
DOUTRINA 61

responsabilidade
(*)

Ministério Público e a
por dano ambiental

o
civil

NÉLSON NERY JÚNIOR
Procurador de Justiça - SP

ROSA MARIA BARRETO BORRIELLO DE

ANDRADE NERY
Procuradora de Justiça - SP

SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Pressupostos da responsabilidade civil por dano
ambiental: o evento danoso e o nexo de causalidade. 3. Responsáveis pela indeni·
zação: a solidariedade passiva. 4. Prescrição da pretensão indenizatória. 5. Ação
civil pública para reparação do dano ambiental. 6. Conclusões.

1. Introdução

o co~autor desta tese, Nélson Nery Júnior, proferiu em 1984 conferência em
Uruguaiana~RS sobre o tema da responsabilidade civil pelo dano ambiental, onde
foram levantados alguns problemas que, àquela época, a matéria suscitava, notada~
mente em face da então recente Lei de Política Nacional do Meio Ambiente (Lei n. o
6.938, de 31.8.81), que prevê o regime da responsabilidade objetiva para reparação
desses danos. (J)

Decorridos mais de sete anos os dois autores dessa tese puderam reunir a
experiência profissional no relacionamento com a matéria, atuando em diversas
ações civis públicas ajuizadas pelo Ministério Público e Fazenda do Estado, quer no
primeiro grau de jurisdição quer em grau de recurso junto ao Tribunal de Justiça de
São Paulo. Anotamos neste estudo os principais problemas suscitados nos tribunais,
procurando encaminhar o raciocínio que nos pareça o mais adequado para a
solução dessas questões.

(*) Tese apresentada fia "Congresso Nacional do h1inistério Público", realizado em Sslvador ~ SA, de 1." a 4 de
setembro de 1992.

(1) Nélson Nery Júnior, "Responsabilidade civil por dano ecológico e a ação dvil pública", in Revista "Jusi:itia", vaI.
126 (1984), São Paulo, págs. 168"189.
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A Constituiçao Federal de 1988 conferiu proteção ao meio ambiente de forma
bem abrangente, inclusive no que respeita à necessidade do estudo prévio de
impacto ambiental e à indenização dos danos causados ao meio ambiente (art. 225,
§ LO, IV e § 3.°). Em nada alterou a sistemática da responsabilidade objetiva da Lei
n.o 6.938, de 31.8.81) que foi, portanto, integralmente recepcionada pela nova
ordem constitucional.

2. Pressupostos da responsabilidade civil por dano ambiental: o
evento danoso e o nexo de causalidade

o direito ao meio ambiente sadio e equílibrado não pode ser individualizado, já
que sobre ele não pode haver cxercimento de direito subjetivo coma· concepção
individualista que dele temos como herança do liberalismo do século XIX. É, isto
sim, res omnium(2) 1 pertencente a toda a sociedade. Portanto, qualquer pretensão
que se deduza em juízo buscando reparação por dano causado ao meio ambiente
será difusa, pois se trata de direito cujo objeto é indivísívetJ

!, sendo que os titulares
desse direito são indetermináveis e ligados por circunstâncias de fato(·i).

Por essa razão, o particular não pode· ajuiZar ação coletiva de indenização pelos
danos ambientais, pois carece de legitimidade para tanto. Poderia, sim, deduzir
pretensão individual se ofendido em seu patrimônio pessoal pelo agente predador do
rneio ambiente. Essa pretensão poderia fundamentar~setanto no artigo 14 l § 1.0 da
Lei n. o 6.938/81, quanto no artigo 159 do Código Civil, caso se trate de ilícito
extracontratual comum, e ainda nos artigos 554 e 555 do Código Civil, na hipótese
de abuso de direito pelo mau uso da propriedade (direito de vizinhança), ou, por
derradeiro, no sistema da responsabilidade civil objetiva do Código de Defesa do
Consumidor (arts. 6.°, VI; 12 ou 18), caso se trate de relaçao de consumo.

A lei de política nacional do meio ambiente (Lei n.° 6.938/81), adotou atearia
do risco da atividade criando o regime da responsabilidade civil objetiva pelos
danos causados ao meio ambiente (art. 14, § 1.0), de sorte que é irrelevante e
impertinente a discussão da conduta do agente (culpa ou dolo) para a atribuiçao do
dever de indenizar.

O notável avanço da lei nesse particular se deve principalmente à tendência
universal que se verifica em matéria de direitos difusos, no sentido de abandonarem~

se os sistemas clássicos de responsabilidade subjetiva, que nao mais atendem às
necessidades atuais da sociedade relativamente ao tema dos danos causados ao meio
ambiente.

A adoção, pela lei, da teoria do risco da atividade ou da empresa, da qual
decorre a responsabilidade objetiva, traz como conseqüências principais: a) a
prescindibilidade da culpa e do dolo para que haja o dever de reparar o dano; b) a
irrelevância da licitude da conduta do causador do dano para que haja o dever de
indenizar; c) a inaplicação, em seu sistema, das causas de exclusão da responsabilida
de civil (cláusulas de nao~indenizar, caso fortuito e força maior).

A responsabilidade objetiva faz com que os pressupostos do dever de indenizar
sejam apenas o evento danoso e o nexo de causalidade. A eventual aplicaçao de

(2) Sérgio Ferraz, "Responsabilidade clvil por dano ecológico", in ROI' 49"50/35.
(3) Nélson Ncry Júnior, "Responsabilidade civil por dano ecológico", cit., pág. 169.
(4) A definição legal de direito difuso é dada pelo Brtigo 81, parágrafo único, 1, do Código de Defesa do Consumidor

(Lei n.0 S.078/90).

sancao administrativa prevista nos incisos ll, ll1 e IV do artigo. 14 da. Lei í~l.. o
6.93"S/81 nao elide o dever de indenizar o dano causado ao melO ambIente .

A defesa do poluidor é limitada à negaçaoda atividade e à inexistência do
dano.

Havendo, por exemplo, emissao de partículas no ar capazes d~ com~rom~ter.~

higidez do ambiente, quer causando dano novo, quer agravanao .a s1tuaça.0 la
existente, há o dever de indenizar. A defesa deve ficar. restrita à .negatI:ra ~e e~1ssa~
de agentes poluentes ou à negativa de que, emboratlve~seha:JIdoernlssao, nao fOl
causa dos danos ambientais ensejadores do dever de mdemzaL

O nexo de causalidade é exigido como requisito para· que se retonh~ç~ o dever
de indenizar, quer se trate de responsabilidade objetiva, quer da. subJetIva.

