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DANO AMBIENTAL E O FUNDO DE DEFESA DE DIREITOS DIFU SOS 
 

 
1.  RESUMO 

 

 Preliminarmente, partindo do princípio de que o meio ambiente é o 

patrimônio público mais importante para a sobrevivência humana na Terra, 

podem ser consideradas as implicações a este, no que diz respeito a toda 

coletividade, pois se trata de um bem de uso comum do povo. Entretanto, a 

sociedade não esta totalmente consciente dos riscos que a biodiversidade 

corre, pois se estivesse, daria mais atenção para a conservação ambiental e 

investiria em devida reeducação da população perante este importante aspecto 

que será explanado no presente trabalho.  

 O Fundo de Defesa de Direitos Difusos é responsável pela destinação e 

aplicação dos recursos financeiros, originários da Lei n. 9.008, sancionada em 

21 de março de 1995. Já no que se refere aos princípios, os quais assumem 

feição própria com o direito processual coletivo, apontando diretamente as 

diferenças em outros sistemas processuais, que atualmente são aplicados por 

analogia. Portanto, é indispensável a ideia de um código próprio e a 

necessidade na aplicação do direito coletivo, ou seja, atualmente há essa 

lacuna no sistema processual brasileiro. 

 Será abordada, primeiramente, a recuperação do meio ambiente 

agredido. Há situações em que não é cessada a causa do dano gerador, nem a 

atividade lesiva de degradação ambiental, sendo apenas revertido em 

indenizações para ressarcir as vítimas, isso quando possível determinar ao 

certo quem são os lesados com a situação. As indenizações mantem 

pertinência em inibir outras condutas negligentes dos agentes causadores, 

entretanto, nestes casos não bastam, pois são diversos os resultados 

negativos, por exemplo, para a área da saúde, acarretando inúmeros prejuízos 

ao erário, quando se tem um alto índice da população sofrendo as 

consequências de catástrofes naturais causadas pela imensa degradação 

ambiental.  

 O legislador manteve uma ordem histórica de preocupações com os 

direitos individuais, no entanto, ao longo do tempo, foi imprescindível que 

houvesse previsão para os conflitos coletivos, resultando na Lei n. 7.347/1985 



2 
 

nomeada de LACP1, Lei que regulamenta o inquérito civil e a ação civil pública, 

instrumentos de tutela jurídica processual do meio ambiente, entre outros 

interesses difusos. 

 Através da LACP, é possível analisar os surgimentos de instrumentos 

pacificadores de conflitos, um deles é o chamado Compromisso de 

Ajustamento de Condutas, que visa salvaguardar interesses difusos atingidos. 

Neste sentido, torna-se adequável a reparação do dano causado ao interesse 

comum à sociedade, solucionado pelas vias judiciais na formalização de suas 

exigências legais. 

 O Compromisso de Ajustamento de Condutas tem por fim, tornar a 

prestação jurisdicional menos desgastante, pois é buscada inicialmente a via 

da negociação, e posteriormente o instrumento tutelado na ação civil pública, 

trazendo consigo todo o conteúdo existente em uma fase de conhecimento do 

processo judicial, inclusive pedidos, ou seja, faz menção a substituição da 

mesma. 

 O ajuizamento da ação civil pública acarreta natureza indisponível ao 

direito violado, devendo ser proposta somente a reparação integral do dano, 

gerando obrigação legitimamente assumida pelo interessado, não menos 

importante da gerada de forma sentencial. Portanto, o descumprimento 

ocasiona em título executivo extrajudicial, podendo em seguida serem 

devidamente executados, fixando à parte as respectivas consequências 

jurídicas. 

 O outro instrumento da mencionada Lei é o Fundo de Defesa de Direitos 

Difusos, como já referido acima, o uso de bem comum, é possível afirmar que 

qualquer agressão a ele implica em prejuízos a incalculáveis números de 

pessoas, dificultando o ressarcimento do dano. Dito isto, é forçoso mencionar o 

art. 1º, § 3º da Lei n. 9.008/85, o qual deixa expressamente determinado qual a 

destinação correta dos recursos arrecadados, em especial relacionado à 

natureza da infração, § 1º do artigo supra, ou seja, natureza dos danos 

causados ao meio ambiente, consumidor, bens de valor artístico, estético, 

histórico, turístico, paisagístico, entre outros interesses difusos e coletivos. 

