
SUMÁRIO 

Prefácio ....................................................................................................... XIII 

Siglas e Abreviaturas ................................................................................. IV 

Introdução ....................................................................................................... 1 

Capítulo I 

1.1. O conceito de meio ambiente ............................................................... 5 
1.2. A configuração do direito ao meio ambiente 
como direito fundamental ........ ....... .................................... ................... ..... 8 

1.2.1. Breves notas introdutórias .............................................................. 8 
1.2.2. O necessário enquadramento do direito ambiental: 

fim do Estado ou (verdadeiro) direito fundamental? ............................. 10 
1.3. As consequências jurídicas do direito ao ambiente 
enquanto direito fundamental ................. ................... ..... ............. ............. 14 

Capítulo 11 

2.1. Considerações iniciais sobre o direito de acesso à justiça ............... 19 
2.2. As três ondas Cappellettianas do acesso à Justiça ............................ 23 

2.2.1. A segunda onda do acesso à justiça e a tutela 
dos interesses difusos .... ......................... ................. ................................. 24 

2.3. A introdução do modelo do Estado Social e a crise 
do processo civil clássico .. ........... ............ ...... .......... ............... ......... ........... 28 
2.4. O delineamento conceitual dos interesses difusos 
e o enquadramento do meio ambiente ..................................................... 31 

2.4.1. O interesse público ......................................................................... 31 
2.4.2. Os interesses difusos .... ...... ......... ...... ........... ............ ...................... 33 
2.4.3. Os interesses coletivos stricto sensu ............................................ 37 
2.4.4. Os interesses individuais homogêneos ........................................ 38 

2.5. A caracterização dos interesses ambientais ....................................... 39 
2.6. Os obstáculos ao acesso à justiça em matéria ambiental................. 43 

Capítulo 111 

3.1. O significado e o fundamento das ações coletivas ........................... 47 
3.1.1. O princípio da participação ambiental........................................ 51 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cód. barras: STJ00094769 (2012)



3.2. Notas sobre algumas experiências mundiais .................................... 54 
3.2.1. As class actions do Direito norte-americano ................................ 55 
3.2.2. A ação popular em Portugal.......................................................... 59 
3.2.3. A ação civil pública no Brasil ........................................................ 63 

Capítulo IV 

4.1. Noções gerais sobre a coisa julgada ................................................... 67 
4.1.1. Conceito e natureza da coisa julgada ........................................... 67 
4.1.2. Fundamentos da coisa julgada .... .................................. ............... 71 
4.1.3. A coisa julgada no Processo Civil ................................................. 76 

4.1.3.1. Os limites subjetivos ................................................................. 77 
4.1.3.2. Os limites objetivos .................................................................. 79 

4.2 . A coisa julgada no processo coletivo ................................................. 84 
4.2.1. Considerações iniciais ................................................................... 84 
4.2.2. Os elementos da ação coletiva e as suas implicações 
para a coisa julgada .......... .......... ........ .......... ........ ........ ........ ........ ...... ..... 87 

4.2.2.1. As partes ................................................................................... 88 
4.2.2.2. A causa de pedir .. ............ ................ .................................... ...... 91 
4.2.2.3. O pedido .................................................................................... 96 

4.3. Os efeitos da coisa julgada na ação popular 
portuguesa ambiental ........ ................. ......................................................... 98 

4.3.1. Introdução ........................................................................................ 98 
4.3.2. A regra geral da coisa julgada erga omnes .................................... 99 
4.3.3. A representação adequada pelo autor popular 
e o direito de opt out ................................................................................ 106 
4.3.4. O Direito de auto-exclusão .......................................................... 109 

4.3.4.1. A notice das class actions norte-americanas ...................... 111 
4.3.4.2. A citação dos co-interessados na ação popular .................. 113 
4.3.4.3. O direito de opt out nas class actions 
norte-americanas ............... ........... ....................................................... 117 
4.3.4.4. As especificidades do direito de auto-exclusão no Direito 
português: a sua importância para a efetividade 
da tutela ambiental .............................................................................. 121 

4.3.5. A repercussão da sentença coletiva ambiental sobre os processos 
individuais que tenham o mesmo objeto ............................................ 123 
4.3.6. As exceções à regra geral da coisa julgada erga omnes 
da ação popular ................ ........ ................ ............................. ..... ............ 128 

4.4. A coisa julgada na ação civil pública ambiental............................ 130 
4.4.1. Considerações iniciais ................................................................. 130 
4.4.2. O regime jurídico da coisa julgada 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



nas ações coletivas .................................................................................. 131 
4.4.3. A coisa julgada secundum eventum litis e as repercussões 
sobre a tutela do meio ambiente ...... ..................................................... 135 
4.4.4. Os denominados limites territoriais da coisa julgada ......... .... 144 
4.4.5. A repercussão da coisa julgada coletiva sobre 
as ações individuais ................................................................................ 148 
4.4.6. A possibilidade de mitigação da coisa julgada coletiva 
em matéria ambiental ........... ........... ...................... ..................... ... ... ...... 153 

Capítulo V 

5.1. A coisa julgada na ação popular ambiental em Portugal 
e na ação civil pública ambiental no Brasil: pontos de divergência 
e a possibilidade de aperfeiçoamento dos sistemas .............................. 157 

5.1.1. A necessária salvaguarda dos direitos individuais 
dos membros da coletividade .............. ............... ................... ............... 157 
5.1.2. É possível a transposição do modelo da auto-exclusão 
para o Direito brasileiro? ....................................................................... 161 
5.1.3. Alternativas à regra da competência territorial na Lei 
de ação civil pública: perspectivas para a criação 
de uma Justiça Ambiental no Brasil ..................................................... 164 
5.1.4. A influ~nci~ ~a c~isa julgada coletiva sobre 
os processos rndlvlduals ........................................................................ 169 

5.2. Exemplos práticos sobre a eficácia da coisa julgada 
na tutela coletiva ambiental ...................................................................... 173 

5.2.1. Acórdão português do Tribunal Central Administrativo Sul: 
Processo nO. 03271-07 .............................................................................. 173 
5.2.2. Acórdão brasileiro julgado pelo Superior Tribunal de Justiça 
em conflito de competência: o caso Metanol ...................................... 177 

5.3. Impacto da coisa julgada coletiva sobre a reposição 
do dano ecológico-ambiental, sobre o desenvolvimento 
sustentável e sobre a solidariedade entre as gerações .......................... 182 

5.3.1. A efetividade da prevenção e reposição do dano ecológico: 
considerações acerca da restauração natural e do destino 
da indenização ......................................................................................... 183 

5.3.1.1. Considerações sobre o princípio da prevenção: a recomendável 
introdução de medidas cautelares para assegurar a efetividade prática 
do direito ambiental no regime da LAP ........................................... 183 
5.3.1.2. Fundamentos da responsabilidade civil por danos ecológicos 
e danos ambientais .............................................................................. 188 
5.3.1.3. O destino da indenização aos danos 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ecológicos-danos ambientais ............................................................ 194 
5.3.2. Impacto da coisa julgada coletiva sobre o princípio 
do desenvolvimento sustentável e sobre o princípio 
da solidariedade entre as gerações ....................................................... 196 

Conclusões ................................................................................................... 205 

Bibliografia ................................................................................................. 219 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




