilizado para esse fim, razão pela qual 
foi inserido como subespécie, ao lado da compensação jurisdicional, pré-estabelecida ou 
normativa e fundos autônomos. 

A terceira subespécie de compensação, a pré-estabelecida, está aparte do sistema da 
tripla responsabilização trazido pela Constituição da República Federativa do Brasil50. Dito 
isso, considera-se que o mecanismo de compensação ecológica pré-estabelecida pode ser 
entendido como aquele formulado pelo legislador, independente das imputações 
jurisdicionais (civil e penal) e administrativas, e que tem como finalidade compensar os 
impactos negativos ao meio ambiente, oriundos da sociedade de risco51. 

A quarta e última forma de compensação ecológica são os fundos autônomos de 
compensação ecológica, também chamados de formas alternativas de solução de indenizar 
o bem ambiental52. Separados da responsabilização civil, tais fundos são financiados por 
potenciais agentes poluidores que pagam quotas de financiamento para a reparação. Segundo 
Antunes53, o fundo facilita a reclamação do lesado e sua pronta indenização, sem os gastos 
adicionais e o demorado trâmite dos processos judiciais. Outra vantagem seria a de se poder 
utilizar o dinheiro do fundo quando os responsáveis pelo dano não puderem ser 
identificados. 
 
 
Parâmetros para compensação ecológica 
 
 

É preciso observar, entretanto, que a restauração natural deve ser sempre priorizada 
e, apenas quando esta não for possível, deve-se então aplicar a indenização pecuniária ou a 
substituição do bem por outro equivalente, como forma de compensação ambiental. A 
viabilidade de uma ou outra forma de reparação deve, vale ressaltar, ser precisada por 
perícia. 
Em relação à aplicação do instituto da compensação ecológica, quatro parâmetros devem ser 
observados visando à eficácia deste mecanismo. 

1. Em primeiro lugar, deve-se fazer uma valoração econômica do bem 

                                                                                                                                                      
In. Revista Veja OnLine. Disponível em http://www2.uol.com.br/veja/030698/p090.html Acesso em 
04/05/2001 (restrito)). 
48 O termo de ajustamento de conduta será mais detidamente analisado no item 5.13 
49 LACP, art. 5o, § 6o. 
50 Constituição Federal de 1988, art. 225, § 3o. 
51 Como exemplo da compensação ecológica pré-estabelecida, vide art. 36 da Lei 9925 de 2000. 
52 A questão dos fundos para reparação do dano ambiental será tratada no item 5.8.7. 
53 ANTUNES, Paulo de Bessa. Dano ambiental: uma abordagem conceitual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2000. p. 280-312. 
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ambiental. Trata-se de um processo que deve levar em consideração as 
gerações futuras e fundamentar-se em uma visão ecocêntrica, abandonando o 
clássico antropocentrismo utilitarista. 

 
2. Em seguida, considera-se que as medidas utilizadas no sistema de 

compensação devem observar os princípios de equivalência, razoabilidade e 
proporcionalidade. 

 
3. Outro parâmetro é trazido pela Comissão Européia que, no Livro Branco54, 

preceitua que a avaliação das indenizações deve utilizar como medida o custo 
da restauração, da reabilitação, da substituição ou da aquisição de recursos 
equivalentes, incluindo a compensação das perdas temporárias e os custos 
razoáveis da avaliação dos danos. 

 
4. Por fim, convém observar que o valor obtido com a compensação deve ser 

destinado primordialmente ao local afetado, pois é neste onde ocorrem os 
impactos negativos à natureza. As medidas compensatórias aplicadas no local 
afetado beneficiam tanto o meio ambiente como toda a comunidade 
prejudicada. 

 
O mecanismo da compensação ecológica, como visto, é uma resposta econômica à 

questão do dano ambiental. Trata-se, portanto, de uma solução ainda precária ao problema 
da crise ambiental, pois não foge muito da racionalidade capitalista, quando deveria procurar 
maior comprometimento ético com o bem ambiental e as gerações futuras. 
 
 
Compensação ecológica: casos jurisdicionais 
 
 
 Nesse momento, serão examinadas as tendências de como a jurisprudência tem-se 
conduzido na avaliação dos custos da reparação ambiental. Para tanto, levanta-se a seguinte 
questão: como reparar em dinheiro o dano ambiental, considerando a dificuldade na 
quantificação monetária dos bens ambientais? 
 Pode-se dizer que uma das formas utilizadas pela jurisprudência em resposta à 
questão levantada “é a avaliação dos custos totais das obras e trabalhos necessários à 
recuperação do meio ambiente e a condenação do responsável ao pagamento do valor 
correspondente.” 55 Alerta-se que, nesta hipótese, “não se avalia o valor do dano em si – que 
é inestimável – mas, diversamente, o valor das obras de restauração do bem ou sistema 

                                                 
54 Livro Branco sobre responsabilidade ambiental. COM(2000)66 final.9.2.2000. Embora o Livro Branco 
esteja sendo alterado pela proposta de Diretiva relativa à responsabilidade ambiental em termos de prevenção e 
reparação de danos ambientais (COM(2002)17final.Bruxelas.23.1.2002), que se encontra em vias de adoção, 
não pode ser descartado como doutrina no âmbito da legislação brasileira. 
55 MIRRA, Álvaro Luiz Valery. A reparação do dano ambiental. Tradução de L’action civile publique du droit 
bresilien et la reparation du dammage causé à l’environnement, cit., p. 40-41. 
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ambiental degradado.” Uma ilustração do método utilizado foi de demanda de uma destilaria 
de álcool do interior de São Paulo que, por negligência, permitiu o despejo de enorme 
quantidade de resíduos poluentes (vinhaça) em um curso d’água, causando grande 
mortandade de peixes. Com base nos elementos da prova pericial apresentados, o juiz 
condenou a poluidora ao pagamento de uma quantia em dinheiro, correspondente ao 
montante estimado para execução das obras de recomposição da fauna do curso d’água. 56 
 Um segundo posicionamento jurisprudencial encontrado é a fixação de determinada 
soma em dinheiro, objetivando compensar, de alguma forma, a degradação ambiental 
causada. Naturalmente, neste caso, será necessário verificar se não há possibilidade de 
qualquer intervenção capaz de restaurar ou reconstituir o bem ambiental. Tal solução foi 
adotada no caso “Passarinhada do Embú”, onde foram abatidas aproximadamente 5 mil aves 
silvestres, entre rolinhas, sabiás e tico-ticos. Visando a reparação do dano ambiental, o réu 
foi condenado ao pagamento de uma determina quantia em dinheiro, calculada com base no 
número de aves abatidas multiplicado pelo valor unitário de mercado do exemplar da 
espécie correspondente. 57 
 Um outro exemplo de fixação de determinada soma em dinheiro, objetivando a 
aplicação de medida compensatória foi a questão da poluição atmosférica provocada pelas 
queimadas, na colheita de cana-de-açúcar, na Comarca de Sertãozinho. Tal caso foi 
suscitado por Mirra58 e Brasil59: “Com base em estudo elaborado por um professor do 
Departamento de Hidráulica e Saneamento da Escola de Engenharia de São Carlos-SP, 
procurou-se aferir monetariamente a perda de energia decorrente da queima de palha de 
cana-de-açúcar, buscando-se seu equivalente em litros de álcool produzidos pela cana, para 
chegar-se à soma em dinheiro a ser paga pela empresa poluidora. A reparação pecuniária, 
então, foi estabelecida com base no número de hectares queimados na propriedade da 
demandada, multiplicados pelo preço comercial de 2.048 litros de álcool, à perda de energia 
pela queima de um hectare de cana-de-açúcar”. 
 Como terceiro mecanismo utilizado pelo Judiciário nos casos de compensação 
ecológica cita-se a substituição por equivalente dada a impossibilidade de restituição do 
dano ambiental. Essa hipótese pode ser exemplificada através do caso “Habitasul”, ocorrido 
em Florianópolis. Considerado impossível o restabelecimento da situação anterior do Rio do 
Meio, sobre o qual foi implementado um projeto de urbanização balneária, foi firmado entre 
as partes um termo de transação, com efeito de medida compensatória, constituído 
basicamente em dois pontos: 1) a construção de um lago de superfície superior a 32.000 m2, 
que a Habitasul já havia efetivado, para captação de águas pluviais, o que implicaria na 
substituição de uma das finalidades do Rio do Meio. Observe-se que, no caso, a 
compensação ecológica foi parcial, substituindo-se apenas uma função do Rio - a captação 
de águas; 2) a Habitasul comprometeu-se a pagar uma indenização no valor de 75 mil reais, 
a ser repassada à Secretaria do Meio Ambiente, Migração e Habitação do município de 
                                                 