                                                 
1 MILARÉ, Édis. O compromisso de ajustamento de conduta e o fundo d e defesa de 
direitos difusos:  relação entre os instrumentos alternativos de defesa ambiental da lei 7.347/1985.  
Disponível em: <http://www.milare.adv.br/artigos/tac_fundo_rda.htm>, acesso em 28 fev. 2013. 
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2. INTRODUÇÃO 

 

 A Constituição Federal/88 revolucionou ao tratar da proteção ao meio 

ambiente, enquanto as anteriores a esta jamais priorizaram sequer o assunto 

de relevante valor para a sociedade como representa o ambiente.  Enfatizou 

princípios que fizeram nascer à ideia de que é necessário aprender a conviver 

com a natureza se quiser viver bem e de forma saudável. 

 Tratando-se de princípios, são diversos os aplicáveis aos institutos 

ambiental e processual, alguns consagrados como princípio de política global 

pela Constituição brasileira, como por exemplo, princípio da prevenção e da 

precaução, princípio da não obrigatoriedade da intervenção estatal, princípio da 

informação e da notificação ambiental, princípio do desenvolvimento 

sustentado, outrossim: 

 

O princípio da educação ambiental constitui-se num dos grandes 
instrumentos para esclarecer e envolver a comunidade no processo 
de responsabilidade com o meio ambiente, com a finalidade de 
desenvolver a percepção da necessidade de defender e proteger o 
meio ambiente.2 
 

 Ademais, a Constituição de 1988 representa um dos sistemas 

legislativos mais abrangentes e atuais do mundo, de tal forma que foi possível 

o surgimento de institutos e leis orgânicas a nível federal, ou seja, Autarquias 

Federais, Instituições, entre outras, a fim de proteger, fiscalizar e suprir o já 

desfalcado patrimônio natural brasileiro.  

São exemplos, o Instituto brasileiro do meio ambiente e dos recursos 

naturais renováveis (IBAMA, 7.735/89), Lei de agrotóxicos (7.802/89), Redução 

de emissão de poluentes por veículos automotores (8.723/93), bem como, a 

criação do Ministério do Meio Ambiente (8.746/93), Política nacional de 

recursos hídricos (9.433/97), Politica energética nacional (12.351/10), Política 

nacional de educação ambiental (9.795/99), Lei que regulamenta a prevenção, 

controle e fiscalização da poluição causada por lançamentos de óleo e outras 

                                                 
2 GARCIA, Leonardo de Medeiros; THOMÉ, Romeu. Direito Ambiental . 2 ed. Salvador: 
JusPodivm, 2010, p.56. 
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substancias nocivas ou perigosas em águas sob a jurisdição nacional 

(9.966/00), Criação da agencia nacional de aguas (ANA, 9.984/00), o Sistema 

nacional de unidades de conservação da natureza (SNUC, 9.985/00), Lei da 

biossegurança (11.105/05), Gestão de florestas públicas para produção 

sustentável (11.284/06), Utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma 

Mata Atlântica (11.428/06). 3 

E ainda, as Sanções penais e administrativas derivadas de condutas e 

atividades lesivas ao meio ambiente (9.605/98), a qual será abordada, visando 

enfatizar informações a respeito dos princípios relevantes as penas aplicáveis 

em se tratando do dano ao ambiente e as maneiras de resolução dos conflitos.  

Insta-se a importância da Ação Popular do direito brasileiro como 

instrumento da tutela jurisdicional nos chamados interesses difusos, ou seja, o 

interesse de uma coletividade. Sob a visão doutrinária, é pertinente denomina-

la de Ação Civil Pública, quando se trata de ter o Ministério Público atuando 

como parte, ou Ação Coletiva se for proposta por Associações Civis, são estas 

instituições partes legítimas.4 

A Constituição vigente, no título que trata Dos Direitos e Garantias 

Fundamentais, uma de suas atribuições é tutelar de forma assecuratória estas 

ações não fiquem isentas do procedimento originário. Portanto, não deixarão 

de ter a apreciação do Poder Judiciário, assim como todas as lesões ou 

ameaças a direito, (previsto no artigo 5º, inciso XXXV). 

No que tange à atuação do Ministério Público, Hugo Nigro Mazzilli faz 

saber: 

[...] não basta identificar a forma pela qual a atuação do Ministério 
Público se manifesta. Devemos, sem dúvida, identificar o aspecto 
formal, contudo, mais do que isso, é preciso compreender a causa e 
a finalidade dessa mesma atuação funcional. 
 

