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RESUMO: O presente artigo tem como objetivo abordar a possibilidade de indenização por 

danos morais devido à violação do direito fundamental ao meio ambiente equilibrado. Para 

tanto, estudar-se-á inicialmente noções introdutórias sobre o bioma e suas características, 

especialmente o bioma Mata Atlântica e suas peculiaridades, a fim de se esclarecer sua 

importância para o equilíbrio ecológico e o bem-estar social. Na sequência, será discorrido a 

respeito da responsabilidade civil objetiva do poluidor pagador, princípio basilar do direito 

ambiental. Por fim, abordar-se-á, de forma crítica, questões atinentes a contaminação e 

degradação ambiental generalizada e as suas consequências no âmbito do judiciário brasileiro. 

No que tange à metodologia, o presente estudo utiliza como método de abordagem o método 

indutivo e as técnicas de pesquisa, bibliográfica, documental e monográfica.  

 

Palavras-chave: Bioma Mata Atlântica. Responsabilidade Civil. Dano Moral Coletivo.  

 

ABSTRACT: This article aims to address the possibility of indemnity for moral damages due 

to a violation of the fundamental right to a balanced environment. To do so, we will study 

introductory notions about the biome and its characteristics, especially the Atlantic Forest 

biome and its peculiarities in order to clarify its importance for ecological balance and social 

well-being. Then, the polluter pays' strict civil liability, which is a basic principle of 

environmental law, will be discussed. Finally, issues related to widespread environmental 

contamination and / or degradation and its consequences on the Brazilian judiciary will be 

critically addressed. In the case of methodology, the present study uses as an approach 
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method, inductive method and research techniques, bibliographic, documentary and 

monographic. 

 

Keywords: Atlantic Forest Biome. Civil Responsability. Collective Moral Damage. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo foi elaborado com o objetivo de se promover uma pesquisa acerca do 

dano moral coletivo quando oriundo do desmatamento do bioma Mata Atlântica. Para tanto, 

busca-se, inicialmente, promover a compreensão do instituto atinente aos biomas, bem como 

as características que envolvem o bioma Mata Atlântica, sua extensão e peculiaridades. 

O problema de pesquisa origina-se na inquietude acerca da responsabilidade civil 

aplicada, especialmente frente a possibilidade de condenação ao pagamento de indenização 

por danos morais coletivos, quando diante de desiquilíbrio ambiental causado ao bioma Mata 

Atlântica.  

De antemão será definido e conceituado o bioma Mata Atlântica, a fim de fazer uma 

reflexão sobre o dano ambiental e assim esclarecer de que forma se classifica o dano causado. 

Em seguida, será relacionado o direito coletivo ao meio ambiente com o disposto na 

Constituição Federal, a fim de estudar a responsabilidade civil do poluidor-pagador. 

 O objetivo central do estudo consiste em analisar de que modo pode ocorrer a 

responsabilização do poluidor com vistas à indenização por danos morais coletivos, cujo 

interesse principal reside na recuperação e/ou restauração do bioma a ser estudado. 

O bioma Mata Atlântica foi escolhido para a pesquisa pelo fato de ser predominante 

no Estado do Paraná e nas regiões costeiras do Brasil, partindo do Estado do Rio Grande do 

Sul até o Estado do Rio Grande do Norte.  

Tendo em vista que esse bioma é o mais habitado no território nacional, motivo pelo 

qual torna-se vulnerável em razão do grande crescimento populacional e também da 

ampliação das cidades, que precisam gerar empregos e produzir alimentos, o segundo tópico 

visa abordar a responsabilidade civil do poluidor-pagador devido ao desiquilíbrio ambiental 

causado ao bioma. 

Buscar-se-á também, ainda no segundo tópico, promover uma análise acerca da Lei de 

Política Nacional do Meio Ambiente, que dispõe sobre a responsabilidade do poluidor de 
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reconstruir ou recuperar o ambiente, suportando os encargos resultantes do dano, 

independente da existência de culpa (responsabilidade objetiva). 

O terceiro tópico, por sua vez, visa, a partir do conceito de dano moral, em especial 

dano moral coletivo diante de danos ambientais, analisar a configuração do dano e seus 

requisitos legais. Por fim, tratar-se-á da reparação ambiental pelo poluidor- pagador e as 

sansões aplicadas no caso de descumprimento. 