56 MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Inovações da jurisprudência em matéria ambiental. Revista Trimestral de 
Direito Público, São Paulo, 1994. v. 8, p. 217. 
57 Conforme Acórdão publicado no livro de MILARÉ, Édis. Ação civil pública na nova ordem constitucional. 
São Paulo : Saraiva, 1990. p. 77-80. 
58 MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Inovações da jurisprudência em matéria ambiental, cit., p. 42. 
59 BRASIL. Juízo da Comarca de Sertãozinho. Sentença do Processo 001/ 992. Revista de Direito Ambiental, 
São Paulo, v. 1, p. 235-259, 1996. 
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Palhoça, na grande Florianópolis, e revertida à Sede do Parque ecológico Municipal do 
Manguezal, por entender-se que os manguezais de Palhoça exercem influência ambiental 
sobre a Ilha de Santa Catarina60. 
 As respostas jurisprudenciais são, sem dúvida, uma opção válida na concretização da 
reparação do dano ambiental. Os intérpretes do direito optaram por usar métodos 
alternativos para avaliação do cálculo, com vistas ao ressarcimento pecuniário e, numa visão 
objetiva, optaram pela dedução correta, pois não é permitido ao magistrado deixar de 
examinar o caso concreto. Além do que, solucionando o caso concreto, agiram em favor da 
sociedade que teve seus bens ambientais lesados, ou seja, aplicaram a tese do, in dubio pro 
ambiente. Ainda ressalta-se, mais uma vez, que a efetivação da obrigação de reparar o dano 
ambiental funciona como mecanismo de inibição de outras condutas lesivas ao meio 
ambiente. 
... 
 

                                                 
60 BRASIL. Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Ação civil pública. Sentença de procedência reformada por 
maioria. Oposição de embargos infringentes pelo Ministério Público. Desistência do recurso em razão de 
transação nos autos, com efeitos de medida compensatória. Viabilidade. Pedido homologado. Processo extinto. 
Embargos infringentes n. 248. Relator: Des. Gaspar Rubik. Acórdão, 13 mar. 1996. Disponível em 
<http://tjfolio.tj.sc.gov.br/cgibin/folioisa.dll/cdjuris.nfo/query=compensa!E7!E3o+ecol!F3gica++++++/doc/{@
1}/hits_only?> Acesso em 04 maio 2001. 
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9 LEI DE CRIMES AMBIENTAIS E REFLEXOS NA RESPONSABILIDADE CIVIL 
 
 
 A Lei 9.605, de 1998, prevê que os reflexos cíveis sobre reparabilidade do dano 
ambiental são, de fato, mecanismos interligados com a responsabilidade civil, sendo que a 
função primária, aqui, ao contrário, é o exercício do jus puniendi pelo Estado, isto é, o 
motivo fundamental desta função não é a reconstituição do bem lesado, que só se concretiza 
na dependência do persecutio criminis e incidente da prévia vista à instância processual 
penal. 61 
 Com efeito, Alonso Junior, 62 ao examinar a citada lei, aponta que, em inúmeras 
oportunidades, o legislador demonstra a clara intenção de induzir o agente a reparar o dano, 
significando, desta forma, uma clara vinculação com a responsabilidade civil. De fato, nas 
palavras de Marques Sampaio, são pontos de interseção entre a responsabilidade penal e 
civil. 
 Analisando a Lei 9.605, de 1998, encontram-se exemplos que podem demonstrar 
estes reflexos cíveis ou dependentes da responsabilidade civil nas funções primárias do 
processo penal em suas várias fases: 
 

1. Na transação, conforme art. 27: 63 “Nos crimes ambientais de menor 
potencial ofensivo, a proposta de aplicação imediata de pena restritiva de 
direitos ou de multa, prevista no art. 76 da Lei 9.099, de 26 setembro de 
1995, somente poderá ser formulada desde que tenha havido a prévia 
composição do dano ambiental, de que trata o art. 74 da mesma Lei, salvo 
em caso de comprovada impossibilidade”. Observe-se que a composição 
preconizada não importa qualquer disponibilidade do bem protegido, 
devendo ser a reparação integral, considerando a indisponibilidade como 
característica do bem ambiental. Não se deve, através desta disposição, 
abrir uma brecha para que o dano permaneça irreparável, incentivando-se 
ações anti-sociais. 

 
2. Na suspensão condicional do processo, conforme o art. 28 e seus incisos: 

64 “As disposições do art. 89 da Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995, 
                                                 
61 BENJAMIN, Antonio Herman V. Responsabilidade cível pelo dano ambiental. Revista de Direito 
Ambiental, São Paulo, v. 9, p. 27, jan. 1998. 
62 ALONSO JÚNIOR, Hamilton. Reflexos cíveis da Lei dos crimes ambientais: Lei 9.605 de 1998. Revista da 
Associação Paulista do Ministério Público, São Paulo, v. 14, p. 25, 1998. 
63 Nota-se que a composição de que trata o artigo deve se dar entre o Ministério Público e o réu, e não entre a 
vítima e o réu, atinentes aos casos de crimes que venham a atingir o microbem ambiental, considerando que os 
danos ao meio ambiente, como macrobem, têm características de indisponibilidade, conforme já visto. Neste 
sentido: SAMPAIO, Francisco José Marques. Responsabilidade civil e reparação de danos ao meio ambiente. 
Rio de Janeiro : Lumen Juris, 1998; CLEMES, Sérgio. A Lei 7.347, de 1985 e a transação dos interesses 
difusos ambientais. Florianópolis, 1996. Monografia (Curso de Graduação em Direito) – Universidade Federal 
de Santa Catarina, p. 59. 
64 Os demais incisos do artigo também se aplicam ao tema: “II – na hipótese de o laudo de constatação 
comprovar não ter sido completa a reparação, o prazo de suspensão do processo será prorrogado, até o 
período máximo previsto no artigo referido no caput, acrescido de mais um ano, com suspensão do prazo da 
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aplicam-se aos crimes de menor potencial ofensivo definidos nesta Lei, 
com as seguintes modificações: I – a declaração de extinção de 
punibilidade, de que trata o § 5.º do artigo referido no caput, dependerá 
de laudo de constatação de reparação do dano ambiental, ressalvada a 
impossibilidade prevista no inciso I do § 1.º do mesmo artigo;” (grifo 
nosso). 

 
3. Na sentença condenatória, conforme art. 20: “A sentença penal 

condenatória, sempre que possível, fixará o valor mínimo para a 
reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos 
sofridos pelo ofendido ou pelo meio ambiente” (grifo nosso). 

 
4. Na execução, conforme o art. 17: “A verificação da reparação a que se 

refere o § 2.º do art. 78 do Código Penal será feita mediante laudo de 
reparação do dano ambiental, e as condições a serem impostas pelo juiz 
deverão relacionar-se com a proteção ao meio ambiente” (grifo nosso). 

 
5. Na pena restritiva de direito, na forma de pena pecuniária estabelecida no 

art. 12: “A prestação pecuniária consistente no pagamento em dinheiro à 
vítima ou à entidade pública ou privada com fim social, de importância, 
fixada pelo juiz, não inferior a um salário mínimo nem superior a 
trezentos e sessenta salários mínimos. O valor pago será deduzido do 
montante de eventual reparação civil a que for condenado o infrator” 
(grifo nosso). Note-se que a sentença que impuser sanção pecuniária tem 
um caráter eminentemente reparatório, 65 posto que, ao final o valor pago, 
será dedutível da indenização, em ação civil. Com isso, redunda, 
indubitavelmente, em efeitos cíveis do exercício do jus puniendi. 

 
6. Na pena restritiva de direito, na forma de prestação de serviços à 

comunidade, conforme art. 9.º: “A prestação de serviços à comunidade 
consiste na atribuição ao condenado de tarefas gratuitas junto a parques e 
jardins públicos e unidades de conservação, e, no caso de dano da coisa 
particular, pública ou tombada, na restauração desta, se possível” 66 
(grifo nosso). 

