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DIREITO AMBIENTAL
RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL
Súmula 629-STJ: Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de
fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar.
STJ. 1ª Seção. Aprovada em 12/12/2018, DJe 17/12/2018.
Imagine que determinada empresa causou grave dano ambiental. O Ministério Público (ou outro
legitimado) poderá ajuizar ação civil pública pedindo que essa empresa seja condenada a recompor o
meio ambiente (obrigação de fazer)?
SIM, sem nenhuma dúvida.
Além disso, é possível que, na ACP, seja pedida a condenação da empresa ao pagamento de danos
morais em favor da coletividade (obrigação de indenizar)? Em outras palavras, em caso de dano
ambiental, é cabível a cumulação da obrigação de fazer (ou não fazer) com a obrigação de indenizar?
SIM. É perfeitamente possível que o poluidor seja condenado, cumulativamente, a recompor o meio
ambiente e a pagar indenização pelos danos causados. Isso porque vigora, em nosso sistema jurídico, o
princípio da reparação integral do dano ambiental, de modo que o infrator deverá ser responsabilizado
por todos os efeitos decorrentes da conduta lesiva, permitindo-se que haja a cumulação de obrigações de
fazer, de não fazer e de indenizar.
Lei nº 7.347/85 (Lei da ACP)
O art. 3º da Lei nº 7.347/85 afirma que a ACP “poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o
cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”.
Para o STJ, essa conjunção “ou” – contida no citado artigo, tem um sentido de adição (soma), não
representando uma alternativa excludente. Em outras palavras, será possível a condenação em dinheiro
e também ao cumprimento de obrigação de fazer/não fazer.
Veja precedente nesse sentido:
(...) Segundo a jurisprudência do STJ, a logicidade hermenêutica do art. 3º da Lei 7.347/1985 permite a
cumulação das condenações em obrigações de fazer ou não fazer e indenização pecuniária em sede de
ação civil pública, a fim de possibilitar a concreta e cabal reparação do dano ambiental pretérito, já
consumado. Microssistema de tutela coletiva. (...)
STJ. 2ª Turma. REsp 1269494/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 24/09/2013.
Importante esclarecer que não há “bis in idem” neste caso, considerando que as condenações possuem
finalidades e naturezas diferentes.
Vale ressaltar, por fim, que, apesar dessa possibilidade existir em tese, a condenação, no caso concreto, e
o seu eventual valor dependerão da situação:
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado segundo o qual é possível a cumulação de
obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar nos casos de lesão ao meio ambiente, contudo, a
necessidade do cumprimento de obrigação de pagar quantia deve ser aferida em cada situação analisada.
STJ. 1ª Turma. AgInt no REsp 1538727/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 07/08/2018.
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