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RESUMO

O tema da pesquisa é a possibilidade jurídica do pedido de reparação do dano moral coletivo em ação civil pública ambiental à luz da 
interpretação dada pelo Superior Tribunal de Justiça ao disposto no caput do artigo 1º da Lei nº 7347 de 1985. Assim, o objetivo da pesquisa é 
analisar o dever do degradador de reparar, em toda a sua extensão, a lesão ao direito difuso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
descortinando as características do dano ambiental, tendo em vista o princípio da reparação integral e levando em consideração o fato de que a 
Constituição brasileira estabelece o dever de todos de promover a salvaguarda desse direito, pois meio ambiente é bem de uso comum do povo 
essencial à sadia qualidade de vida, verdadeiro direito fundamental. Por isso, é imprescindível verificar, na esfera do processo coletivo brasileiro, 
especificamente em sede de ação civil pública, a possibilidade jurídica do pedido de condenação em indenizar o dano moral coletivo ambiental. 
Também é preciso saber se a cumulação de pedidos pode ser admitida face ao disposto no artigo 3º da Lei nº 7347 de 1985. Nesse sentido, 
justifica-se a análise com base nos princípios do processo coletivo, sobretudo o princípio do microssistema e o da atipicidade das ações coletivas. 
Embora não exista no Brasil um sistema codificado de processo coletivo, há um conjunto de diplomas legais que introduziram meios processuais 
adequados para tutelar direitos transindividuais, que têm uma lógica e devem ser aplicados de forma intercambiante. A aplicação integrada do 
teor da Lei nº 7347 de 1985 com o disposto no Título III do Código de Defesa do Consumidor- Lei nº 8078 de 1990, notadamente do expresso no 
artigo 83, que ampara a possibilidade de cumulação de pedidos em ação civil pública. Por conseguinte, o objeto da pesquisa está circunscrito a 
identificar as peculiaridades do direito difuso ao equilíbrio e à higidez do meio ambiente, a compreender a extensão do dano ambiental, em seu 
âmbito difuso, que afeta direito indivisível, podendo acarretar lesão tanto de ordem patrimonial quanto extrapatrimonial, a estudar a ação civil 
pública como meio processual adequado que permite, pela via judicial, a imposição de medidas para que o dano seja integralmente reparado. 
Para alcançar o objetivo da pesquisa, a metodologia utilizada foi a da análise da legislação brasileira concernente aos instrumentos do Processo 
Coletivo, aos fundamentos do Direito Ambiental, com apoio na doutrina especializada e a partir das decisões do Superior Tribunal de Justiça sobre 
a matéria ora estudada. Considerando os referenciais doutrinários e a interpretação da referida Corte Superior brasileira, a conclusão é a de que o 
dano ao meio ambiente é multifacetário, pode provocar lesão ao mesmo tempo a direito individual e a direito difuso, pode repercutir 
negativamente afetando tanto as gerações presentes como as futuras, pode ter consequências patrimoniais e extrapatrimoniais, sendo factível 
identificar problemas como danos que são incertos e se projetam no futuro, haja vista que nem sempre a lesão ambiental é instantaneamente 
percebida. A ação civil pública é sem dúvida um mecanismo importante do Direito Processual Coletivo Brasileiro que viabiliza a entes 
intermediários da coletividade, isto é, aos entes políticos da Federação (União, Distrito Federal, Estados, Municípios), aos entes da Administração 
Pública Indireta, ao Ministério Público, à Defensoria Pública, às Associações ( organizações da sociedade civil), que atuam como substitutos 
processuais, pleitear ao Poder Judiciário a defesa do direito difuso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e traz as bases legais para o 
pedido de reparação dos danos materiais e extrapatrimoniais difusos.
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