 A atuação do Ministério Público processualmente, conta com algumas 

prerrogativas para melhor intervir em defesa do interesse público, recebe, 

portanto, tratamento diferenciado do particular, bem como o mérito do poder 

                                                 
3 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. 7 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p.185. 
4 FERRARESI, Eurico. Ação popular, ação civil pública e mandado de segurança coletivo. 1ed. Rio 
de Janeiro: Forense, 2009. 



5 
 

discricionário, desde que presentes os princípios constitucionais da 

razoabilidade e eficiência. 

 Figura atribuição importante do Ministério Público, não apenas de 

fiscalizar e impedir a indisponibilidade dos direitos fundamentais, com 

autonomia para propor Ação Penal Pública, não atuante como parte 

processual, mas ao lado do juiz intervindo em situações que represente direitos 

de incapazes, por exemplo. Imputa ainda, mediante mudanças legislativas 

recentes, competência para ser titular da Ação Civil Pública na defesa de 

direitos transindividuais, ou seja, os interesses difusos e coletivos. 

 Portanto, é encargo institucional do Ministério Público a proposição de 

ação de responsabilidade civil e penal por danos causados ao meio ambiente, 

sendo estes, uns de seus instrumentos de atuação. É valido observar a 

possibilidade de renovar a demanda, como dispõe o artigo 16 da Lei número 

7.347/85, que disciplina a ação civil pública: 

 
A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos limites da 
competência territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for 
julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que 
qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico 
fundamento, valendo-se de nova prova. (Redação dada pela Lei nº 
9.494, de 10.9.1997). 

 

 O Fundo Nacional do Meio Ambiente se vale de multas administrativas 

decorrentes de infrações ambientais, tendo em vista o caráter difuso da 

destinação dessas multas com participação direta do Ministério Público nas 

cobranças em benefício de toda uma coletividade. Trata-se de multas 

cominatórias, administrativas que permitem inscrição na dívida ativa, 

entretanto, sem caráter tributário. 

 

[...] o incentivo à participação individual e coletiva, permanente e 
responsável, na preservação do equilíbrio do meio ambiente, 
entendendo-se a defesa da qualidade ambiental como valor 
inseparável do exercício de cidadania. 
 

 Pode-se observar ainda na doutrina que, “uma das mais peculiares 

características da tutela coletiva de interesses transindividuais consiste, 

justamente na dificuldade de dar destino adequado ao produto de eventual 

condenação”.  
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 Todavia, o artigo 13 da LACP viabilizou a destinação dos recursos 

arrecadados diretamente na reparação do dano, seja pela própria reparação do 

bem se possível, ou seja, se o dano for indivisível de interesses transidividuais. 

Sendo este irreparável, poderá ser aplicado na preservação de futuro dano 

ambiental e até mesmo de forma preventiva em campanhas de 

conscientização, desde que compatível com a origem da lesão.  

 O recurso a ser destinado, tanto na reparação direta do dano, quanto 

para a reconstrução, manutenção ou conservação de outro bem da mesma 

espécie, se referir-se a danos indivisíveis e de difícil identificação dos lesados, 

nestes casos, cabe ao Conselho Gestor a responsabilidade de determinar a 

utilização dos mesmos. No entanto, se for o bem capaz de divisão e de 

interesses homogêneos individuais, o recurso arrecadado é dividido entre os 

lesados, ou seja, de fácil identificação. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais juntamente com as 

jurisprudências, ressaltam que: 

 

O fundo é destinado a reparar danos causados ao meio ambiente, e a 
outros bens ou interesses difusos e coletivos, em decorrência de 
infração à ordem econômica. [...] Os recursos do fundo são as 
indenizações decorrentes de condenações por dano causado a bem 
protegido pelos direitos difusos e as multas advindas do 
descumprimento dessas condenações; as doações, os auxílios, as 
contribuições destinadas ao Fundo por pessoa física ou jurídica, 
nacional ou estrangeira; os recursos provenientes de fundo federal de 
direitos difusos; e outras receitas que sejam destinadas ao Fundo. 5 

 

Conclui-se que a aplicação dos recursos do Fundo de Defesa deve 

observar o que dispõem a Lei Federal n. 9.008, de 1995, lei que regulamenta o 

Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa de Direitos Difusos, responsável 

por fiscalizar a destinação do recurso. Via de regra, a utilização do produto do 

Fundo de Defesa é aplicado somente ao que condiz com sua originalidade e 

espécie, sendo vetado usá-lo em contrariedade com sua destinação legal. 