 
 Outra característica dos reflexos cíveis da lei de crimes ambientais, além da 
                                                                                                                                                      
prescrição; III – no período de prorrogação, não se aplicarão as condições dos incisos II, III e IV do § 1.º do 
artigo mencionado no caput; IV – findo o prazo de prorrogação, proceder-se-á à lavratura de novo laudo de 
constatação de reparação do dano ambiental, podendo, conforme seu resultado, ser novamente prorrogado o 
período de suspensão, até o máximo previsto no inciso II deste artigo, observado o disposto no inciso III; V – 
esgotado o prazo máximo de prorrogação, a declaração de extinção de punibilidade dependerá de laudo de 
constatação que comprove ter o acusado tomado as providências necessárias à reparação integral do dano”. 
65 SAMPAIO, Francisco José Marques. Responsabilidade civil e reparação de danos ao meio ambiente. Rio de 
Janeiro : Lumen Juris, 1998. p. 19-23. 
66 SAMPAIO, Francisco José Marques. Idem. p. 18-19. 
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dependência do processo penal, é que esta pressupõe a existência de dolo ou culpa estrito 
senso e, já diversamente, como é sabido, a responsabilidade civil autônoma e imediata do 
dano ambiental sem culpa. 
 De fato, nota-se que a Lei 9.605, de 1998, veio aperfeiçoar a intervenção estatal no 
terreno sancionatório civil, administrativo e penal e trouxe ampliação ao sistema que se 
reflete no regime da responsabilidade civil ambiental. Em síntese, não obstante o seu caráter 
criminal, conferiu tratamento especial ao dano ambiental e a sua reparação. Aplicando-se os 
benefícios despenalizadores da transação penal e da suspensão condicional, levando como 
pressuposto necessário a efetiva reconstituição do dano ambiental pelo lesante, estimulando 
metas extrapenais. Também, neste sentido, o art. 60 do Decreto 3.179, de 1999, que trata da 
suspensão da exigibilidade das multas, quando o infrator, por termo de compromisso 
aprovado pela autoridade competente, obrigar-se a reparar o dano. Ademais, cumpridas 
integralmente as obrigações assumidas no termo de compromisso, a multa será reduzida em 
noventa por cento do valor.  
 Não obstante as inovações trazidas pela Lei dos Crimes Ambientais, o ponto 
vulnerável é que a maior parte das condutas delitivas é passível de suspensão do processo, 
conforme o art. 28. Assim é imprescindível uma maior preocupação, tanto do Ministério 
Público quanto do Poder Judiciário, visando garantir o interesse relevante do bem ambiental 
e da coletividade. 

Um outro ponto a ser salientado é o relacionado à previsão de multa civil ambiental 
no âmbito da Lei 9.605, de 1998. O veto presidencial ao art. 1.º do projeto veio impedir a 
aplicação da sanção civil em acréscimo aos prejuízos ambientais67. Entretanto, a doutrina68 
tem salientado que o art. 3.º da Lei 9.605, de 1998, veio conduzir ao reaparecimento da 
proposta vetada, pois consta deste que “as pessoas jurídicas serão responsabilizadas 
administrativa, civil e penalmente”, fazendo surgir a sanção civil. A argumentação de 
Benjamim é no sentido de que a expressão responsabilizada denota punir ou sancionar. 
Entende-se que a melhor verificação da possibilidade da aplicação de multa se fará, no caso 
concreto, através da construção jurisprudencial. 
 

                                                 
67 Este prescrevia: “As condutas e atividades lesivas ao meio ambiente são punidas com sanções 
administrativas, civis e penais, na forma desta lei. Parágrafo único. As sanções administrativas, civis e penais 
poderão cumular-se, sendo independentes entre si”. (INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E 
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS. A lei da natureza : lei de crimes ambientais. Brasília : Ibama, 
1998). 
68 BENJAMIN, Antonio Herman V. Responsabilidade cível pelo dano ambiental, cit., p. 28-31. 
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10 INTERFACE COM O NOVO CÓDIGO CIVIL E DANO AMBIENTAL 
 
•Art. 927, parágrafo único ( Teoria do Risco) 
•Art 1128, parágrofo 1.  ( conteúdo do direito de propriedade) 
•Art. 99 (definição de bem de uso comum, pertencente ao Poder público) 
•Art.1263 ( coisa sem dono) 
•artigo 187 ( responsabilidade decorrente do Abuso de Direito) 
•artigo 186 ( responsa. Por ato ilícito) 
•artigo 1277, 1278, 1279, 1280, 1281 (Direito de Vizinhança e limite da tolerancia ord. 1277 
caput e unico) 
• •Art. 1313, caput, I, 1289 e 1293, 1º(direito de vizinhança e construir) 
•artigo 936 ( resp. Objetiva do Dono de Animal) 
•artigo 942 ( resp. Solidaria) 
•artigo 206, parágrafo 3, inciso V ( prescrição da pretensão civil) 
•artigo 186 ( dano extrapatrimonial) 
•artigos 953 e 954 ( hipoteses de dano extrapatrimonial) 
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BLOCO DE ATIVIDADES : 
 

: 
Uma Usina de Álcool, devidamente licenciada, durante época da colheita de cana de 

açúcar, produz queima da palha, causando poluição atmosférica. Ocorre, que Órgão 
Ambiental competente Atesta que a poluição na região encontra-se de acordo com o limite 
de emissões estabelecido pelo padrão ambiental vigente. Entretanto, verificasse que a 
população do Município vizinho da Usina tenha sofrido problemas respiratórios, oriundo da 
poluição da queima de palha. Os laudos perícias são contraditórios.  Existe prova que os 
Hospitais da região do dano constataram estatisticamente um número maior de pacientes 
com problemas respiratórios, durante o período da queima de palha de cana de açúcar da 
Usina.   

Com base na leitura do conteúdo didático da disciplina, responda as seguintes 
questões referentes à situação problema apresentada: 
 
1. A constatação que a empresa encontra-se dentro do padrão ambiental exclui por si só o 

dano ambiental?   
 

2. Como o juiz deve considerar as provas do dano e o nexo de causalidade? 
 

3. Qual é o limite de tolerabilidade aceito para caracterizar o dano?   
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ANEXOS 
 
 
1) Legislação 

  
Constituição de 1988 

Art. 225. 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. 

§ 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.  

 Lei 6938/81   

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

        I - meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem 
física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas; 

Art. 14 -. 

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

  
 
2) Jurisprudência  
 
TJSC - Apelação Cível 40.190 
“Ação civil pública – Dano ambiental – Área de mangue aterrada para fins de loteamento – 
Aprovação pela Prefeitura – Irrelevância – Direito adquirido inexistente – Responsabilidade 
objetiva – Prejuízo ecológico irrecuperável. Ao poluidor responsável por fato lesivo ao 
meio ambiente descabe invocar a licitude da atividade ensejada pela autorização da 
autoridade competente. A responsabilidade no âmbito da defesa ambiental é objetiva. 
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Bastante é a prova do nexo causal entre a ação do poluidor e o dano, para que nasça o dever 
de indenizar.” 
 
TJSC – Ação Civil Pública 9800924-3 
“A proteção do Parque, como área de preservação permanente, é realizada através da 
proibição e da fiscalização de se levantarem construções fora dos limites consignados no seu 
plano diretor, evitando-se a forma clandestina; por isto, desnecessária a prova do dano 
ambiental, bastando a simples ameaça para configurar o dever de ação para 
resguardá-lo; não se exige prova de dano efetivo, mas apenas de sua probabilidade, 
bastando simples ameaça para justificar a via processual, com a qual se afasta possível 
irreparabilidade”. 
 
Ação Civil Pública - Sertãozinho  
“O fato de o próprio órgão ambiental (Cetesb) ter verificado que, por ocasião das queimadas 
nas culturas canavieiras, o ar na região apresenta freqüentemente boa qualidade, nos termos 
dos padrões legais nacionais e internacionais de emissão e concentração de substâncias 
poluentes, não deve impressionar, na medida em que é insuficiente para descaracterizar a 
poluição ambiental”.  
“No entanto, é importante salientar que o mero respeito aos padrões de emissão ou de 
imissão não garantem, por si só, que uma atividade não seja poluidora. Isso porque tais 
padrões normatizados são meramente indicativos de que as concentrações previamente 
fixadas de uma dada substância ou matéria no ar não causarão prejuízos à saúde pública, às 
espécies de fauna e da flora e aos ecossistemas. Pode ocorrer, porém, que apesar de 
plenamente conforme os padrões estabelecidos, o lançamento de uma determinada 
substância se mostre nociva e daí será indispensável a sua redução ou proibição para 
compatibilizá-la com o objetivo básico dessa técnica, que é evitar a poluição”. 69 
 
TJRJ – Apelação Cível  2001.00114586   
Poluição Ambiental. Ação Civil Pública formulada pelo Município do Rio de Janeiro. 
Poluição consistente em suspressão da vegetação do imóvel sem a devida autorização 
municipal. Cortes de árvores e inicio de construção não licenciada, ensejando multas e 
interdição do local. Dano à coletividade com a destruição do ecossistema, trazendo 
conseqüências nocivas ao meio ambiente, com infringência, às leis ambientais, Lei Federal 
4.771/65, Decreto Federal 750/93, artigo 2º, Decreto Federal 99.274/90, artigo 34 e inciso 
XI, e a Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro, artigo 477. Condenação a reparação de 
danos materiais consistentes no plantio de 2.800 árvores, e ao desfazimento das obras. 
Reforma da sentença para inclusão do dano moral perpetrado a coletividade. Quantificação 
do dano moral ambiental razoável e proporcional ao prejuízo coletivo. A impossibilidade de 
reposição do ambiente ao estado anterior justificam a condenação em dano moral pela 
degradação ambiental prejudicial a coletividade. Provimento do recurso.  