No que diz respeito aos aspectos metodológicos, a pesquisa utiliza como método de 

abordagem o indutivo e como técnicas de pesquisa a monográfica, bibliográfica e documental, 

fazendo-se uso de doutrinas, artigos científicos e leis específicas sobre a temática. 

 

 

1. O BIOMA MATA ATLÂNTICA E SUA ABRANGÊNCIA NO TERRITÓRIO 

BRASILEIRO 

 

O bioma pode ser compreendido como sendo um fator de identificação de uma 

determinada localidade, caracterizado por uma qualidade principal e peculiar de vegetação e 

fauna, facilmente percebida em dada região.   

Com base em uma ótica mais abrangente e atual o bioma representa uma área 

homogênea em relação às suas características vegetacionais, climáticas, pedológicas e 

altimétricas, disposta em escala regional e influenciada pelos mesmos processos de formação. 

(COUTINHO, 2006, p. 68). 

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) aponta que o bioma ocupa 

uma área de 1.110.182 km², o que representa 13% do território brasileiro. Entretanto, 

apresenta elevado adensamento populacional ao abrigar cerca de 120 milhões de habitantes, o 

que corresponde a mais de 60% da população brasileira (IBGE, 2010). 

Sendo uma das mais importantes florestas tropicais do mundo, a Mata Atlântica 

abrange a maior porção do território costeiro do Brasil, partindo do Estado do Rio Grande do 

Sul e se estende até o Estado do Rio Grande do Norte. Sua principal característica é a 

presença de árvores de médio e grande porte, formando uma floresta densa e fechada.  

Prado relata que Pero Vaz de Caminha, o escrivão português, em uma carta que fez 

para o rei de Portugal descreve as primeiras impressões acerca do bioma Mata Atlântica: “à 

hora de vésperas, avistamos terra! Primeiramente um grande monte, muito alto e redondo; 

depois, outras serras mais baixas, da parte sul em relação ao monte e, mais, terra chã, com 

grandes arvoredos” (PRADO, 1998, p. 87). 
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O que Pero Vaz de Caminha trouxe em sua carta é o ambiente que hoje denominamos 

Mata Atlântica. Ela recebeu este nome justamente porque é banhada pelo oceano Atlântico. 

Os montes arredondados, a terra chã e os grandes arvoredos caracterizam este bioma. 

Nesse aspecto cabe ressaltar o que dispõe o Ministério do Meio Ambiente: 

 

O Brasil é formado por seis biomas de características distintas: Amazônia, Caatinga, 

Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. Cada um desses ambientes abriga 

diferentes tipos de vegetação e de fauna. Como a vegetação é um dos componentes 

mais importantes da biota (conjunto de todos os seres vivos de uma região), seu 

estado de conservação e de continuidade definem a existência ou não de hábitats 

para as espécies, a manutenção de serviços ambientais e o fornecimento de bens 

essenciais à sobrevivência de populações humanas. (ARAÚJO, 2019, p.15). 

 

Reconhecida como patrimônio nacional, a Mata Atlântica ou floresta ombrófila 

densa, caracteriza-se por ser a segunda maior floresta pluvial tropical do continente 

americano, que originalmente estendia-se de forma contínua ao longo da costa brasileira, 

penetrando até o leste do Paraguai e nordeste da Argentina em sua porção sul. 

Ainda sobre as características Paglia e Pinto ressaltam que: 

 

A Mata Atlântica é um ambiente único também porque uma boa parte dessa 

diversidade é exclusiva. Estima-se que aproximadamente 946 espécies de 

vertebrados e 7.155 espécies de plantas vasculares sejam endêmicas desse bioma, ou 

seja, não ocorrem em nenhum outro lugar do planeta. (PAGLIA; PINTO, 2010, p. 

102). 

 

O bioma Mata Atlântica é a área que representa a ocorrência de florestas da Mata 

Atlântica. Atualmente possui aproximadamente 7% da floresta original, uma vez que 

representa um dos ambientes mais ameaçados no Brasil em decorrência da sua riqueza 

natural. 