E basta para que se o reconheça haja o autor praticado ato que se re\~ele C01110

otencial causador do dano. Nao se exige, por óbvio, qu~ esse ato tenha Sl~O causa
p hP íbl .-; dsporexclusiva do dano) conforme acentuam Von Tu r~ eter , no que sao segUl o
Orlando GomesOl

•

O que é necessário, isto sim, é a presença da conexão causal, \ral~dizer, relaçãO
de causa e efeito entre a atividade do agente e o dano dela advmdo.

Convém observar que nossa jurisprudência se tem encaminhado ne~se~entido,

reconhecendo dever de indenizar, mesmo quando haja conc~usa r:ão atnb~lvel, en:
t · e ao agente q.ue deva arcar com a responsabilidade de mdemzar. VeJa~se, PO)
os, c 6 "/]"7'"

exemplo, o aresto publicado na RT 2) J . . . . o

O . tante é salientar que não existe, para o nosso direito POSltIVO l rclcvan-
Impor " d' . " d

na quanto à separação entre causa "princip.al" e. causa secun. ~na o evento
danoso para diminuir ou excluir o dever de lndemzar. Se da atlvldade do agente
resultar dano ressarcível, há esse dever.

Isto emerge dos textos dos artigos 159, e L518, do Código Civi~,_consoant;
autorizado magistério de ilustre jurista pátrio,J\ concordando com a deClsao do TJSI
acima mencionada.

Assim, seja qual for a participação de alguém na causaçao de um dano j há, para
ele o dever de indenizar.

, Ressalta sobremodo importante o modo pelo qual se vai aferir a relação de
causalidade entre o fato, o evento e as conseqüências danos~s, nas ações ~ue versam
sobre reparação do dano ambientaL Como a com~lexldade do fen~meno ~a
poluição pode tornar) por vezes, difícil a demon,straçao cabal dess~ nexo, tem~se

sustentado que a relação de eficiência causal e rele~.~nt~, tambem quando se
manifesta de modo indireto ou mediata. Como consequenCla, o nexo causal po~e
ser dessumido de presunções simples(1()!, da subsistência dos fatos que j embora nao

(5) Ne-se sbntido Paulo Affonso Leme \1achado, "Direito ambiental brasileiro", 2.~ ed., São Prul~, 19f9'rp~g~ 1~6.
(6) At~dre3'~ VOl~ T uhr e Hans Peter, "Allgemeiner Tdi des Schweizerischen Obhg~~lom:mec1tS '\~br~. i· 11:":'

Zürich, 1979, § 13, págs. 88/90. Na tradução espanho13, Andrc3s Von Tuhr, TraL3do de las léC o -,
tomo l, :híadrid, 1934, n.o 12, pãgs. 62163. . ~.

") I 'G "Ob· ,- " 8 a ed Rio 198'" nO 191 p30. Dl.
(T) ~~ ~~~~lO ~~~:~~~ acó~J:~o;;s 'Câ·manl~'Civi~ Re~~;da~ do Tisp, Re~. de Revista n.o 175.975, rei. Des. ~erl"Ci[a de
(8), Olivei;a, in Ror 121214. Foi aqui acolhido ° magistério de Von Tuhr, expressamente menclOl1ado no

acórdão. p 1 '989 . 178/179
(9) l",lário Moacvr Porto, "Temas de responsabilidade dvil", São auo,.i .. ,,,pa~. I. 19S·A. (> 75 Dá'" 407;
(lO) Antonino l\ocida Mirabelli di Lauro, "lnll5S1011i e rapJ;l0rto pr.~pr~eta;}o , . 'aro l~, ·d;'h~n..-,.i l'~ ",. ddla

Comparti, "Respomabi1itã civile per darmi da in~um:~ent: ' 10_ T~cn~che glun .c l: e S\ll !-po
persona", organizado por NlColõ Llpan, Roma"Ban, 19h, pago .351 e _ego.

 

 



_6_' J_ustilia, São Paulo, 55(161), jan.lmar. 1993 DOUTRINA 65

produzam diretamente as conseqüências danosas, contribuíram para determinar um
estado de coisas suficiente para causar a produção de efeitos prejudiciais sem os
quais o dano não se teria verificado"(il),

Porém, em se tratando de responsabilidade objetiva, como é a da recomposição
do dano ambiental, a prova do nexo causal é bem menos onerosa ao autor da ação
de indenização. Basta que se demonstre a existência do dano para o qual o risco da
atividade exerceu uma influência causal decisiva(l2).

Mesmo que a conduta do agente causador do dano seja lícita, autorizada pelo
poder competente e obedecendo os padrões técnicos para o exercício de sua
atividade, se dessa atividade advier dano ao meio ambiente há o dever de indenizar.
Esse princípio, pelo qual a licitude da atividade não exclui o dever de indenizar
existe de há muito tanto no direito públicoO}l quanto no direito privadoi141• '

Pode parecer à primeira vista existir verdadeira aporia entre a licitude da
atividade e o dever de indenizar. Contudo essa contradição é apenas aparente,
porque a conduta pode ser lícita, visando satisfazer um interesse coletivo ou
qualificado de pessoa jurídica de direito privado) mas, ao mesmo tempo, pode não
ser justa no que respeita à justiça comutativa ou distributivao5l.

Nada obstante dizer que esse dever não decorre do risco da atividade ou da
empresa, Karl Larenz entende possível a responsabilidade decorrente de atividade
lícita sob outro argumento: "O fundamento desse dever de indenizar não reside,
nesses casos, nem na responsabilidade por um ato contrário a um direito próprio ou
alheio, já que a atividade está conforme o direito porque permitida, nem na
imputação de um determinado risco de coisa ou de empresa; mas Iia exigência de
uma justiça comutativa de que aquele que tem defendido seu interesse em detrimen
to do direito alheio, conquanto de maneira autorizada, tem de indenizar o prejudi
cado que teve de suportar a perturbação de seu direito"{l61

•

O fenômeno da poluição é complexo e difuso, fazendo com que, às vezes, seja
difícil precisar a conduta poluente,~?emcomo a individuação dos sujeitos imputáveis
e a prova do nexo de causalidadeo". Daí a razão de o artigo 1.518, do Código Civil,
dispor sobre a solidariedade passiva na responsabilidade extracontratual, que apro~

veita à hipótese de dano causado ao meio ambiente.