                                                 
69 Sentença de 1.º grau, da 2.ª Vara da Comarca de Sertãozinho, que julgou procedente ação civil pública 
intentada pelo Ministério Público, responsabilizando o degradador à indenização e cessação de atividade 
nociva provada por queima de palha de cana-de-açúcar. Vide: Revista de Direito Ambiental, São Paulo : RT, v. 
1, p. 238-259, 1996. 
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TJSP – Apelação 163.470-1/8.  
 “O dano moral é aquele que, direta ou indiretamente, a pessoa física ou jurídica, bem assim 
a coletividade, sofre no aspecto não econômico dos seus bens jurídicos (...). A reparação do 
dano moral não se estriba, somente, no pretium doloris, aí considerada a dor estritamente 
moral e, também a própria dor física – aspecto moral da dor física – podendo se 
caracterizar sem ter por pressuposto qualquer espécie de dor – sendo uma lesão 
extrapatrimonial, o dano moral pode se referir, por exemplo, aos bens de natureza 
cultural ou ecológica”. 
 
STJ – RE 37354 
“A ação civil pública pode ser proposta contra o responsável direto, contra o responsável 
indireto ou contra ambos, pelos danos causados ao meio ambiente. Trata-se de caso de 
responsabilidade solidária, ensejadora do litisconsórcio facultativo – CPC, art. 46, I – e não 
do litisconsórcio necessário – art. 47”. 
 
Jurisprudência Estrangeira 
(LEITE, José Rubens Morato. Dano Ambiental: Do Individual Ao Coletivo Extrapatrimo-
nial. 2a  Edição. São Paulo. Ed. Revista Dos Tribunais. 2003.) 
 
Visando a dar uma visão mais detalhada dos casos paradigmáticos mencionados na literatura 
jusambiental concernente à reparabilidade do dano ambiental, far-se-á a seguir um sucinto 
relato dos principais, em ordem cronológica: 
 

1. Na região industrial da Baía de Minamata, no Japão, houve uma epidemia 
causada por contaminação da água, especialmente pelo mercúrio. Esta epidemia 
ocorreu em 1953 e foi diagnosticada em 1957, quando ficou demonstrado que os 
resíduos industriais foram assimilados por espécies marinhas de que se alimentava a 
população, causando problemas de saúde. As ações reparatórias foram ajuizadas e 
1.360 vítimas foram indenizadas. 
 
2. Em 18 de março de 1973, houve o encalhamento do navio petroleiro Zoe 
Colocotroni em um recife, perto de Porto Rico. Foram despejadas, por ordem do 
capitão do navio, 5 mil toneladas de petróleo no mar, causando danos ao meio 
ambiente local, em zona de significante interesse ecológico. A Commonwealth de 
Porto Rico propôs ação de reparação do prejuízo ecológico causado, tendo sido 
pedida uma indenização equivalente ao custo da recomposição do local de cerca de 7 
milhões de dólares. Este valor era baseado num plano de recomposição da situação 
anterior. O Tribunal do Distrito de Porto Rico não concedeu a indenização com base 
no plano de recuperação, por achar demais custoso, mas deu procedência ao pedido 
com base no valor comercial das espécies, cerca de cinco milhões de dólares. Em 
grau de recurso, o First Circuit of Appeals recusou o método de cálculo utilizado pela 
decisão e determinou que a avaliação deveria ser feita com base no custo da 
recuperação natural, atribuindo uma indenização de 5,2 milhões de dólares, decisão 
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confirmada pelo Supremo Tribunal. 
 
3. No ano de 1978, ocorreu o naufrágio do navio-tanque Amoco-Cadiz, no norte da 
Bretanha e, em conseqüência, derramaram-se cerca de 220.000 toneladas de petróleo 
bruto no mar. Degradaram-se a fauna e flora locais, atingindo cerca de 440 
quilômetros quadrados da costa e os pescadores ficaram temporariamente 
desempregados. O caso foi remetido à jurisdição dos Estados Unidos e o Tribunal 
Northen District of Illinois decidiu que a sociedade que explorava o navio Amoco e a 
sociedade-mãe Standard Oil seriam responsáveis pelo dano. A decisão foi feita com 
base no direito norte-americano e o processo foi enviado novamente à jurisdição 
francesa. Em 1990, com base no direito francês, decidiu-se que poderiam ser 
imputados, entre outros, os seguintes prejuízos: as despesas com a limpeza e parte da 
recomposição da situação anterior, suportadas pelo Estado francês com cerca de 
duzentos milhões de francos; comunidades, cerca de 46 milhões de francos, e pelas 
associações de defesa do ambiente, três milhões de francos; uma pequena parte dos 
custos de um programa de recuperação ecológica e outros estudos científicos; parte 
de lucros cessantes de empresários diretamente dependentes do turismo (ex., 
restaurantes); e parte dos prejuízos causados aos pescadores da zona, com cerca de 
um milhão de francos. 
 
4. Em 31 de outubro de 1986, ocorreu um gigantesco incêndio na fábrica da Sandoz, 
em Schwzerhalle, na Suíça. Em decorrência do incêndio e da combustão de 1.200 
toneladas de produtos químicos (inseticidas, herbicidas etc.) formou-se uma nuvem 
tóxica que acabou por se depositar no rio Reno e alterou o ecossistema local, além de 
causar vários danos patrimoniais a agricultores e pescadores da região. A situação se 
agravou porque outras empresas (Basf, Ciba Geigy) da região aproveitaram a 
oportunidade para despejar produtos tóxicos no rio. Considerando que a Sandoz 
assumiu imediatamente a responsabilidade pelo acidente, foi iniciado um acordo de 
negociação direta entre as partes. Criou-se para a negociação um interlocutor por 
parte das vítimas da Alsarhin (Association Alsacienne pour la Défense et 
l’Indemnisation des Victimes des Pollutions dans la Vallé du Rhin Supérieur), de 
representantes do Estado, das coletividades territoriais, dos estabelecimentos 
públicos, das associações privadas de defesa do ambiente e particulares. Em 
dezembro de 1987, chegou-se a um acordo quanto à indenização dos seguintes 
danos: despesas com a recuperação da situação anterior do ecossistema, no valor de 
dezoito milhões de francos; despesas ligadas à instalação de uma estação de 
vigilância da qualidade da água do Reno; lucros cessantes dos comerciantes, 
ocasionados pela diminuição da pesca, no valor de 650.000 francos, com base nas 
receitas dos anos anteriores; danos morais à Federação Alsaciana de Defesa do Meio 
Ambiente e danos aos pescadores, em cerca de onze milhões de francos, e danos à 
imagem da região, correspondente a 1,5 milhão, destinado ao gabinete de turismo da 
região. 
 
5. Em 24 de março de 1989, na costa do Alasca, em Bligh Reef, no Estreito de Prince 
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William, o navio petroleiro Exxon Valdez encalhou e derramou 41,69 milhões de 
litros de óleo cru. Nas semanas seguintes verificou-se que foi degradada uma área de 
cerca de 2.413 quilômetros quadrados, onde se situavam numerosas reservas 
naturais. Danificaram-se vários ecossistemas marinhos e o acidente causou a morte 
de inúmeras espécies protegidas. Numa transação judicial, celebrada em 1991, a 
Exxon obrigou-se a pagar indenização de danos ambientais num montante de 
novecentos milhões de dólares e cem milhões por danos futuros para o Estado do 
Alasca e o Governo Federal. A indenização destinou-se à implementação de um 
plano de reparação dos danos, que compreendeu: a) ações de limpeza; b) ações de 
reintegração dos bens naturais afetados; c) criação de recursos equivalentes aos 
destruídos; realização de estudos equivalentes aos destruídos; d) realização de 
estudos de acompanhamento e monitorização da evolução da situação. 
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LEITURA COMPLEMENTAR 
 
PARTE 2 
 
1 SANÇÃO ADMINSITRATIVA AMBIENTAL70 
 

1. 1Gestão dos riscos ambientais e Direito Administrativo: o papel da sanção 
administrativa ambiental 

 
Como já apontado no início do presente texto,71 o atual desafio de preservar e de 

proteger o meio ambiente se desenvolve num contexto marcado pela incerteza e pelo risco, 
características inafastáveis diante da complexidade e da difusidade inerentes à questão 
ambiental. 