Diante desse aspecto o Projeto de Monitoramento do Desmatamento nos Biomas 

Brasileiros por Satélite– PMDBBS, em um levantamento realizado para o desenvolvimento 

do monitoramento atual (identificação de mudanças na cobertura vegetal nativa referente aos 

períodos até 2002 e entre 2002 e 2008) foram utilizadas imagens dos satélites Landsat e 

CBERS, disponíveis gratuitamente pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE 

(IBAMA, 2015), e concluiu que o processo histórico de ocupação brasileira iniciado na faixa 

litorânea fez da Mata Atlântica o bioma brasileiro mais ameaçado, restando apenas 22% de 

sua cobertura vegetal natural (PMDBBS, 2009). 
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Câmara apresenta os tipos de vegetação que fazem parte da característica da Mata 

Atlântica, que são as formações mistas de araucárias ao sul, com uma distinta dominância de 

lauráceas e florestas decíduas e semidecíduas no interior. Além destes são encontradas 

também mangues, restingas, formações campestres de altitude e brejos. Por isso a riqueza 

deste bioma é claramente perceptível (CÂMARA, 2003, p. 33). 

A Lei 11.428/06, em seu artigo 2º, caracteriza esse bioma com os seguintes termos: 

 

Art. 2º Para os efeitos desta Lei consideram-se integrantes do Bioma Mata Atlântica 

as seguintes formações florestais nativas e ecossistemas associados, com as 

respectivas delimitações estabelecidas em mapa do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística - IBGE, conforme regulamento: Floresta Ombrófila Densa; Floresta 

Ombrófila Mista, também denominada de Mata de Araucárias; Floresta Ombrófila 

Aberta; Floresta Estacional Semidecidual; e Floresta Estacional Decidual, bem como 

os manguezais, as vegetações de restingas, campos de altitude, brejos interioranos e 

encraves florestais do Nordeste.  

Parágrafo único. Somente os remanescentes de vegetação nativa no estágio primário 

e nos estágios secundário inicial, médio e avançado de regeneração na área de 

abrangência definida no caput deste artigo terão seu uso e conservação regulados por 

esta Lei. (BRASIL, 2006). 

 

Com o objetivo de evitar a degradação do bioma, em 2006 foi criada a Lei da Mata 

Atlântica, que regula sua conservação, proteção, regeneração e utilização. A Lei delimita e 

determina no que consiste este bioma e esclarece que somente a vegetação primária ou a 

vegetação secundária em qualquer estágio de regeneração não perderão esta classificação nos 

casos de incêndio, desmatamento ou qualquer outro tipo de intervenção não autorizada. 

A Mata Atlântica é muito importante, tanto economicamente quanto ecologicamente, 

pois ajuda na regulação do clima e nela estão situadas sete das nove bacias hidrográficas do 

Brasil, que abastecem uma grande porção da população. Por isso, sua preservação é 

essencialmente necessária. 

Diante de sua vasta extensão e da crescente demanda por alimento e reforma agrária 

no Brasil, esse bioma tem sido desmatado continuamente nos últimos tempos. Segundo 

Hirota, “a derrubada de florestas foi especialmente severa nas últimas três décadas; 

11.650km² de florestas foram perdidos nos últimos 15 anos, 284km² por dia de acordo com a 

Fundação SOS Mata Atlântica & INPE, 2001” (HIROTA, 2003, p. 63). 

Assim, frente ao desmatamento desse bioma e ao fato de que tais condutas importam 

em danos ao equilíbrio ambiental, ocasionando prejuízos aos elementos bióticos e abióticos 

que o compõe, faz-se necessário a adoção de medidas que possam prevenir, inibir e 

repreender ações e omissões causadoras de dano ambiental. 
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O desmatamento abrange diversas atividades, sendo elas, em sua maioria, antrópicas, 

ou seja, alterações provocadas pelo ser humano. Nesse sentido Sousa ressalta que: 

 

A retirada da cobertura vegetal está relacionada, por exemplo, com a expansão do 

agronegócio; com o extrativismo animal, vegetal ou mineral; com a necessidade de 

explorar matéria-prima para atividades de todos os setores da economia; com a 

urbanização referente ao aumento das cidades; e também com atividades ilegais que 

envolvem queimadas propositais e até mesmo exploração de áreas de conservação 

para fins pessoais, como especulação fundiária (SOUSA, 2019, p. 05). 
 

Assim, compreende-se que uma das principais causas do desmatamento encontra 

motivação na expansão do agronegócio, que tem o intuito de aumentar a produção de 

alimentos, para atender à crescente demanda populacional que, de modo correlato, amplia-se a 

cada novo ano.  