No caso :Ministério Público e Oikos contra as indústrias· de Cubatão objetivan~

do a recomposição da flora e fauna da Serra do Mar naquele município e indeniza~

ção pelos danos causados ao meio ambiente, as indústrias alegaram que a petição
inicial deveria ter mencionado a conduta de cada uma delas, e em que teria essa
atividade concorrido para a causação dos danos. Houve, em nosso modo de ver,
sofisma e tentativa de levar a discussão da causa para o âmbito da· culpa, fato

01) Mirabelli di Lauro, obro toe. ult. dts.
(12) Isidoro H. Goidenberg, "La re1adón de causalidad en la responsabílidad civil", Buenos Aires, 1984, § 60, pág. 227.
(l3) Ver, por todos, José Joaquim Gomes Canotilho, "O problema da responsabilidade do Estado por aetos Iídtos"

Coimbra, 1974,· passim. '
(14) Joâo de Matos Antunes VareJa, "Das obrigaç.ões em geral", vol. l, 5. n ed., Coimbra, 1986, n.o 188, pág. 669 e segs.
(15) Antunes Vare!a, "Das obrigações em geral", vol. dt., n.o 188, pág. 669.
(16) Esta é a lição: "Der Grund F.lr die Ersatzpflicht liegt Ül dieseo Fallen weder in der Verantwortung rur eigenes oder

auc~ fremdes, reehtswídriges Tun, denn der Eingriff ist reehtmassig, weil erlaubr, noch in der Zuredmung einer
besnmmten Saeh- oder Berneb,gefahr, sondem in der Forderung der ausgleichenden (kommutariven) Gerech
ngkdt, das, derJenige, in dessen Interesse ein anderer von seinem Recht im Einrdfall et\\.'as aufgeben muss, den
anderen dafur ru entsehadigen hat" (Karl Larem, "Lehrbuch des Sehuldrechts", vol. li, Besonderer Teil, 12."
ed., Münçhen, 1981, § 78, pág. 736).

(l7) l\,1irabdli di Lauro, "lmissioni", de, n.o 25, pág. 407.

absolutamente estranho à responsabilidade objetiva do artigo 14, § 1.0, da Lei n.O
6.938/81.

Com efeito, a inicial diz claramente que aquelas indústrias realizam, continua~

damente, emissoes de partículas no ar que-causam. dano e agravam os já causados ao
meio ambiente da regiao da Serra do Mar em Cubatão.

O dano que vem sendo causado ao meio ambiente em Cubatão. por todas as
indústrias lá localizadas implica a solidariedade de que fala o artigo 1.518, do Código
Civil. E é justamente para casos como esse que foi criada a regra. Em outros
sistemas jurídicos a imputação conjunta é até mais explícita no que concerne à
individuação dos atos, como demonstra o artigo 2.055 do Código Civil italiano que
além de conter preceito determinando a solidariedade na responsabilidade aquiliana,
diz na segunda parte ser presumivelmente igual a culpa, se houver dúvida quanto à
individuaçao dos atos(iBI.

Isto é mero corolário do reconhecimento legal da solidariedade aquiliana, pois
do contrário haveria absoluta impunidade dos responsáveis, cada qual negando
tivesse sua atividade causado ou contribuído para a efetivação do dano.

De nada valeria) portanto, a disciplina legal da responsabilidade objetiva (art.
14, § 1.0) Lei n.o 6.938181), secundada por aqueloutra da solidariedade na responsa~

bilidade aquiliana (art. 1.518, Código Civil), criadas em benefício da sociedade
(credora, no caso), se fosse inviável a dedução de sua pretensão em juízo. O
argumento das indústrias de Cubatão, pois, levaria ao absurdo de tornar inoperan
tes dois dispositivos legais, em detrimento do direito do cidadão ao meio ambiente
saudável, que ninguém tem o direito de ofender.

A afirmação não condiz com o texto do direito positivo brasileiro, que prevê a
solidariedade na responsabilidade aquiliana (art. 1.518, do Código Civil), sendo
irrelevante tenha sido produzido o dano por "causa principaP' ou "causas secundá~

rias", ou ainda, "concausas". Havendo dano causado por mais de uma pessoa, todos
são solidariamente responsáveis.

Em se tratando de dano ambiental, a continuidade delitiva é motivo bastante
para a condenação atual da indústria poluente, não obstante tenha o dano sido
provocado também por algum antecessor no tempo. É nisso que reside a idenizaçao
por responsabilidade objetiva solidária dos danos causados ao meio ambiente.

De outra parte, restou claro que nosso sistema jurídico de indenização entende
ser irrelevante a qualificação da causa para a verificação do dever de indenizar. Quer
se trate de causa principal, secundária ou concausa, subsiste aquele dever, posto que
isto não constitui motivo de exoneração da responsabilidade civil.

Assim, ainda que houvesse dano ao meio ambiente) por exemplo, em Cubatão,
anteriormente ao desenvolvimento das atividades poluidoras das indústrias localiza
das atualmente naquele município, essas atividades contribuíram para o agravamen
to da degradação ambiental, de sorte que há o dever de essas indústrias
responderem por isso. O artigo 1.518, CC faz com que essa obrigação seja solidária)
de modo que as recorrentes responderão pela totalidade dos danos, ainda que não
os tenham causado por inteiro. E a decorrência natural do reconhecimento legal da
solidariedade, criada em benefício do credor e não do devedor.

(lS) Há aqui, não presunção de solidariedade, que já vem prevista expressamente na lei, mas presunção de indivisibili.
dade da obrigação decorrente da solidariedade aquiliana. No mesmo sentido, em face do ã 830, do BGB
alemão, Kari Larem, "Lehrbuch des Schuldrechts", vol. U, cit., § 74, pago 666.
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3. Responsáveis pela indenização: a solidariedade passiva

O causador do dano ambiental é que tem o dever de indenizar. Havendo mais
de um causador, todos são solidariamente responsáveis pela indenização segundo o
artigo 1.518) caput, segunda parte, do Código Civil) que determina a solidariedade
na responsabilidade extracontratual, independentemente de concerto prévio, unida~

de de propósitos, etc. Já seu parágrafo único, esse sim exige a "cumplicidade ll para a
aplicação da solidariedade) mas é outro instituto e parte de outra história.

Na ação ambiental movida pelo Ministério Público contra as indústrias de
Cubatão) já mencionada, levantou~se como preliminar a perda do objeto da açao)
sob a alegação de que o Estado estaria providenciando a recomposição do ambiente
com a adoça0 de programas de replantio de espécimes da flora serrana) etc.(l9).