No que diz respeito à tutela jurídica do meio ambiente, surge, portanto, a necessidade 
de disponibilizar ao Estado instrumentos capazes de implementar um sistema de gestão dos 
riscos ambientais, por meio do qual se torne possível desenvolver as tarefas de identificar, 
avaliar e gerenciar os riscos ambientais oriundos das mais variadas atividades humanas.72 

 Embora não se desconsidere o relevante papel desempenhado pela tutela 
jurisdicional civil, como instrumento inserido no sistema jurídico de gestão dos riscos 
ambientais, não se pode perder de vista que os mecanismos de responsabilidade civil são 
insuficientes, por si sós, para concretizar o mandamento constitucional de manutenção do 
equilíbrio ecológico para a presente e futuras gerações (art. 225, caput, CF/88). Dito de 
outro modo, não se pode ter a ilusão de que “(...) a utilização pelo Direito Ambiental de uma 
responsabilidade civil revitalizada resolverá, de vez, a degradação do planeta”.73  

Para que a gestão dos riscos ambientais seja realizada de modo eficaz, revela-se 
imprescindível que suas medidas sejam previstas tendo em conta um macrocenário espacial 
e temporalmente considerado, o que certamente não será realizado a contento pela atuação 
jurisdicional, na medida em que esta se prende à resolução de conflitos específicos e 
delimitados, fornecendo respostas para uma situação pontual. Ou seja, para além dos 
mecanismos jurisdicionais civis, “a partir do momento em que a defesa do meio ambiente 
passou a significar defesa de interesses coletivos e públicos, a ‘política ambiental’ a 
desenvolver no interior dos Estados teve de recorrer ao direito administrativo”, o qual 
passou a representar “(...) um papel de relevo único na ordenação jurídica do ambiente”.74  

Em suma, “a tutela administrativa do meio ambiente, partindo de um sistema 
jurídico e de um corpo de instrumentos legais, conduzirá a ação do Poder Público para um 

                                                 
70 TEXTO ELABORADO POR LEONARDO PAPP, mestre em direito ambiental pela UFSC 
71 Vide item “Estado, Direito, Teoria da Sociedade de Risco e Dano Ambiental”, retro. 
72 Cf. LOUREIRO, João. Da sociedade técnica de massas à sociedade de risco: prevenção, precaução e 
tecnociência. in: Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra – n. 61. Coimbra: Coimbra 
Editora, 2001. 
73 BENJAMIN, Antônio Herman. Responsabilidade Civil pelo dano ambiental. In: Revista de Direito 
Ambiental – Vol. 9. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998, p. 10. 
74 DIAS, José Eduardo Figueiredo. Que estratégia para o Direito Ambiental norte-americano no século XXI: o 
“cacete” ou a “cenoura”? in: Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra – Vol. 77. 
Coimbra: Coimbra Editora, 2001, 25-27. 
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sistema de gestão ambiental, no contexto do que estabelece o art. 225 da Constituição 
Federal”,75 despontando a sanção administrativa ambiental como um desses instrumentos. 

Importa salientar que, muito embora o exercício da função estatal administrativa 
possa se manifestar de diversas formas,76 as sanções administrativas estão relacionadas ao 
desempenho da atividade de polícia administrativa, a qual pode ser definida como “(...) a 
parcela da função administrativa, desenvolvida com o uso do poder de autoridade, para 
disciplinar, nos termos e nos fins da lei, os comportamentos dos particulares no campo que 
lhes é próprio”.77 É dizer, por meio do exercício da função administrativa de polícia, o 
Estado “(...) aplica restrições e condicionamentos legalmente impostos ao exercício das 
liberdades e direitos fundamentais, tendo em vista assegurar uma convivência social 
harmônica e produtiva”.78 

Tal raciocínio também pode ser empregado na tutela jurídica do meio ambiente. 
Desvenda-se, assim, a noção de polícia administrativa ambiental como a atividade por meio 
da qual o Estado, no bojo de sua função administrativa, busca conciliar o exercício das 
liberdades individuais dos cidadãos com a preservação/promoção do equilíbrio ecológico, 
na condição de bem jurídico de natureza difusa e indivisível. 

Porém, para que se possa compreender o papel desempenhado pelas sanções 
administrativas ambientais no contexto dessa modalidade de atuação estatal, é necessário 
identificar as várias fases que integram o chamado ciclo de polícia administrativa 
ambiental.79 

A primeira fase do ciclo de polícia administrativa ambiental está voltada à 
identificação da (in)existência do direito ao exercício de determinada atividade ou de certo 
uso da propriedade privada, abrindo-se duas possibilidades.  

Por vezes, o ordenamento jurídico veda a implementação de certa conduta ou 
atividade, por considerá-la incompatível com o interesse público ambiental.80 Para outras 
situações, a própria legislação permite que a autoridade administrativa conceda a 
possibilidade do particular desenvolver validamente a atividade a priori proibida, desde que 
cumpridas certas exigências contidas na lei e atos regulamentares.81 

Todavia, a atividade de polícia administrativa ambiental não se esgota com a 
identificação da existência de certo direito, sendo necessário constatar quais as condições 
legais que delimitam o regular exercício de certa atividade ou uso da propriedade. É nesse 

                                                 
75 MILARÉ, Edis. Direito do Ambiente. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais: 2001, p. 282. 
76 Isso porque a Administração Pública exerce “(...) um amplo e diversificado leque de atividades, para cumprir 
as tarefas que o ordenamento lhe confere, atividades essas de diferentes tipos, sob várias formas e regimes”. 
MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. 6 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 123. 
77 SUNDFELD, Carlos Ari. Direito Administrativo Ordenador. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 18. 
78 MOREIRA NETO, Diogo Figueiredo de. Curso de Direito Administrativo. 13ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2003, p. 385. 
79 MOREIRA NETO. Op. Cit. p. 388. 
80 É o que ocorre, por exemplo, com a proibição de produção, industrialização, comercialização, etc. de 
algumas espécies de amianto (art. 1º, I da LF 9.055/95). Tais vedações, desde que esteadas em lei formal, 
também estar explicitada em normas regulamentares, tal como se verifica com as substâncias e medicamentos 
considerados proscritos no Brasil (art. 4º, Portaria ANVISA 344/98). 
81 Tal como se verifica, exemplifcativamente, na de construção, instalação, ampliação e funcionamento de 
atividades consideradas potencialmente poluidoras, cuja legalidade depende de prévio procedimento de 
licenciamento ambiental (art. 10, LF 6.938/81).  
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momento que se verifica a segunda etapa do ciclo de polícia administrativa ambiental, 
marcada pela aplicação de condicionamentos administrativos,82 os quais podem ser 
representados como verdadeiros limites (obrigações de não fazer), encargos (obrigações de 
fazer) ou sujeições (obrigações de suportar). 

Fechando o ciclo de polícia administrativa ambiental, como terceira etapa, tem-se a 
atividade de fiscalização do cumprimento das determinações contidas nas fases anteriores. 
Aliás, seria mesmo inócuo proibir ou condicionar o exercício de certa atividade sem dotar a 
Administração Pública de instrumentos jurídicos repressivos, especialmente quando se tem 
em vista que “(...) a consciencialização ambiental não se desenvolveu ainda ao ponto de 
podermos esperar que organizações orientadas, antes de qualquer outro objetivo, para a 
obtenção de lucros, ganhem uma propensão intrínseca para a tutela ambiental”.83 

É justamente diante dessa necessidade que as sanções administrativas ambientais 
despontam como instrumento jurídico relevante para a conservação e promoção do 
equilíbrio ecológico, pois “(...) será sempre imprescindível um direito sancionatório de 
caráter repressivo ao serviço da eficácia da própria Administração”.84 

 
2. Sanção administrativa ambiental: conceito e espécies 
 
No desempenho da fase de fiscalização do ciclo de polícia administrativa ambiental, 

as sanções administrativas surgem como mecanismos voltados a garantir a observância das 
proibições (absolutas ou não) e dos condicionamentos administrativos (limites, encargos, 
sujeições) impostos a certa conduta ou forma de utilização da propriedade.85 

Com a estipulação de sanções administrativas busca-se conferir eficácia reforçada86 
ao cumprimento das proibições e dos condicionamentos administrativos em matéria 
ambiental, normalmente, por meio da “(...) privação permitida de um bem, ou de uma 
expectativa, efetuada por um órgão em prejuízo de um sujeito passivo, com o uso efetivo ou 
possível da força física”.87 

Portanto, pode-se definir sanção administrativa ambiental como uma conseqüência 
desfavorável imposta ao particular pela Administração, no exercício de sua função 

                                                 
82 Note-se que “a criação de condicionamentos administrativos é, por força do princípio da legalidade, virtude 
exclusiva da lei. Porém, se por vezes a mera edição da lei faz nascer imediatamente a constrição, em outras esta 
só se opera com o ato administrativo. Têm-se, assim, duas situações: a) aquelas em que a própria lei constrange 
a esfera subjetiva do particular, independentemente de ato administrativo posterior; b) aquelas em que a lei 
apenas autoriza a Administração a, em situação por ela descrita, impor concretamente certo condicionamento. 
(SUNDFELD, Carlos Ari. Op. Cit. p. 73) 
83 DIAS, José Eduardo Figueiredo. Op. Cit. p. 354-55. 
84 DIAS, José Eduardo Figueiredo. Tutela ambiental e contencioso administrativo. Coimbra: Coimbra 
Editora, 1997, p. 68. 
85 A “sanção jurídica” é um dos institutos ligado à própria Teoria Geral do Direito, estando presente em todas 
as searas do fenômeno jurídico. Independentemente do campo de atuação, entretanto, a sanção jurídica sempre 
tem por finalidade consagrar, efetivar, tornar sérias, dignas de respeito, autênticas as prescrições contidas em 
determinada norma jurídica. Cf. BRONZE, Fernando José. Lições de Introdução ao Direito. Coimbra: 
Coimbra Editora, 2002, p. 56. 
86 BOBBIO, Norberto. Teoria General del Derecho. 2 ed. Santa Fé de Bogotá: Editorial Temis, 1999, p. 112. 
87 VERENENGO, Roberto José. Curso de Teoria General del Decrecho. 2 ed. Buenos Aires: Cooperadora de 
Derecho e Ciencias Sociales, 1976, p. 186. 
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administrativa, em razão de uma infração administrativa ambiental, assim entendida toda 
ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e 
recuperação do meio ambiente (art. 70, LF 9.605/98). 