A degradação do bioma provoca um impacto ambiental que, por certo, repercute na 

qualidade de vida, cada vez mais comprometida. Por derradeiro, afetam-se também às 

relações e interações que ocorrem no ambiente, inclusive, as que envolvem à coletividade 

humana. Esta, com o passar do tempo, tem alimentado uma visão biocêntrica do meio 

ambiente, reconhecida a partir da sua importância para a manutenção da vida, de modo que o 

dano ambiental hoje repercute também na existência de um sentimento coletivo. Assim sendo, 

os fatores que causam impacto ambiental, afetam também a coletividade e devem, portanto, 

serem indenizados. 

O dever de reparação dos danos ambientais está previsto no artigo 225, parágrafo 3º da 

Constituição brasileira de 1988, que dispõe que 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 (BRASIL. 

1988). 

Além disso, a Mata Atlântica é um bioma extremamente ameaçado, uma vez que sofre 

com a ação humana ao transformar as florestas em lavouras, na ampliação de cidades e na 

exploração de madeira, além da exploração das plantas para fins medicinais.  

Cerca de 70% da população brasileira vive em áreas de bioma Mata Atlântica, fazendo 

dele um Hot Spot, ou seja, é uma área muito rica em biodiversidade, mas muito ameaçada 

devido a perturbações causadas pelo homem, sendo urgente a tomada de medidas para a sua 

preservação. 

O bioma, como visto, consiste, portanto, na diversidade de plantas e animais existentes 

em cada região, diferenciando-os uns dos outros, em especial a Mata Atlântica que é 
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caracterizada pela Mata de Encosta (restinga), Floresta Densa com árvores de grande porte e 

folhas largas e Mata de Araucária ou Pinheiro-do-Paraná, árvore típica do ecossistema da 

Mata Atlântica que lhe empresta seu nome: Floresta de Araucária.  

Infelizmente, este ecossistema está ameaçado devido à intervenção criminosa do 

homem, ao desmatar uma área de preservação, ao atear fogo criminoso para posterior plantio 

e a liberação de resíduos em rios e lagos que resultam na poluição das águas, atitudes estas 

que afetam a coletividade. 

Portanto, as medidas de proteção e prevenção devem ser aplicadas a fim de que seja 

evitado o dano, não apenas para punir o poluidor e restaurar o meio ambiente, mas como uma 

medida de conscientização social. 

 

 

2. DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO POLUIDOR-PAGADOR 

 

Lenza aponta que o dano que enseja a responsabilização civil há que ser um dano 

jurídico, que engloba não apenas o prejuízo patrimonial ou moral (ou extrapatrimonial), mas 

também a violação de um direito da vítima. Em resumo, dano indenizável é a lesão a um bem 

juridicamente protegido (LENZA, 2018, p. 1024). Logo, o dano ambiental é a degradação da 

qualidade do meio ambiente, ocasionando prejuízos para a coletividade. 

Segundo Leite, a teoria da responsabilidade causada pelo risco tem seu fundamento 

na socialização dos lucros, pois aquele que lucra com uma atividade, deve “responder pelo 

risco ou pela desvantagem dela resultante [...]. A não necessidade da prova de culpa do agente 

degradador na responsabilidade por risco denota tal avanço, facilitando a responsabilização” 

(LEITE, 2003, p. 64).  

Neste sentido, é possível compreender a responsabilidade como consequência 

decorrente do não cumprimento de uma obrigação com o dever de reparação. O fato de não 

ter provas que indiquem o dano não afasta a responsabilidade do poluidor haja vista que trata-

se de responsabilidade objetiva. 

No regime da responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, para 

que se possa pleitear a reparação do dano, “basta à demonstração do evento danoso e do nexo 

de causalidade. A ação, da qual a teoria da culpa faz depender a responsabilidade pelo 

resultado, é substituída, aqui, pela assunção do risco, em provocá-lo” (LEITE, 2003, p.64). 
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Julgados mais recentes do Superior Tribunal de Justiça assentam que a 

responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva e solidária, de todos os agentes que 

obtiveram proveito da atividade que resultou no dano ambiental, “(...) não com fundamento 

no Código de Defesa do Consumidor, mas pela aplicação da teoria do risco integral ao 

poluidor/pagador prevista pela legislação ambiental (art. 14, § 1º, da Lei n.6.938/81), 

combinado com o art. 942 do Código Civil” (STJ, 2017, on-line). 