O responsável pelo dano é que deve arcar com sua reparaçao) de acordo com os
ditames do artigo 14, § 1.0) da Lei n. o 6.938/81. Assim) mesmo que o Estado ou o
particular esteja trabalhando nesse sentido, o que demonstra o espírito cívico da
comunidade, mobilizada no sentido da preservação ecológica, a ação não perdeu seu
objeto porque, a final, quem deverá recompor o ambiente, pagando o custo desses
programas de recomposição são as rés.

Soa até) concessa maxima venia, imoral argumentação desse jaez daquelas
indústrias, procurando subtrair-se à aplicação da lei que lhes impõe o dever de
indenizar o dano que causaralTI e vêm causando ao Ineio ambiente com sua
atividade poluidora.

Em verdade, a solidariedade na responsabilidade extracontratual por dano
ambiental, pregada pela doutrina\20l

, é expressamente reconhecida pelo direito positi~

vo brasileiro, verbis:

"Artigo 1.518 - Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de
outrem ficam sujeitos à reparação do dano causadoj e se tiver mais de um autor à
ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação".

Parágrafo único - São solidariamente responsáveis com os autores os cúmplices
e as pessoas designadas no artigo 1.521" (Código Civil).

Ainda na mencionada ação judicial de Cubatão) alegou~se a inexistência da
solidariedade porque: a) não houve concerto prévio entre os agentesj b) não houve
unidade de condutas; c) não houve resultado único; e d) não houve extensão das
emissões poluentes a toda a área.

Data maxima venia, não se pode simplesmente ignorar a existência do artigo
1.518) caput, do Código CivU e de seus efeitos, exigindo~se a presença de requisitos
que a lei não exige para que se configure a solidariedade na obrigação de indenizar o
ilícito extracontratuaL A interpretação gramatical da expressão "causados", contida

(19) Df! decisiio de saneameruo [oram imerpostos 23 recursos de agravo de intrumento pelas indtlstrias rés, acompanha
dos de parecer da lavra do ProL Dl'. Cândido Rangel Dinamarco. Os autos vieram ter à Procuradoria-Geral de
Justiça e receberam parecer único, emitido por Nélson Nery Júnior, onde se sustentou a existência de
solidariedade entre os vários causadores do dano ambientai, a imprescriübiliebde da pretensão indenizatória, a
inadmissibilidade dE! denunciaçãO da lide e a inviabilidade da perícia única para avaliar os danos. Esse parecer
do Ministério Público foi integralmente acolhido pela 7.~ Câmara do TJSP, que prolatou um acórdão para cada
agravo, todos relatados pelo Des. Sousa Lima, v.u. j. 28.3.90, dos quais o proferido no Agr. lnstr. n."
12.4.287-1, se encon[ra publicado l18. RT 655/83.

(20) Nélson Nery Júnior, "Responsabilidade civil por dano ecológico", de, pág. 175; Paulo Affonso Leme Machado,
"Ação civil pública" ~ "Tombamento", São Paulo, 1986 n." 14, pág. 47; Sérgio Ferraz. "Responsabilidade dvil
por dano ecológico", in ROP 49/50, pág. 39; Rodolfo de Camargo Mancuso, "AçãO civil pública", 2." d. 520
Paulo, 1992, n.o 13.6, págs. 190 e segs.

no artigo 14) § 1.0, da Lei n. o 6.938/Ç?,'l) não autoriza a conclusão de que, à hipótese
ve~ten~el se aplicaria o artigo 896, do Código Civil, que proíbe a presunção de
soltdarIedade sem lei ou acordo de vontade das partes nesse sentido.

O argumento peca peláfalsidàde.da premissa, de sorte que a conclusão dali
extraída n8.o pode scr verdadeira. Demonstramos;

Pretende essa corrente de pensamento que, para que houvesse solidariedade
passiva na obrigação de indenizar o dano ambiental, a lei deveria dispor expressa
mente sobre a "não interligação de uma ação conjunta voltada· contra o meio
ambiente". Do contrário, aplicar~se-ia a regra geral da não presunção da solidarieda~

de (art. 896, do CC). Está-se querendo, por via transversa) colocar como exigível
conduta de vontade finalística do autor do dano, que é elemento do dolo e da
culpa, fora da questão quando se trata de responsabilidade objetiva com0 a do
artigo 14, § L°, da Lei n.o 6.938/81.

Pergunta-se: onde se encontra, no direito positivo brasileiro) essa exigência? A
resposta. é simples: em nenhum lugar. Aliás, a regra legal vigente entre nós é dirigida
no sentIdo exatamente oposto ao daquele preconizado no referido parecer. Com
efeito) o caput do artigo 1.518) do CC é por demais claro ao imputar solidariedade
na responsabilidade aquiliana a todos, se tiver mais de um autor a ofensa. Não exige
"concerto prévio", "ação conjunta)', "indivisibilidade da conduta!>, etc.

Ao que parece, estar-se~ia examinando o parágrafo único, do artigo 1.518 do
CC) ~ue ~ala em cumplicidade na causação do dano, caracterizando outra hipótese
de. solIdarIedade que não a do caput do mesmo artigo. Esse raciocínio, portanto,
misturou .elementos de conduta dirigida a um fim (Dolo e Culpa), em caso de
responsabllidade objetiva, sem culpa.

Além disso, o mesmo caput do artigo 1.518, do CC fala em dano causado, tal
qual o artigo 14) § 1.0, da Lei n. O 6.938/81, expressão que essa corrente negativa
toma como base para sua conclusão de que não se aplicaria a solidariedade no caso
dos autos!

Ambos os dispositivos legais citados, tanto o do Código Civil, quanto o da Lei
n.~ 6.~38/81, falam em dano causado. Daí advém a conseqüência natural de que a
sohdanedade no ilícito extracontratual existe em ambos os sistemas, pois não se
conceberia quc a primeira parte do artigo 1.518) CC dissesse dano causado
querendo excluir a solidariedade e, e sua segunda parte, contrariando a primeira,
admitisse a solidariedade! Percebe~se, portanto, a falha de raciocínio contida na
expressão dessa corrente negativa ora analisada: a expressão "dano causado" nao é
idônea como fundamento da pretendida exclusão da solidariedade.

. Entendemos até que, aplicando-se a regra geral do artigo 896) do CC, chegar-se
la à conclusão de que existe solidariedade no caso da responsabilidade por dano
ambiental, porque ((a solidariedade não se presume; decorre da lei ou da vontade
das partesll(art. 896, CC) caput). E a lei diz haver solidariedade na responsabilidade
aquiliana) quando houver mais de um causador do dano (art. 1.518, do CC/lI)! O
:nesmo artigo de lei utilizado como argumento para negar a solidariedade) é
Justamente o que lhe propicia a afirmação de existência.