 
 

 
3. OBJETIVOS 

 
                                                 
5 Disponível em: < http://al-mg.jusbrasil.com.br/noticias/2534053/lei-altera-fundo-estadual-de-direitos-
difusos> acesso em 20 mar. 2013. 
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 Dentre os objetivos deste trabalho de pesquisa, fulcra como de superior 

importância o sistematizar a correta destinação do Fundo de Defesa, bem 

como, as implicações que o mau uso possa vir causar a longo prazo, a fim de 

que a utilização desses recursos seja aplicada na reparação de danos 

causados ao meio ambiente, resultando na diminuição dos índices de poluição. 

 Ademais, visa tornar clara a previsão orçamentária advindas de 

condenações judiciais, multas, indenizações, além de rendimentos auferidos 

com a aplicação dos recursos. Sustentando a devida prestação de contas junto 

ao Conselho Federal Gestor, competente por fiscalizar a correta destinação 

dos recursos recolhidos pelo Fundo de Defesa, assim como: 

a) Discorrer sobre a destinação dos recursos arrecadados pelo Fundo de 

Defesa, ou seja, quais as suas funções, seus princípios e legislações 

aplicáveis; 

b) Elencar os princípios da tutela coletiva. 

c) Adentrar ao mérito da Ação Civil Pública e o instrumento de proteção e 

reparação dos danos causados ao meio ambiente; 

d) Abordar os principais pontos a favores e contra à criação de um Código 

Processual Coletivo;  

e) Enumerar os principais danos ambientais que mais devastam a natureza 

e geram os maiores danos. Qual é a caracterização dos agentes cometedores 

desses delitos, como por exemplo, as usinas; 

f) Apresentar propostas de soluções para tais conflitos. 

 

4. METODOLOGIA  

 

 A metodologia utilizada pra a presente pesquisa pode ser considerada 

como bibliográfica dedutiva (partindo de uma situação geral para a particular), 

visando conduzir todo o conteúdo a ser abordado de forma racional e empírica. 

Sendo que fora pautada por análises doutrinárias, jurisprudenciais, bem como, 

artigos científicos disponibilizados em sites confiáveis, juntamente com outros 

estudos já publicados que venham a refletir nos assuntos abordados pelo tema 

em questão sem detrimento das vias empíricas e forte apego aos fundamentos 

constitucionais baseados no âmbito do Direito Administrativo, Ambiental, além 

dos crimes previstos contra o Meio Ambiente.   
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 Serão abordadas as leis esparsas em vários ramos do direito, as quais 

se encontra a Lei 7.347, de 24 de julho de 1985, nomeada como LACP (Lei da 

Ação Civil Pública), o Código de Defesa do Consumidor Lei 8.078, de 11 de 

setembro de 1991, mais especificamente no artigo nº 81, bem como, os 

estatutos do idoso e da criança e adolescente, tal como a chamada Teia 

Normativa ou Microssistema Processual Coletivo. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

 O desenvolvimento deste labor em pesquisa visa definir, parte do  

posicionamento do Poder Judiciário em controvérsias que atinjam um número 

infindável de pessoas, desta forma, é possível finalmente prestar satisfações a 

respeito do direito de inúmeras pessoas que arcaram com custas financeiras 

do litígio e agora aguardam transformar seu direito em realidade. 

              E em contínuo, nesse sentido, distinguir os interesses Difusos, 

Coletivos (sentido estrito) e Individuais Homogêneos, e as suas categorias ou 

classes de pessoas lesadas, devido aos danos causados no meio ambiente. 

Assim como a compreender melhor expressão Direito Coletivo a qual abrange 

os direitos difusos e coletivos em sentido estrito, já os individuais homogêneos, 

segundo alguns doutrinadores, não pertencem à classe dos direitos coletivos 

em sentido amplo porque se trata, simplesmente, de direitos subjetivos 

individuais tutelados em formato coletivo, tudo isso precedido de compromisso 

de palavras introdutórias e de considerações finais por derradeiro. 