Atualmente, as diversas modalidades de sanção administrativa ambiental podem ser 
identificadas no art. 72 da LF 9.605/98, a saber: i) advertência; ii) multa simples, iii) multa 
diária, iv) apreensão; v) destruição ou inutilização de produto, vi) suspensão de venda e 
fabricação de produto, vii) embargo de obra ou atividade; viii) demolição de obra, ix) 
suspensão parcial ou total de atividades, x) restritivas de direitos. 

Todavia, muito embora toda sanção administrativa tenha como finalidade garantir a 
observância das normas jurídicas ambientais (= estão voltadas contra o ilícito), não se pode 
perder de vista que tais sanções administrativas desempenham funções práticas diversas, o 
que deve ser levado em consideração no momento de sua aplicação. 

A partir de tal critério (a função exercida) as diversas espécies de sanções 
administrativas poderiam ser assim agrupadas: 

a) sanções administrativas preventivas, assim entendidas aquelas que “se realizam 
antes que se desenvolva o comportamento do sancionado”,88 apresentando como função 
primordial evitar a consumação da conduta ilícita. É o que ocorre, por exemplo, quando se 
adotam medidas administrativas tendentes a evitar que certo empreendimento efetivamente 
inicie suas atividades, diante da constatação de inexistir o necessário licenciamento 
ambiental. Note-se que, nesse caso, o ilícito ainda não foi consumado, sendo que a atuação 
da polícia administrativa ambiental, por meio da imposição de certa espécie de sanção 
administrativa, visa a, justamente, evitar a concreta violação da norma jurídica, atuando 
preventivamente; 

b) sanções administrativas de restabelecimento, compreendendo aquelas medidas 
destinadas a restabelecer a normalidade jurídica frente ao ilícito já completamente 
consumado ou que ainda está sendo cometido. É o que se verifica, por exemplo, com a 
apreensão de material de origem florestal ilegalmente transportado sem a devida autorização 
do órgão ambiental competente. Nessa hipótese, o ilícito administrativo já iniciou 
(transporte sem autorização), sendo que a imposição da sanção administrativa busca 
restabelecer a normalidade jurídica, impedindo a continuidade da conduta ilícita; 

c) sanções administrativas reparatórias, cuja função precípua é promover a reparação 
dos danos ocasionados em decorrência da consumação do ilícito; 

d) sanções administrativas punitivas, representando uma punição pelo comentimento 
do ilícito, tal como ocorre com a imposição de multa simples. 

 
3. Sanção administrativa punitiva: o ius puniendi estatal como nota distintiva de 

seu regime jurídico 
 
É certo que a ligação com o exercício da atividade estatal administrativa aproxima as 

diversas espécies de sanção administrativa ambiental. Mas isso não significa dizer que o 
regime jurídico incidente sobre todas as medidas sancionatórias no âmbito administrativo 
seja idêntico. Isso porque, na aplicação de certa sanção administrativa também se deve 
                                                 
88 TALAMINI, Eduardo. Tutela relativa aos deveres de fazer e de não fazer. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2001, p. 173. 
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levar em consideração a função específica por ela desempenhada (preventiva, de 
restabelecimento, reparatória e punitiva), permitindo identificar a existência de 
características próprias de cada um dos grupos de sanções. 

Tal circunstância revela-se com particular relevância no que diz respeito à atuação 
punitiva, notadamente diante da aplicação de multas administrativas, por constituir a 
modalidade de sanção administrativa punitiva por excelência. 

A multa administrativa (assim como ocorre com todas as sanções administrativas 
punitivas) visa apenas à punição diante da verificação do descumprimento daquilo que 
preconizava uma norma jurídica de proteção ou de promoção ambiental. Por meio da 
imposição da multa administrativa, não se pretende que o sancionado cumpra (faça ou 
deixe de fazer) aquilo que a norma transgredida determinava, tal como se dá nas sanções 
administrativas preventivas e de restabelecimento. Do mesmo modo, não se presta a 
multa administrativa a promover a reparação do efeito danoso que eventualmente 
acompanhe a violação da norma jurídica, distinguindo-se, portanto, das denominadas 
sanções administrativas reparatórias. 

Pense-se na hipótese de aplicação de multa simples diante da construção de obra 
potencialmente poluidora sem a devida licença do órgão ambiental competente, prevista no 
art. 44 do DF 3.179/99. A imposição de tal medida sancionatória visa tão-somente a punir o 
responsável pela construção. Não se presta a prevenir a ocorrência da ilicitude já cometida 
(que lhe é antecedente, configurando requisito para sua aplicação) ou a compelir 
juridicamente o infrator a adotar a conduta prescrita (construir apenas com, ou deixar de 
construir sem, a licença do órgão competente) uma vez que a norma já foi violada, tampouco 
visa a promover a reparação de eventuais danos decorrentes da conduta ilícita.89 

A constatação da função eminentemente punitiva das multas administrativas (o 
que também se verifica no emprego de outras sanções administrativas), permite 
identificar características próprias para a sua aplicação, em razão da incidência de 
regras específicas que condicionam o exercício de toda e qualquer manifestação da 
atividade estatal punitiva, independentemente do âmbito no qual são impostas (penal, 
civil, administrativa, tributária, etc.). Aliás, há muito a doutrina já vem preconizando a 
unidade de regras no exercício do poder punitivo estatal, tal como se depreende, por 
exemplo, da lição de Nelson Hungria: “no que tange à responsabilidade sob o ponto de 
vista da punição, não há porque distinguir entre a esfera administrativa e a esfera penal. 
Inexiste de iure conditio ou de lege ferenda, qualquer fundamento plausível para que não 
vigorem, num e noutro caso, os mesmos princípios”.90 

A aceitação da existência de um regime jurídico punitivo único pode trazer 
importantes repercussões práticas para o tema das sanções administrativas punitivas em 

                                                 
89 Aliás, nada impede que o ordenamento jurídico tipifique como ilícito administrativo uma conduta 
independentemente da efetiva ocorrência de um resultado danoso. Ou seja, o dano não é elemento essencial do 
ilícito administrativo e, por conseguinte, é juridicamente possível a previsão de aplicação de sanções 
administrativa sem que se perquira do resultado danoso da conduta. É justamente o que ocorre com o tipo 
descrito no art. 44 do Decreto Federal 3.179/99. Para a aplicação da sanção administrativa atrelada a tal 
dispositivo legal, é suficiente a verificação de que certa atividade está sendo desenvolvida sem o necessário 
licenciamento ambiental. 
90 HUNGRIA, Nelson. Ilícito administrativo e ilícito penal. in: Revista de Direito Administrativo: seleção 
histórica. Rio de Janeiro: Renovar, 1991, p. 21. 
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matéria ambiental, uma vez que sua válida imposição pela autoridade administrativa 
estará condicionada à observância de uma série de princípios normalmente ligados à 
aplicação de sanções penais, haja vista que, em realidade, “(...) tais princípios não são 
específicos do direito penal, como muitos chegam a pensar, mas atinem a toda e qualquer 
restrição de direitos num Estado Constitucional contemporâneo”.91 

É o caso, por exemplo, do princípio da reserva de lei formal, haja vista que “o 
princípio do direito penal nullum crimen nulla poena sine lege, previsto no art. 5º, inciso 
XXXIX da Constituição Federal, é plenamente aplicável ao direito administrativo”,92 
afigurando-se juridicamente indispensável que a previsão das sanções administrativas 
punitivas e das infrações que lhes dão ensejo seja realizada através de lei em sentido estrito 
(formal e material).93 

Trata-se de assunto já enfrentado pela jurisprudência pátria, por exemplo, ao apreciar 
a validade de sanções administrativas punitivas previstas em Portarias do IBAMA, 
prevalecendo o entendimento no sentido de que “somente a lei, em sentido estrito, poderá 
criar direitos e obrigações ou estabelecer restrições e penalidades, na ordem jurídica”.94 
Aliás, também o Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que a previsão de 
sanções administrativas ambientais em Portarias ofende o princípio da legalidade estrita, que 
disciplina o direito de punir.95 

O tema assume novamente importância com a edição da LF 9.605/98. Tal diploma 
legal definiu de forma bastante ampla e genérica a noção de infração administrativa 
ambiental (art. 70) e previu modalidades punitivas de sanções administrativas, tal como a 
multa simples (art. 72, II), bem como os seus valores máximos e mínimos (art. 75). 
Entretanto, a tipificação de tais infrações e a definição do quantum sancionatório de cada 
uma delas foi realizada apenas por meio do Decreto Federal 3.179/99, reacendendo a 
discussão quanto à efetiva observância do princípio da legalidade, uma vez que nem todos 
os elementos da infração e da sanção administrativa punitiva estariam expressamente 
previstos no bojo de lei em sentido formal. 