(21) A hip~tes~ do ?.nigo 1.518 CC, é expressamente referida por Silvio Rodrigues, como sendo um casü de
sobdan;:dade legal, cumprido, portimro, o comando emergente do artigo 896, do CC. "Direito Civil", vo1. 2,
Parte Geral das Obrigações, l7. a ed. São Paulo, 1987, n." 33, pág. (4). No mesmo sentidO, é a opinião
~ballZil~ade~i,~:;,:l [viana de Serpa Lopes, "Curso de Direito Civil", vo1. V, 2. a ed., Rio de Janeiro, 1962, n."
,,81, pags. 31_/)/,.
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~igor, nem p?de.mesmo ~pa~ecer ~oato conjunto merame~te culposo, porque
e de sua essenCIa a ausenCIa da Intenção de prejudicar,,(,.6) (grifos nossos).

A afirmação afigura~se-nos estar el1lbasada em argümeritoirrespondível.

A inexigência do concerto pré\lio para a configuraçãodaso1ldariedade passiva
extracontratual é defcndida pela mais autorizada doutrina(n),

O fundamento utilizado pela corrente negativa, de ql1c a regra é a da não
presunção de solidariedadc, criticando os códigos alemão e italiano não socorre as
recorrentes, conforme já se viu. Mais ainda. É irrelevante; mesmo'à luz de nosso
Código Civil e daqueles diplomas, porquanto a solidariedade na responsabilidade
extracontratual é tradição que remonta ao direito romano, estando expressamente
c~nsagrada no artigo 2.055, do Código Civil Italiano de 1942, a despeito de esse
dIploma, ao contrário do nosso, presumir de ordinário a solidariedade. Em outras
palavra~, ainda q~e o códig~ ita~iano tivesse regra idêntica à do nosso artigo 896,
CC, nao presummdo a sohdanedade, haveria o artigo 2.055 daquele estatuto
conferindo responsabilidade solidária aos causadores do dano .extracontratual

l

equiparando-se ao artigo 1.518 de nosso Código Civil. l

, ~s ex~rr:plos ~ados pelos italíanos,de incidência da nOrIna do artigo 2.055, do
Codlgo CIVIl pemnsular sobre a responsabilidade passiva aquiliana, servem à
solução do caso ora analisado. Trimarchi, por exemplo, depois de dizer que incide a
regra. me~mo quando os autores atuam independentemente um do outro l diz ocorrer
a solidanedade quando muitas fábricas dcscarregam na atmosfera substâncias noci
vas que, somadas, provocam dano às culturas agrícolas das propriedade.:> vizinhas (28i.

Este é exatamente o caso que estamos analisando.

De qualquer sorte, os argumentos expendidos pda corrente restritiva não
pode.m ser aceitos porque as indústrias que poluem o ambiente são, ex lege,
conSIderadas como responsáveis solidárias, tudo em nome da maior garantia que
deve receber o credor, no caso a sociedade brasileira, em casos que tais(29l

.

As propaladas unidade e indivisibilidade da obrigação, como causas inibidoras
da presunção de solidariedade, cedem diante de hipótese legal de solidariedade
como é a .do artigo 1.518, do Código Civil, integralmente aplicável à hipótese sob
exame. DIante do texto expresso e da clareza quanto à solidariedade de todos os
autore

7
,do da:1~, ind,~pendentementeda qualidade da causa (principal ou acessória),

ou da ~cumplteldade na causação do dano (objeto de tratativa em outro tópico do
art. 1.)18, parágrafo único), resta inócua toda a argumentação desenvolvida em
sentido contrário.

A divisibilidade da indenização, preconizada pela doutrina restritiva como
causa de não incidência da regra da solidariedade passiva no dever de indenizar o
da~o am~iental, não impede o reconhecimento da solidariedade legal aquíliana· do
arngo 1.')18, do Código CiviL Parece, isto sim, ter havido confusão entre os
conceitos de solidariedade e de mancomunhão, onde a divisibilidade representa

Evidentclnentc, O "concerto prévid' c a "comunhão de desígnios" são circuns
tâncias exigidas para que se dê a solidariedade contratual. Relativamente à solidarie
dade legal, não se concebe outro requisito para sua existência, que não o que resulte
do próprio sistema da lei. Em outras palavras, há solidariedade legal, da forma e nas
circunstâncias previstas pela lei. Este é seu limite.

Aliás, toda a discussão alienígena a respeito do "concerto prévio" para a
ocorrência da solidariedade aquiliana se resume na falta de clareza dos textos legais a
respeito do tema. O debate Dão interessa para o direito brasileiro, à vista do. que
disp6e, clara c textualmente, o artigo 1.518, caput do Código Civil(Z2),

Demonstração inequívoca da definitividade da lei como fator impositivó da
responsabilidade aquiliana ocorreu recentemente na Itália. Conquanto a doutrina,
de modo insofismavelmente dominante, se direcionava para a admissão da solidarie.:.
dade passiva aquiliana sem o prévio concerto, vale dizer, pela incidência do artigo
2,055, do Código Civil italiano nos casos de responsabilidade por dano ambiental, o
direito positivo sofreu alteração radical. A Lei n,o 394, de 8.7.86, diz exprcssamente
em seu artigo 18, n. O 7: "Nos casos de concurso no mesmo evento danoso, cada um
responde nos limites da própria responsabilidade individual",

Com isto restou, na Itália, derrogado o prin.Cípio da solidariedade na responsa
bilidade por dano ambiental, deixando de ser aplicável· àqueles casos o referido
artigo 2.055, do Código Civil peninsular(l3

l
.

A irrelevância da vontade comum dos devedores solidários na reseonsabilidade
cumulativa aquiliana é preconizada pela doutrina brasileira dominantek'l,Apropósi
to, convém deixar claro que a opinião de José de Aguiar Dias, expressa. em sua
clássica obra sobre responsabilidade civil, é mesmo a da solidariedade passiva na
responsabilidade aquiliana, independentemente de ter havido concerto prévio entre

os co~causadores do dano.

Com efeito, estabelece esse autor como requisitos para a verificação da solidarie
dade passiva aquiliana: a) que cada um dos autores tenha obrado com culpa, que
deve ser provada, se contra o autor não pesa presunção a respeito; b) que seja
prejudicial o fato culposo, isto é, que tenha produzido o dano resultante da atuação
coletiva(251• Como o regime da indenização do dano ambiental é ° da responsabilida~

de objetiva, somente o segundo requisito é exigível.