A preservação do meio ambiente também se inscreve como objetivo fundamental do 

Direito Comunitário, que atua como uma expressiva influência nas decisões internas dos 

países signatários de acordos internacionais. A regra do Poluidor-Pagador, segundo a qual 

quem contamina o meio ambiente paga, ou seja, deve reparar o dano causado (BORGES, 

2009, p. 531), é abraçada pelo Direito Comunitário Ambiental como subprincípio contido no 

Tratado de Assunção, firmado entre os países do MERCOSUL. Tal assertiva é ratificada nos 

ensinamentos de Herrera Molina, segundo a qual: 

 

[...] os impostos e gravames ambientais formam parte da gama de instrumentos 

aplicáveis ao meio ambiente e podem resultar em modo adequado de pôr em prática 

o princípio de que quem contamina paga ao incluir os custos ambientais no preço 

dos bens e serviços (MOLINA, 2001, p. 42). 

 

Ou seja, o princípio parte da premissa de quem contamina tem a obrigação de pagar os 

custos da reparação ambiental. 

O princípio do Poluidor-Pagador traz em seu bojo, segundo Fiorillo “a) a 

responsabilidade objetiva; b) a prioridade da reparação específica do dano ambiental; e c) 

solidariedade para suportar os danos causados ao meio ambiente” (FIORILLO, 2003, p. 

28,29). 

Assim, o princípio do poluidor pagador traz consigo a responsabilidade objetiva pelo 

crime praticado, a obrigação de reparação do dano ambiental e a solidariedade para com os 

danos ambientais, posto isso ressalta-se a necessidade de punição ao poluidor pagador. 

O art. 3°, inciso IV, da Lei 6.938/81 define poluidor como “é a pessoa física ou 

jurídica, de direito público ou privado, responsável direta ou indiretamente por atividades 

causadoras de degradação ambiental” (BRASIL, 1981). No mesmo caminho:  

 

No Brasil, o Princípio do Poluidor-Pagador soma-se aos instrumentos de 

responsabilização para determinar que o causador do dano ambiental deve arcar com 

(i) as despesas advindas da reparação do dano, (ii) recuperação do meio atingido, 

(iii) os custos da paralisação ou substituição da atividade degradadadora, (iv) 

indenização a vítimas, se houver, assim como, em muitos casos, (v) a promoção da 
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compensação dos danos ambientais. Determina a legislação, também que as 

empresas devem suportar os ônus ambientais de suas atividades, arcando com a 

responsabilidade social corporativa e contribuindo retributivamente pelo uso dos 

recursos ambientais em seu processo produtivo. (PEDRO, 2017, p.01).  

 

Neste sentido, segundo entendimento do autor, a Lei de Política Nacional do Meio 

Ambiente que o poluidor é obrigado a corrigir ou recuperar o ambiente, suportando os 

encargos daí resultantes, independente da existência de culpa. 

O princípio do poluidor pagador suscita os seguintes questionamentos: quem arca 

com os custos ocasionados pelos danos ambientais? Seria o poluidor ou o Estado e 

consequentemente todos os contribuintes? É claro que, mesmo quando o poluidor é 

responsabilizado pelo seu dano tendo que arcar com as despesas, ele acaba repassando tais 

custos aos consumidores dos seus produtos ou serviços. (FERRARI, 2017, p. 16). 

Ainda, segundo Sousa, esse princípio expressa uma natureza econômica, já que a 

consequência da poluição causada enseja uma ameaça à esfera patrimonial do indivíduo. Mas 

a tendência deste princípio é a de tratar seus efeitos econômicos de modo otimizado, 

enfatizando o desconforto e as consequências da poluição, a fim de desestimular a prática de 

comportamentos semelhantes, a preocupação por uma nova feição, reformulando- a de acordo 

com o bom senso econômico e jurídico, permitindo que ele cumpra a sua função em 

consonância com as disposições consagradas pelo direito ambiental e constitucional (SOUSA, 

2017, p.06). 

Na atuação do princípio do Poluidor-Pagador, a responsabilidade será sempre 

solidária, conforme se depreende do disposto no artigo 225 da Constituição Federal de 1988. 