Provavelmente, uma vez mais, o tema será objeto de apreciação pelo Poder 
Judiciário. É certo, porém, que já despontam posicionamentos doutrinários defendendo a 
juridicidade da aplicação das sanções tipificadas no Decreto Federal 3.179/99, alegando-se 
que o legislador apenas adotou a técnica conhecida por normas infracionais em branco, ou 
seja, o ato administrativo normativo (Decreto 3.179/99) apenas teria explicitado os 
contornos do comportamento ilícito e de sua respectiva sanção previstos na lei formal (Lei 
9.605/98).96 

A aplicação do regime jurídico próprio do ius puniendi estatal às sanções 
administrativas punitivas também traz a lume, por exemplo, a discussão quanto à aplicação 
do princípio da culpabilidade na imposição de multas administrativas ambientais (ou 
                                                 
91 FERREIRA, Daniel. Sanções administrativas. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 61. 
92 FERREIRA, Daniel. Op. Cit. p. 86. 
93 Também nesse sentido cf. NOBRE JR., Edílson Pereira. Sanções administrativas e princípios do Direito 
Penal. in: Revista de Direito Administrativo. Renovar: Rio de Janeiro, janeiro-março de 2000, p. 130-131. 
94 TRF 1ª Região, Ap. MS. N. 1998.01.00.038720-0, DJ de 17/09/2001. 
95 STF, ADIN 1.823-1/DF. 
96 Cf. COSTA NETO, Nicolao Dino; et all. Crimes e infrações administrativas ambientais. 2 ed. Brasília: 
Brasília Jurídica, 2001, p. 374. 



 
 

Responsabilidade Civil e Sanção Adm. Ambiental 
 

57

qualquer outra medida punitiva). Na doutrina nacional é possível encontrar quem defenda 
ser obrigatória e necessária a aplicação da teoria da responsabilidade subjetiva em matéria 
de sanção administrativa punitiva. É o que se depreende, por exemplo, da lição de Nobre Jr.: 
“somos pela impossibilidade da responsabilidade objetiva nas infrações administrativas. Há 
a necessidade de se demonstrar que a ação antijurídica adveio da culpabilidade. O que se 
faculta ao legislador e, mesmo assim, desde que seja expresso, é dispensar o dolo, 
contentando-se apenas com a culpa em sentido estrito”.97  

Para essa parcela da doutrina, a observância da verificação do dolo ou culpa 
(negligência, imprudência ou imperícia) seria uma decorrência necessária da atividade 
estatal punitiva, pois, “(...) somente após a constatação de um autor culpável, é possível a 
imposição de pena. Nesse sentido, é a culpabilidade fundamento da pena, porque esta se 
dirige a homens capazes de evitar, em tese, atos ilícitos. Não se dirigem as penas a 
fenômenos jurídicos ou da natureza, mas sim a homens dotados de certa liberdade e 
autodeterminação capazes de embasar a sua responsabilidade”.98  

Entretanto, especificamente no que concerne às sanções administrativas ambientais, 
desponta o entendimento de que incide a teoria da responsabilidade objetiva, bastando a 
constatação da infração administrativa ambiental para que surja a possibilidade de imposição 
da sanção punitiva. Nesse sentido, por exemplo, aponta Vladimir Passos de Freitas, ao 
afirmar que “esta foi a intenção do legislador, pois a Lei 9.605, de 1998, em momento algum 
faz distinção excluindo a responsabilidade de quem não se houve com culpa”.99 

Para os defensores dessa posição doutrinária, nem mesmo a expressa referência à 
negligência e ao dolo, contida no art. 72, parágrafo 3º, da LF 9.605/98, como requisito para 
aplicação da multa simples nas hipóteses descritas nos seus incisos, teria o condão de afastar 
a regra geral da responsabilidade objetiva na imposição de sanções administrativas 
punitivas. Isso porque, tal dispositivo (art. 72, parágrafo 3º,) estaria veiculando “(...) regras 
excepcionais, logo insuscetíveis de interpretação ampliativa. Assim sendo, conclui-se que a 
presença de culpa ou dolo por parte do infrator só é exigível caso se cuide de embaraço à 
fiscalização ou de inobservância de prazo para superar irregularidades sanáveis. (...) No 
mesmo diapasão, em outros casos, que não os discriminados expressamente, será possível a 
aplicação da pena de multa independentemente da caracterização de culpa por parte do 
poluidor (...)”.100 

Do mesmo modo, a aplicação da teoria da responsabilidade objetiva na imposição de 
sanções administrativas punitivas, ainda que de modo insipiente, vem encontrando respaldo 
da jurisprudência, tal como se depreende de precedentes colhidos no Tribunal de Justiça do 
Estado do Paraná e do Superior Tribunal de Justiça.101 

 

                                                 
97 NOBRE JR., Edílson Pereira. Op. Cit. p. 141. 
98 OSÓRIO, Fábio Medina. Direito Administrativo Sancionador. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 
320-23. 
99 FREITAS, Vladimir Passos de. Direito Administrativo e Meio Ambiente. 3 ed. Curitiba: Juruá, 2001, p. 
81. 
100 COSTA NETO, Nicolao Dino; et all. Op. Cit. p. 400-1. 
101 No TJPR, AI n. 106.369-0, DJ de 17/06/2002. No STJ, REsp. 442.586/SP e REsp. 467.212/RJ. 
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4. A imposição de sanções administrativas ambientais: aspectos destacados 
 
Como manifestação da função estatal administrativa, a validade da imposição de 

sanções administrativas ambientais – seja qual for a modalidade ou a função que 
desempenha – está condicionada à observância, por parte da autoridade administrativa, de 
uma série de regras destinadas a garantir a legitimidade de sua atuação. Isso porque, 
conforme aponta Maria Sylvia Zanella Di Pietro,102 o regime jurídico administrativo é 
marcado não apenas por um conjunto de prerrogativas conferidas à Administração Pública 
em face dos particulares, mas também por sujeições que visam a evitar o abuso e a violação 
dos direitos conferidos aos cidadãos. 

É nesse contexto que se desenvolve este último tópico da exposição, no qual serão 
enfrentados alguns aspectos destacados da atividade de imposição de sanções 
administrativas ambientais. 

Em primeiro lugar, deve-se destacar que a apuração das infrações ambientais 
administrativas é realizada no bojo de um processo administrativo próprio (art. 70, 
parágrafo 4º da LF 9.605/98), sendo o auto de infração ambiental (art. 70, parágrafo 1º da 
LF 9.605/98) o instrumento destinado à imposição da sanção administrativa. 

A primeira questão que surge, então, diz respeito à competência para a lavratura do 
auto de infração e instauração do processo administrativo tendente à aplicação da sanção 
administrativa. A LF 9.605/98 resume-se a estabelecer que tais atividades podem ser 
desenvolvidas por funcionários de órgãos integrantes do SISNAMA e por agentes da 
Capitania dos Portos (art. 70, parágrafo 1º). A questão assume especial relevância, na 
medida em que a competência é requisito indispensável para a validade da sanção 
administrativa, uma vez que “todo ato emanado de agente incompetente, ou realizado além 
do que dispõe a autoridade incumbida de sua prática, é inválido, por lhe faltar um elemento 
básico de sua perfeição, qual seja, o poder jurídico para manifestar a vontade [poder-dever] 
da Administração”.103 

Entretanto, tal dispositivo não é suficiente para dirimir todos os questionamentos 
relacionados à competência para realizar a atividade concreta de aplicação de sanções 
administrativas. Por exemplo, uma vez que a competência é legalmente atribuída a 
funcionários de todos os órgãos integrantes do SISNAMA, poderia a autoridade 
administrativa apurar a ocorrência de infração e impor sanção administrativa prevista em 
diploma legal editado por outro ente da Federação? 

A questão vem sendo enfrentada pela doutrina, sendo possível identificar 
posicionamentos admitindo a competência de agente administrativo de certo ente político 
para apurar infrações e aplicar sanções previstas em leis e atos normativos oriundos de outra 
esfera da federação, em razão da competência comum em matéria ambiental, instituída no 
art. 23 da Carta Política.  