Continuando sua exposição, Aguiar Dias discute as opiniões dos irmãOs Ma
zeaud e de Demogue, concluindo, enfim, da seguinte maneira: !lA solidariedade
passiva não depende de concerto prévio entre os responsáveis. Essa condição; em

(22) A jurisprudêucia argentina, no mesmo diapasão, manifestou-se pela irrelevância da discussão sobre o "concerto de
vontades", circunstância absolutamente estranha ao texto e esp(rito dEi lei. A doutrina acompanhou esse
entendimento (Antonio Cammarota, "Responsabilidad extraContractual: Hechos. y actos ilícitos", vol. I,
Buenos Aires, 1947, n.o 141, pags. 184/185).

(23) Franco Giampieno, "La responsabilitiJ per danno aI ambiente (Profili amministl'ativi, dvi1e e petiali"); Milano,
1988, págs. 272 e segs. O mesmo autor, entretanto, admite a solidariedade quando o dauo for provenieme de
crime ambiental, págs. 276 e segs.

(24) Antonio Chaves, 'TratadO de Direito Civil", vol. III ("Responsabilidade Civil"), São Paulo, 1985, págs. 600/601;
José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, vo1. li, s.a ed., Rio de Janeiro, 1987, n.o 252, págs. 938 e segs.,
Manuel Inácio Carl'alho de Mendonça, "Doutrina e Prática das Obrigações", tomO Il, 4." ed .• Rio de Janeiro,
1956, n. o 739, pág. 444. Em sentido diverso, Pontes de Miranda, "Manual do Código Civil Brasileiro", de
Paulo de Lacerda, valo XVI. 3. e parte, tomo I, Rio de Janeiro, 1927, n.o 130, pág. 220; idem, "Tratado de
Direito Privado", tomo 54, 3. a ed., São Paulo, 1984, § 5.551, 3, pág. 165.

(25) José de Aguiar Di2s, ob., vol. cits. n.o 252, págs. 940/941.

(26)
(27)

(28)
(29)

José de Aguiar Dias. ob. vaI. cits., n.o 252, pág. 943.
René Demogue, "Trair.é des obligations en général", tomo IV, Paris, 1924, n.O 769, pâgs.476/477; Fernando

~ndrade P1r:~ ~e Ll~a e JOãO de Ma.tos Antun,e~ V~r~la, "Código Civil Anotado"; vo1: I, 3." ed., Coimbra,
198.2, comen,ano n. : ao arL 490, pago 465; Mano Julio de Almeida Costa, "Dirdtodas Obrigaçôes", 4." cd.,
COlmbra, 1984, n.o .)1.3.3, pág. 388,

P!ct:o Trimarchi, "Istituzioni di diritto privato", 7. a ed., Milano, 1986, n.o lOZ, págs. 168/169.
SilViO Rodrigues, ob. loe. ult. cits.
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papel importante(30
), muito embora toda mancomunhão leve à solidariedade interna
d d j "d' " )0"(relação entre os eve ores so 1 anos .

Em suma, não se pode pretender dar à hipótese de dano ambiental, de
responsabilidade objetiva, o tratamento da solidariedade própria, que exige, não só
o concerto e a comunhão de desígnios, como também o dolo e a culpa, quando a
hipót§Se for de ilícito contratual. Estes elementos são absolutamente estranhos ao
regime da responsabilidade objetiva.

Observe-se) por derradeiro, que a solidariedade legal do artigo 1.518; do Código
Civil, não pode ter a mesma justificativa, a mesma fonte nem a mesma relação
externa (dos responsáveis solidários com o credor) da solidariedade própria. É que se
trata de solidariedade imperfeita, criada por ficção legal, também denominada
solidariedade aparente(32) . Este fenômeno é que não foi integralmente apreendido
pelos que se debatem a favor da tese aqui contrariada.

4. Prescrição da pretensão indenizatória

Não se aplica à pretensão de indenização do dano ambiental o regime da
prescrição relativa a direito de propriedade,

A hipótese aqui examinada não trata de direito de propriedade ou de qualquer
outro direito patrimonial, mas de direito ambiental, que por ser de ordem pública e
indisponível é insuscetível de prescrição, embora patrimonialmente aferível para
efeito indenitário031

,

A prescrição é instituto criado para apenar o titular do direito pclasuainerCia
no não exercimento desse direito. Como os direitos difusos não têm titular determi~

nável, não seria correto transportar~se para o sistema da indenização dos danos
causados ao meio ambiente o sistema individualístico do Código Civil, apenando,
dessa forma, toda a sociedade, que, em ultima ratio, é a titular ao meio ambiente
sadio.

Vale aqui a doutrina preconizada no sentido de que, em se tratando de direito
para o qual a lei não estipulou prazo extintivo para seu exercimento, esse direito é
imprescritível

(4
) •

Pode ocorrer, ainda, hipóteses em que o dano vem se verificando no. correr do
tempo, sem solução de continuidade, de sorte que ainda não se extinguiu. Isto traz a
conseqüência de não poder ser determinado, ainda, o dies a quo de um prazo
prescricional.

Isto porque os danos continuam a ser perpetrados, de sorte que não há falar-se
em prescrição, mesmo porque não se tem corno dar por iniciado o termo do prazo
prescricional, admitindo-se, por amor ao argumento, seja prescritível o direito à
indenização pelos danos causados ao meio ambiente.

(30) São as gemeiuschaftliche Schulden dos alemães (§ 421, I, do BGB). Ainda sobre a mancomunhão, ver os artigos
1.137 e 1.138, do Código Civil espanhol.

(31) E.F. Camu5, "Curso de Derecho Romano", vo1. V (Derecho de Obligaciones), 2. a ed., Habana, 1942, pág. 31.
(32) JoãO de Matos Antunes VareJa, "Das Obrigações em gera]", \'01. 1, 3. a ed., Coimbra, 1980, pág. 629.
(33) Édis Milaré, "A ação civil pública na nova ordem constitucional", São Paulo, 1990, pags. 15/16; idem, Curadoria

do Meio Ambiente, Ediçiio da Associação Paulista do Ministério Público, Série Cadernos Informativos. São
Paulo, 1988, págs. 44/45.

(34) Agnelo Amorim Filho, "Critério dentífico pata distinguir a prescriç.ão da decadência e identificar as ações
imprescritíveis", in "Revista de Direito Processual Civil" (Saraiva), São Paulo, vaI. 3.0, 1962, págs. 95·132,
passirn.