 

6. RESULTADOS  

 

 Como resultado em análise no tocante ao Fundo de Defesa, o maior 

obstáculo que decorre nas ações civis públicas ou coletivas, é determinar quem 

são os lesados, vítimas a serem ressarcidas entre pessoas indetermináveis 

que se quer participaram legitimamente da lide. É, portanto, trabalhoso realizar 

a reparação do dano ao verdadeiro lesado, na maioria dos casos a destinação 

torna-se insatisfatória, reparando suposto dano ou se ausentando da reparação 

do dano legítimo. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Contudo, é forçoso concluir que, é notória a necessidade de ter se 

elaborado um procedimento único para a tutela jurisdicional coletiva, onde se 

observa que os dispositivos encontram-se esparsos em diversas leis do 

ordenamento jurídico brasileiro, como por exemplo, o Código de Defesa do 

Consumidor, a Lei de Ação Civil Pública, e até mesmo alguns artigos do 

Estatuto da Criança e Adolescente. Logo se percebe a complexidade em que 

as doutrinas e jurisprudências tratam assuntos pertinentes à tutela coletiva, 

bem como, os interesses transindividuais. 

 Diante de todo o conteúdo exposto, sabe-se que é impossível as leis 

acompanharem a evolução da sociedade em pé de igualdade, havendo sempre 

uma lacuna a ser sanada. Este minissistema acrescentaria certa ampliação ao 

acesso à justiça dos direitos e interesses supra individuais, valorizando o 

sistema processual brasileiro. 

 

[...] autoriza a conclusão a respeito do surgimento e da existência de 
um novo ramo do Direito Processual, o Direito Processual Coletivo, 
contando com princípios revisitados e institutos fundamentais próprios 
e tendo objeto bem definido: a tutela jurisdicional dos interesses ou 
direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos.6 

 

 Desta feita, faz-se necessário mencionar a existência de um anteprojeto 

circulando para determinar sua validação, feito que posicionará o Brasil no 

cenário jurídico mundial. Contudo, com a devida criação de um procedimento 

coletivo passariam a integrar um sistema único, trazendo diversos benefícios à 

área jurídica, bem como, aos conflitos jurídicos. 

 

8. FONTES CONSULTADAS 

 

- BUENO, Cassio Scarpinella. AS CLASS ACTIONS NORTE-AMERICANAS E 

AS AÇÕES COLETIVAS BRASILEIRAS: PONTOS PARA UMA REF LEXÃO 

CONJUNTA.<http://www.scarpinellabueno.com.br/Textos/Class%20action%20

e%20direito%20brasileiro.pdf.>, acesso em 30 jul. 2013. 
                                                 
6 GRINOVER, Ada Pellegrini. Direito Processual Coletivo . 
<http://xa.yimg.com/kq/groups/25181874/588097936/name/grinover_direito_processual_coletiv
o_principios.pdf.> acesso em 17 ago. 2013. 



10 
 

- CAPPELLI, Eladio Lecey Sílvia. Revista de Direito Ambiental 59 , São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2010. 

- COSTA, Yvete Flávio. Tutela dos Direitos Coletivos:  Fundamentos e 

Pressupostos. São Paulo: Unesp, 2011. 

- DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo.  22 ed. São Paulo: 

Atlas, 2009. 

- FERRARESI, Eurico. Ação Popular, Ação Civil Pública e Mandado de 

Segurança Coletivo: Instrumentos Processuais Coleti vos.  1 ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2009. 

- FREITAS, Vladimir Passos De; FREITAS, Vladimir Passos De. Crimes 

Contra a Natureza . 6 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. 

- GARCIA, Leonardo de Medeiros; THOMÉ, Romeu. Direito Ambiental.  2 ed. 

Salvador: JusPodivm, 2010. 

- GRINOVER, Ada Pellegrini. Direito Processual Coletivo.  

<http://xa.yimg.com/kq/groups/25181874/588097936/name/grinover_direito_pro

cessual_coletivo_principios.pdf.> acesso em 17 ago. 2013. 

- GOMES, Celeste Leite dos Santos Pereira. Crimes Contra o Meio 

Ambiente.  2 ed. São Paulo: Juarez de Oliveira, 1999. 

- MAZZILLI, Hugo Nigro. A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo.  24 ed. 

São Paulo: Saraiva, 2011. 

- MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro.  35 ed. São 

Paulo: Malheiros, 2009. 

- MILARÉ, Édis.  Direito do Ambiente.  7 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2011. 

- ____________. O compromisso de ajustamento de conduta e o fundo d e 

defesa de direitos difusos:  relação entre os instrumentos alternativos de 

defesa ambiental da lei 7.347/1985.   Disponível em: 

<http://www.milare.adv.br/artigos/tac_fundo_rda.htm>, acesso em 28 fev. 2013. 

- PRADO, Luiz Regis. Direito Penal Ambiental.  São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2005. 

- SAMPAIO, Rômulo. Direito Ambiental.  São Paulo: Fundação Getúlio Vargas, 

2011. 