Nesse sentido é, por exemplo, a lição de Vladimir Passos de Freitas: “deve ficar bem 
claro que o Estado-membro tem competência material para agir administrativamente, 

                                                 
102 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 13 ed. São Paulo: Atlas, 2001, p. 64. 
103 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 26 ed. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 133. 
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mesmo nos casos em que a legislação seja da União ou do município”.104  
Ainda mais enfática é lição de Marcelo Abelha Rodrigues, ao asseverar que “(...) 

nada impede que o Município aplique multa com base em Lei Federal, justamente porque a 
idéia do legislador constituinte, ao estabelecer a competência concorrente, teve por 
preocupação louvável que, em nenhuma situação a infração ambiental seja ignorada ou 
omitida por qualquer órgão ambiental, independentemente da esfera política a que o órgão 
pertença”.105 

O assunto já foi discutido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp. 48.753/SP, no 
qual se decidiu estar presente a legitimidade ativa do Estado de São Paulo para a execução 
fiscal de multa administrativa ambiental imposta por servidor estadual com base em lei 
federal.106 

Para além da questão da competência, a validade da imposição de sanção 
administrativa ambiental também está condicionada à observância dos postulados da ampla 
defesa e do contraditório, nos termos do art. 70, parágrafo 4º da LF 9.605/98.  

É dizer, o auto de infração ambiental deve conter todos os elementos necessários 
para que o particular identifique as razões que levaram a autoridade administrativa à 
imposição da sanção administrativa, bem como as circunstâncias que justificam a sua 
intensidade. Aliás, já decidiu o Poder Judiciário que “o auto de infração deve descrever o 
suposto ilícito em todos os elementos suficientes para a sua caracterização. Qualquer 
omissão no auto enseja prejuízo à defesa, ao implicar malferimento ao princípio do devido 
processo legal e seus corolários do contraditório e ampla defesa.”107 

Em razão da necessária observância dos postulados da ampla defesa e do 
contraditório, toda atividade de imposição de sanção administrativa ambiental deve estar 
suficientemente motivada, sendo que, para tanto, “não basta que a autoridade invoque 
determinado dispositivo legal como supedâneo de sua decisão; é essencial que aponte os 
fatos, as inferências feitas e os fundamentos de sua decisão”.108  

A observância do princípio da motivação, nos termos apresentados, é de 
fundamental importância para viabilizar o exercício do direito à ampla defesa, na medida em 
que, não raramente, a constatação da efetiva ocorrência de certa infração administrativa 
ambiental depende da análise de dados técnicos, os quais devem ser produzidos pela 
autoridade autuante e disponibilizados ao administrado, sob pena de nulidade do próprio 
processo administrativo. 

Saliente-se, entretanto, que situações de urgência podem justificar o diferimento do 
exercício da ampla defesa e do contraditório. É o que pode ocorrer com a aplicação de 
sanções de caráter preventivo ou de restabelecimento, diante de situações nas quais se exige 
a pronta e imediata atuação da autoridade administrativa, afigurando-se incompatível o 

                                                 
104 A Constituição Federal e a efetividade das normas ambientais. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2002, p. 73. 
105 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Instituições de Direito Ambiental. São Paulo: Max Limonad, 2002, p. 
192. 
106 Saliente-se uma peculiaridade desse precedente, uma vez que, no inteiro teor do acórdão, resta consignada a 
existência de convênio entre o estado-membro e a união federal, o que também serviu de fundamento para a 
definição da legitimidade da Fazenda Estadual Paulista. 
107 TRF 5ª Região, AC n. 9505141840, DJ de 29/05/1998. 
108 DALLARI, Adilson de Abreu; et all. Processo Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 59. 
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prévio exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório em toda a sua extensão, sob 
pena de consumação/continuidade da conduta ilícita e dos (riscos de) danos ambientais dela 
decorrentes. Nesses casos, a sanção administrativa pode ser aplicada de plano, conferindo-
se, na seqüência, a possibilidade do sancionado apresentar a sua defesa.109 

Não basta, todavia, que a sanção administrativa preencha os requisitos formais 
necessários à sua validade (seja lavrada por agente competente, contenha a necessária 
motivação, etc.). Isso porque o exercício da ampla defesa e do contraditório também deve 
ser oportunizado em face da intensidade da sanção administrativa aplicada. É dizer, não se 
afigura suficiente a constatação da infração administrativa para concluir pela validade da 
sanção imposta, pois também é necessário que as medidas decorrentes de sua aplicação 
sejam compatíveis com as circunstâncias que envolvem o cometimento do ilícito. Trata-se 
da aplicação do princípio da proporcionalidade/razoabilidade na definição da intensidade 
das sanções administrativas ambientais, consoante o qual “(...) os atos cujos conteúdos 
ultrapassem o necessário para alcançar o objetivo que justifica o uso da competência ficam 
maculados de ilegitimidade, porquanto desbordam do âmbito da competência; ou seja, 
superam os limites que naquele caso lhes correspondiam”.110 

A própria legislação disciplinadora da imposição de sanções administrativas 
ambientais estabelece parâmetros para a definição da intensidade da medida sancionatória 
(art. 6º do DF 3.179/99), a saber: i) a gravidade dos fatos, tendo em vista os motivos da 
infração e suas conseqüências para a saúde pública e para o meio ambiente; ii) os 
antecedentes do infrator, quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental; iii) a 
situação econômica do infrator. Além disso, a legislação estipula circunstâncias agravantes e 
atenuantes (arts. 14 e 15 da LF 9.605/98), as quais também devem ser levadas em 
consideração no momento da definição do quantum sancionatório (art. 7º, parágrafo único 
do DF 3.179/99). 

Saliente-se que a violação ao princípio da proporcionalidade/razoabilidade na 
imposição de qualquer sanção administrativa enseja a possibilidade de revisão do ato pelo 
Poder Judiciário, não havendo que se falar, nessas situações, em invasão do mérito do ato 
administrativo, pois, “uma providência desarrazoada, consoante dito, não pode ser havida 
como comportada pela lei. Logo, é ilegal: é desbordante dos limites nela admitidos”.111 

Nesse sentido, por exemplo, já se posicionou o Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região. Ao apreciar a validade de embargo administrativo em face da construção de 
condomínio residencial, parcialmente inserida em área de preservação permanente, o 
Tribunal decidiu que “a sanção administrativa deve ficar circunscrita à parte que realmente 
atingiu área de proteção ambiental (dois blocos), sob pena de excesso do poder de polícia 
administrativa, com violação ao princípio da proporcionalidade”.112 

 

                                                 
109 O diferimento do contraditório não se justifica, porém, diante da aplicação de sanções administrativas 
punitivas, porque não estão voltadas ao cumprimento da obrigação violada ou a reparação dos danos dela 
decorrentes, tal como se destacou no tópico anterior. 
110 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 13 ed. São Paulo: Malheiros, 
2001, p. 81. 
111 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Op. Cit. p. 80. 
112 TRF 4ª Região, AMS n. 9804256858/SC, DJ de 26/08/1998. 
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5. Considerações finais 
 
À guisa de encerramento, retoma-se, sob a forma de conclusões articulados, os 

principais tópicos tratados nessa parte da Unidade: 
a) a sanção administrativa ambiental é decorrência do exercício da polícia 

administrativa ambiental, assim entendida a atividade por meio da qual o Estado, no bojo de 
sua função administrativa, busca conciliar o exercício das liberdades individuais dos 
cidadãos com a preservação/promoção do equilíbrio ecológico, na condição de bem jurídico 
de natureza difusa e indivisível; 

b) tendo como finalidade servir de instrumento para a garantia de cumprimento das 
normas jurídicas de proteção ambiental, a sanção administrativa pode ser definida como uma 
conseqüência desfavorável imposta ao particular pela Administração, no exercício de sua 
função administrativa, em razão de uma infração administrativa ambiental, assim entendida 
toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e 
recuperação do meio ambiente; 

c) as sanções administrativas ambientais podem desempenhar funções diversas para 
a garantia de cumprimento da norma jurídica de proteção ambiental, seja prevenindo a 
prática do ilícito, restabelecendo a normalidade jurídica quebrantada pelo ilícito, reparando 
as conseqüências danosas decorrentes do ilícito ou promovendo a punição da conduta ilícita; 

d) as funções desempenhadas pelas sanções administrativas ambientais influenciam 
na definição do regime jurídico que incide na sua aplicação, notadamente no que pertine às 
sanções administrativas punitivas, para cuja imposição devem ser observadas as regras 
comuns que norteiam o ius puniendi estatal; 

e) como decorrência do regime jurídico administrativo, seja qual for a modalidade 
utilizada, o poder público deve se ater a uma série de sujeições na imposição de sanções 
administrativas ambientais, tal como ocorre, exemplificativamente, com respeito às regras 
de competência, com a observância do contraditório e da ampla defesa, com a necessidade 
de adequada motivação das circunstâncias da autuação, bem como a aplicação dos 
postulados da proporcionalidade/razoabilidade na definição do quantum sancionatório. 
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