5. Ação civil pública para reparação do dano ambiental

O inquérito civil, previsto pelos artigos 8.° e 9.° da Lei n. o 7.347/85, é
procedimento administrativo destinado a reunir elementos para eventual ajuizamen~

to da açao civil pública. É instrumento de utilização privathr3. do Ministério Público.
Como se trata apenas de procedimento administrativo e nãodeprocesso j já que sua
finalidade nâo é a de aplicar, administrativamente, sanção pelo descumprimento de
alguma norma, não é necessário que nele se obedeça o dogma constitucional do
contraditórÍo(35l, Isto porque o inquérito civil-funciona coma o inquérito policial,
vale dizer, tem natureza de instrumento administrativo inquisitório, destinado a
formar a opinio actio do Ministério Público. Apenas depois de instaurada a ação
judicial é que terá de ser observado o princípio do contraditório e ampla defesa.

O arquivamento do inquérito civil fica restrito no âmbito interno do 11inistério
Público: proposto pelo Promotor de Justiça, é remetido ao Conselho Superior do
11inistério Público que o confirmará ou designará outro Promotor de Justiça para
ajuizar a ação civil pública, Nessa fase qualquer interessado poderá deduzirraz6es
junto ao órgão superior do Ministério Público, fornecendo~lhe subsídios para que
não acolha o arquivamento proposto ou, por outra, para reforçar os argumentos
utilizados na propositura do arquivamento. Não é demais frisar que, arquivado o
inquérito civil, nada impede que outro co~legitimado ajuíze a ação civil pública.

Quanto à ação civil pública, não terá legitimidade para ajuizá-la o particular,
que somente tem autorização legal para ajuizar pretensão indenizatória para repara
ção de seu patrimônio pessoal. Para tanto poderá utilizar-se do sistema da Lei n. o
6.938/81, vale dizer, fundamentando sua pretensão na responsabilidade objetiva do
poluidor. O particular não pode mover ação coletiva, civil pública, mas tem
legitimidade para deduzir pretensão individual com base na responsabilidade objeti~

va do causador do dano indenizar.

O direito de recomposição do meio ambiente, lesado por agentes predadores, é
de natureza difusa, sendo que a lei legitimou para agir em juízo apenas aqueles
mencionados no rol do artigo 5.° da Lei n.o 7.347/85. Estão legitimados o
:Ministério Público, tutor natural do interesse público, a União, Estados, lv1unicí
pios, autarquias, empresas públicas, fundações (privadas ou instituídas pelo poder
público), sociedades de economia mista e associações civis. Trata-se de legitimaçãO
concorrente e disjuntiva{36J

•

A eles podemos acrescentar as entidades governamentais que, embora sem
personalidade jurídica, tenham como escopo a defesa do meio ambiente (art. 82, n.°
lU, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável às ações civis públicas ambien~

tais por força do art. 21 da Lei n.O 7.347/85, nela incluído pelo art. 117 do CDC).

O Ministério Público como instituição una e indivisível tem legitimidade ativa
para ajuizar ação de indenização por danos causados ao meio ambiente. Pode o MP
estadual ajuizar ação na justiça federal e vice-versa. Pode haver, ainda, litisconsórcio
entre eles, como reza o artigo 5.°, § 5,° da Lei n.O 7.347/85 O)). A Lei n. o 6.938/81

(35) Nelson Nery Junior, "Perfil dos princípios do processo civil na Constituição Federal", Tese, PUC.SP, 1991, n.o 19,
págs. 197 e segs.

(36) Nelson Nery Juniot, "Código Brasileiro de Defesa do Consumidor Comentado pelos Autores do Anteprojeto", Rio
de Janeiro, 1991, págs. 639 e segs.; Ada Pdlegrini Grinover, "Código Brasileiro de Defesa do Consumidor",
pág. 542; pág. 511; Kazuo \Vatanabe, "Código Brasileiro de Defesa do Consumidor", cit.,pág. 511.

(37) No mesmo sentido, Nelson Nety Junior, "Código Braslleiro de Defesa do Consumidor"; cit., págs. 639 e segs.;
Kazuo \Vatanabe, "Código Brasileiro de Defesa do Consumidor", cit., págs. 514/515. Admitindo o litisconsór·
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confere legitimidade aos Ministérios Públicos "Federal e dos Estados" para ajuizarem
ação de reparação do dano ambiental (art. 14, § 1.0), sem fazer distinção alguma.

De QJl.tro lado, a atribuição interna do Ministério Público como um todo,
federal e "'~stadualj de divisão e distribuição de funções e tarefas, é questão adminis~

trativa, interna corporis, que Dão interfere na legitimidade de ser parte, esta sim
conferida indistintamente a ambos pela lei.

No conceito de associação civil, como entidade legitimada à propositura da ação
civil pública, incluem~se os sindicatos que, em face do novo sistema' constitucional,
têm natureza jurídica de associação civil, já que independentes de criação e controle
pelo poder público(JS).

São legitimados passivos todos aqueles que, de alguma forma, foramos:causado~
res do dano ambiental. Como já analisado no item 3 deste estudo, a responsabilida
de desses causadores do dano ambiental é solidária, por expressa determinação do
artigo 1.518, caput, segunda parte, do Código Civil.

O Estado pode ser legitimado passivo, se tiver alguma parcela da atividade
causadora do dano(NI. A simples autorização do poder público para funcionamento
de alguma empresa que venha a causar dano ao meio ambiente não é causa
eficiente, por si só, para determinar a responsabilidade da administraçao. É necessá
rio que se demonstre o nexo de causalidade entre a autorização estatal e o dano~

Já admitimos, em tese, a utilizaçao da açao de chamamento ao processo (art. 77
do CPC) para o caso de haver solidariedade entre· o devedorderriandado e outro
que se encontre fora da relação processual(40),

Relativamente à ação de denunciação da lide, é admissível quando houver
direito de regresso do denunciante em face do denunciadot41l.Esse direito de regresso
deve derivar da lei ou do contrato.

As indústrias de Cubatão propuseram ação de denunciação da lide pretendendo
regresso do Estado, alegando que teria havido omissão do poder público na
fiscalizaçao das atividades poluidoras. Aceitar essa tese seria, em última análise,
admitir que quem estará pagando pela poluição em Cubatao é a própria comunida
de, o próprio povo, vítima maior da poluição.