Todos aqueles que contribuírem para o prejuízo ambiental poderão ser legitimados a compor 

o polo passivo de uma ação e obrigados solidariamente à reparação. A solidariedade, quando 

da aplicação do princípio do Poluidor- Pagador, está firmada sobre os seguintes pilares: 

 

A atuação preventiva, que se faz na medida em que o estabelecimento de um custo 

ambiental, como parte importante dos custos gerais da atividade, tem a capacidade 

de acrescentar mais uma variável, a ser examinada pelo empreendedor, que, com 

isto, analisa a possibilidade de não utilizar o recurso. Passa a ser importante, 

também, a maior eficiência ambiental, pois as empresas ambientalmente mais 

eficientes têm custos menores. Este conjunto de atividades, efetivamente, ao 

diminuírem a utilização de recursos ambientais, atuam na prevenção de danos 

futuros. A identificação clara dos custos é também importante, porque os 

consumidores e os concorrentes poder ter a precisa noção do nível de cuidados 

ambientais e da existência ou não de algum subsídio à atividade (ANTUNES, 2002, 

p. 223).  
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A Constituição Federal brasileira, no artigo 225, ressalta que todos têm direito a um 

meio ambiente saudável e equilibrado, sendo o objeto do direito ambiental o equilíbrio 

ambiental. Dessa forma, toda conduta que provoque desequilíbrio ambiental deve ser 

repreendida. Portanto, o poluidor deve ser punido civil, administrativamente e criminalmente 

pelo dano causado. 

Desta forma, e considerando que o poluidor se beneficia com a poluição gerada, o 

princípio do poluidor pagador serve para corrigir uma vantagem ilícita, favorecendo a correta 

utilização dos recursos naturais. 

 

 

3. O DANO MORAL COLETIVO DIANTE DE DANOS AMBIENTAIS  

 

O dano moral coletivo baseia-se nos valores coletivos de toda uma comunidade, 

mesmo que somente no aspecto imaterial e não necessita de prova, bastando a mera violação 

injustificada, o que é chamado de damnum in re ipsa. 

Sempre que houver uma lesão ambiental, resultando em prejuízos à coletividade, 

mesmo que seja apenas de ordem moral, estará caracterizado o dano moral coletivo na esfera 

ambiental (VELLASCO, 2017, p. 02). Mas esse dano causado ao meio ambiente tem de 

causar sofrimento à coletividade para ser caracterizado como dano moral coletivo e gerar a 

devida indenização. 

Nesse sentido, Pereira afirma que “o dano moral é de natureza extrapatrimonial 

inerente aos sujeitos. É o dano subjetivo que não é aferível economicamente e não pode ser 

negociado, ofensa contra a honra subjetiva da pessoa” (PEREIRA, 2005, p. 21). 

 Ele necessita de quatro elementos para existir, que são eles: ação ou omissão; dano; 

nexo causal; culpa ou dolo. Por sua vez, o dano moral coletivo é aquele causado contra o 

patrimônio da coletividade com consequências sensíveis que serão suportadas por todos. 

Geralmente, aplica-se o dano moral coletivo (abstratamente) quando não for possível 

uma reparação ambiental integral, que reconstitua o status quo anterior. Nessa linha de 

raciocínio estabelece a letra da lei geral do ambiente argentina, ao determinar que “[…] se não 

for tecnicamente viável (restaurar o meio ambiente), será determinada pelos tribunais a 

indenização substitutiva” (ARGENTINA, 2002). 

Em outras palavras, a norma Argentina apresenta em seu texto que quando não for 

possível a manutenção do dano ambiental será aplicado o dano moral coletivo, e neste mesmo 
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sentido a lei do país vizinho é clara ao estabelecer que se a restauração não for cabível, será 

determinada pelo tribunal competente o tipo de indenização aplicada. 

Diante da semelhança e da importância da legislação vizinha, Barroso afirma que “a 

responsabilidade ambiental é claramente distinta da responsabilidade civil geral, tanto no 

nosso sistema quanto no do país vizinho. Segue o autor esclarecendo que, no entanto “essa 

indenização moral coletiva em abstrato é aplicada somente na impossibilidade de se restaurar 

o meio ambiente como era, ou seja, o status quo ante” (BARROSO, 2006, p. 91). 

Resta esclarecido que a responsabilidade civil ambiental é distinta da 

responsabilidade civil geral, tanto no sistema brasileiro, quanto no Argentino. Porém, essa 

indenização moral coletiva em abstrato é aplicada somente na impossibilidade de se restaurar 

o meio ambiente como ele era antes do dano. Na doutrina de Mario Peña Chacon: 

 

Por daño moral colectivo puede entenderse aquella disminución en la tranquilidad 

anímica y espiritual que sufre la comunidad en su totalidad, equivalente a lesión a 

intereses colectivos no patrimoniales, causada por el daño acontecido en contra un 

bien catalogado como de naturaleza común o colectiva. (CHACON, 2012, p. 124).  

 

Nas palavras de Chacon, entende-se por dano moral coletivo a diminuição da 

tranquilidade espiritual e a modificação no humor que a comunidade sofre, diz respeito assim, 

a lesões no patrimônio coletivo, não de índole patrimonial, mas causadora de dano que afeta 

um bem catalogado como de natureza comum e coletiva. Ainda, o autor ressalta que o meio 

ambiente é um desses bens de caráter comum e coletivo, "susceptible de generar, ante su 

contaminación y/o degradación generalizada, una condena indemnizatoria por daño moral" 

(CHACON, 2012, p. 124). 

Sobre esse entendimento, denota-se como possível, diante de contaminação e/ou 

degradação generalizada do meio ambiente, a indenização por danos morais coletivos. 

Entretanto o autor tem uma visão de que a diminuição da tranquilidade ou modificação do 

humor já se caracteriza uma lesão coletiva. 

 Ainda sobre o dano, Paulo Affonso Leme Machado apresenta a ideia que:  

 

Não se aprecia subjetivamente a conduta do poluidor, mas a ocorrência do resultado 

prejudicial ao homem e seu ambiente. A atividade poluente acaba sendo uma 

apropriação pelo poluidor dos direitos de outrem, pois na realidade a emissão de 

poluente representa um confisco do direito de alguém em respirar ar puro, beber 

água saudável e viver com tranquilidade. (MACHADO, 2009, p. 351) 
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O autor refere-se ao egoísmo do poluidor, ao prejudicar o seu próximo e o meio 

ambiente, ele se encontra no direito de ferir os direitos da coletividade a fim de sanar seus 

objetivos.  

De acordo com o que Rodrigues relata, no caso do dano moral coletivo, tem sido 

firmado o entendimento de que não é todo o dano coletivo que será feita a indenização por 

danos morais coletivos. Sendo assim, é necessário que o fato tenha uma razoável significância 

e que ultrapasse os limites toleráveis, causando um sofrimento coletivo, ou seja, esse dano 

tem que ser grave o suficiente para causar sofrimento coletivo (RODRIGUES, 2011, p. 01). 

Assim, somente quando haja ultrapassado o limite de tolerância e que o dano tenha 

atingido efetivamente valores coletivos é que se estará configurado o dano moral coletivo. 

Em vista disso, o Superior Tribunal de Justiça posicionou-se acerca de um caso no 

Estado de Santa Catarina: 

 

AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDIFICAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA 

DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DUNAS E VEGETAÇÃO DE RESTINGA. 

ACÓRDÃO REGIONAL QUE, EMBORA RECONHEÇA A 

IRREGULARIDADE, MANTÉM A EDIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 2º, 

"F", E PARÁGRAFO ÚNICO, E 3º, "B", E § 1º, DA LEI 4.771/1965. 

CONFIGURADA. DEMOLIÇÃO DA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA 

ÁREA DEGRADADA. NECESSIDADE. 1. Na origem, o Ministério Público do 

Estado de Santa Catarina propôs ação civil pública contra proprietário de imóvel, 

pois este teria edificado em área de preservação permanente de dunas e de vegetação 

de restinga fixadora das dunas ("Praia do Santinho - Bairro do Ingleses"), pleiteando 

a demolição da edificação, sem prejuízo da recuperação ambiental e da indenização 

por danos morais coletivos. 2. Ao negar provimento ao recurso de apelação do 

Parquet, o Tribunal de origem entendeu por bem, mesmo verificando a possibilidade 

de real impacto ambiental e considerando que a área em análise deveria de fato ser 

preservada, manter as edificações irregulares na área de preservação permanente de 

dunas e restingas. 3. Todavia, estando a construção edificada em área prevista como 

de preservação permanente, limitação administrativa que, só excepcionalmente, 

pode ser afastada (numerus clausus), cabível sua demolição com a recuperação da 

área degradada, haja vista contrariedade direta aos arts. 2º, "f", parágrafo único, e 3º, 

"b", § 1º, da Lei 4.771/1965, interpretados restritivamente. 4. Ademais, as 

"restingas" são ecossistemas associados ao bioma "Mata Atlântica", encontrando 

proteção também no art. 2º da Lei 11.428/2006 (Lei da Mata Atlântica). Recurso 

especial provido. (STJ, 2016, on-line). 