Esta, verdadeiramente, não pode ser a resposta do ordenamento jurídico às
condutas poluidoras do meio ambiente. A lei (art. 14, § 1.0, Lei n. o 6.938/81)
atribui a obrigação de indenizar o dano ambiental àqueles que, com sua atividade,
causaram o dano. E define, em seu art. 3. o, quem é poluidor para os efeitos da lei.

De outra parte, como o regime da reparação do dano ambiental é o da
responsabilidade objetiva (art. 14, § 1.0, Lei n. o 6.938/81), não se pode admitir a.

do, Hugo Nigro Mazúlli, "A defesa dos interesses difusos em juízo", 3." ed., Silo Paulo, 1991, n.o 17.5, pág.
123/126.

(33) Nesse sentido, Nelson Nery Junior, "MP: interesses coletivos e a nova ordem constitucional", in "O Estado de S.
Paulo", de 23+89, pág. 50.

(39) Nelson Nery Junior, Édis Milaré e Antonio Augusto Mello de Camargo Ferraz, "A ação civil pública e a tutela
jurisdicional dos interesses difusos", São Paulo, 1984, págs. 75176; Hugo Nigro Manmi, "A defesa dos
interesses difusos ern juízo", cit., r...o 18.2, págs. 1321133.

(40) Nelson Nery Junior, "Responsabilidade civil por dano ecológico", cit., págs. 175, 1831184. No mesmo sentido,
Vohalre de Urna lvioraes, "Chamamento ao processo", in "Ajuris", vol. 41 (1987), pág. 69; Hugo Nigro
Mazú11i, "A defesa dos interesses difusos em juízo", cit., n.O 17, págs. 118/119; Rodolfo de Camargo Mancuso,
"Ação civil pública", cit., n.o 8.3., pág. 140.

(41) Celso Agrícola Barbi, "Comentários ao Código de Processo Civil", vaI. I, 7." ed., Rio de Janeiro, 1992, n.O 406,
pág. 204.

denunciação da lide, quando na demanda secundária se incluir fundamento novo,
estranho à ação principat'ill. O fundamento novo seria o direito de regresso do
denunciante fundado na culpa(3

).

Na petição inicial da ação civil pública de indenização por danos causados ao
meio ambiente pode vir contido, cumulativamente, pedido de liminar, se for o caso.
Não se trata, aqui, de "interditalizar ll o processo de conhecimento, mas de medida
expressamente autorizada pela lei (art. 12, Lei n,o 7.347/85), em atendimento às
necessidades procedimentais de efetiva proteção dos direitos difusos, porquanto os
instrumentos individualísticos do processo civil ortodoxo não mais atendem àquelas
necessidades da sociedade moderna.

Evidentemente, para a prevenção do dano ambiental é possível o ajuizamento
de qualquer ação, como por exemplo a de mandado de segurança, cautelar ou de
conhecimento. Importante salientar que, com o advento do Código de Defesa do
Consumidor (Lei n. o 8.078/90), é possível o ajuizamento de qualquer ação na defesa
dos direitos difusos e coletivos e não apenas das ações cautelares e de indenização,
como preconizado pelo enunciado da Lei n. o 7.347185.

É que o art. 83 do CDC, que diz caber todo e qualquer tipo de ação para a
tutela dos direitos aH previstos, se aplica às ações ajuizadas com fundamento na Lei
n. O 7.347/85, por expressa determinação do artigo 21 dessa última lei, nela acrescen·
tado pelo artigo 117 do CDC''''.

6. Conclusões

Diante do exposto submetemos ao Excelso Plenário do IX Congresso Nacional
do Ministério Público as seguintes conclusões:

1. a) é cbjetiva a responsabilidade de indenizar o dano causado ao meio
ambiente;

2. a) são pressupostos do dever de indenizar o dano ambiental: o dano e o nexo
de causalidade;

3. a) é irrelevante a licitude da conduta do causador do dano para que haja o
dever de indenizar;

4. a) são inaplicáveis ao sistema da responsabiHdade objetiva para indenizar o
dano ambiental as causas de exclusão da responsabilidade civil (cláusulas de não
indenizar l caso fortuito e força maior);

5. a) havendo mais de um causador do dano todos sao responsáveis pela
indenizaçao, pois há solidariedade passiva na responsabilidade pelo dano ambiental;

6. a) não se aplica à pretensão de indenizaçao do dano ambiental o regime da
prcscriçao relativa a direito de propriedade, pois o direito ao ambiente sadio é de
ordem pública e indisponível, sendo insuscetível de prescriçao;

(42) Vicente Greco Filho, "A denunciação da lide: sua obrigaroriedade e extensão", in "Justitia", vai. 94, pág. 9. Com
o mesmo argumento quanto à impossibilidade de denunciação da lide pela administração ao funcionário,
exatamente porque é demandada a título de responsabilidade objetiva e pretende demandar a título de culpa,
ver Hely Lopes Meirelles, "Direito administrativo brasileiro", 13.~ ed., Ed. RT, São Paulo, 1987, págs. 556/557.

(43) A jurisprudência, ao lado da doutrina. não tem admitido a denunciação de lide em ação indenizatória ambiental
porque, fundada na responsabilidade objetiva, não admite a discussão da culpa na lide secundária: RT 620/69.

(44) Ver, no mesmo sentido, Nelson Nu]' Junior, "Código Brasileiro de Defesa do Consumidor", cit., pág. 614.
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7. 8 ) O inquérito civil instaurado para embasar futura e eventual ação civil
pública ambiental é procedimento a·dministrativo e não processo I razão pela qual
não está sujeito ao princípio constitucional do contraditório;

8. a) particular não pode mover ação coletiva para a reparaçao do dano
coletivo difuso causado ao meio ambiente. Poderá ajuizar ação singular reparató~

ria de direito seu causado por poluiçãO, utilizando-se, entretanto,"'do sistema da
responsabilidade objetiva da Lei n. o 6.938/81;

9. a) a legitimidade para a defesa coletiva do meio ambiente é ordinária,
concorrente e disjuntiva;

10. a) pode o MP estadual ajuizar ação ambiental na justiça fedctalsendo a
recíproca verdadeira: o MP federal pode ajuizá-la na justiça estadual, facultado, em
qualquer dos casos, o litisconsórcio entre ambos os MPs;

11. a) é vedada a denunciação da lide nas açoes ambientais reparatórias;

12. a) pode ser cumulado pedido de liminar na ação de indenizaçãO dos danos
causados ao meio ambiente;

13. a) são cabíveis todas as açoes possíveis para a defesa do meio ambiente em
juízo, inclusive o mandado de segurança.

 

 