 

Esse julgado se trata de uma edificação construída em área de preservação 

permanente, em dunas de vegetação do tipo restinga. A ação civil pública foi proposta pelo 

Ministério Público do Estado de Santa Catarina em face do proprietário do imóvel, pleiteando 

a demolição da edificação, sem prejuízo da recuperação ambiental e da indenização por danos 

morais coletivos. 
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O recurso de apelação do Parquet foi negado, o Tribunal de origem decidiu diante do 

impacto ambiental em área de preservação manter a edificação. 

Mas por fim o relator decidiu pela demolição do imóvel para a recuperação da área 

atingida, com base na lei específica. Logo, para a configuração do dano moral coletivo devem 

estar presentes determinados pressupostos, cabendo a cada julgador analisar os casos 

concretos. Ou seja, o julgado apresenta na prática de que o dano ambiental deve ser reparado, 

para evitar o prejuízo coletivo, o proprietário do imóvel agiu de forma irresponsável ao 

edificar em área de preservação, e por isso foi punido com a demolição e recuperação da área 

afetada. 

Portanto, se confirma que quando se tem o dano, o poluidor-pagador arcará com as 

sanções cabíveis pelo dano causado ao bioma, bem como sua recuperação e indenização pelos 

danos morais coletivos, quando os casos forem situações mais graves onde o sofrimento for 

efetivamente perceptível. E então, esse crime será consumado independentemente de prova, 

somente com o dano já se caracteriza, e a punibilidade será de acordo com o caso em si. Vale 

ressaltar também que a ideia é a prevenção do dano ambiental e a punição ao poluidor 

pagador, para que a coletividade passe a preservar o meio ambiente, e manter sua qualidade 

de vida. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Assim, diante da pesquisa realizada e dos conceitos de diversos doutrinadores, os 

objetivos deste artigo foram alcançados, pois foi abordado a questão da importância da 

preservação do bioma Mata Atlântica e a possibilidade de indenização por danos morais 

coletivos. 

Foi explorado também o conceito de bioma e, em especial, as características do bioma 

Mata Atlântica, para dar seguimento na importância da preservação relacionado ao meio 

ambiente na esfera coletiva, neste sentido foi analisado os critérios de condenação do poluidor 

na indenização por esses danos morais coletivos, cujo principal interesse é a regeneração do 

bioma em especial. 

Pelo exposto, conclui-se que a Mata Atlântica é um bioma rico em biodiversidade e 

que também é muito ameaçado pelo ser humano. Posto isso, a crescente preocupação com a 

degradação ambiental relacionada à qualidade de vida humana, a qual vem sofrendo 
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gradativamente com as mudanças climáticas, como o aquecimento global por exemplo. Em 

especial o bioma Mata Atlântica é consequentemente vítima da devastação e ganância do 

homem, justamente por ser o lar de cerca de 70% dos brasileiros como já mencionado 

anteriormente. 

Sendo assim, o poluidor- pagador responde civilmente pelo dano causado, ou seja, não 

cumpriu com sua obrigação que neste caso é a preservação ambiental. 

Neste sentido, o dano moral coletivo surge como uma luz no fim do túnel para 

proteger esse bioma e também para manter a qualidade de vida de seus habitantes. Por isso o 

poluidor pagador tem a obrigação de arcar com os custos da reparação do dano por ele 

causado ao meio ambiente e também responderá por isso independentemente de sanções 

penais e administrativas. 

Fica claro que diante do supra exposto o judiciário e a doutrina tem uma crescente 

preocupação em condenar ações e atitudes que possam ferir os direitos coletivos, ou seja, 

procuram punir o agente de modo que este não venha a cometer o determinado dano 

novamente. 

Por fim, quando o dano atinge a moralidade também trás consigo prejuízos aos 

indivíduos, pois afeta sua dignidade e qualidade de vida. Ao causar um dano a um grupo de 

pessoas o poluidor os causa dor e sofrimento e assim fere não só os diretos de uma pessoa, 

mas de todo o coletivo. 
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