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M ais uma edição da Revista Jurídica, ora em seu n.º 12, vai alcançar o leitor, 
testemunhando a pujança do pensamento jurídico do Tribunal de Justiça do Estado 
do Rio de Janeiro.
 E, como sempre, em busca de ampliação de fronteiras do Direito vivo, avan-
çando na audácia cognitiva, que impede a cristalização epistemológica, destaca-se o 
enfoque do dano moral coletivo.

 Com efeito, esse instituto jurídico, de altíssima relevância na sociedade livre 
que estrutura o Estado Democrático de Direito, via fortalecimento das Instituições de 
Poder Estatal, ainda clama por ousadia, para superar posturas anquilosadas, eminen-
temente refratárias à decifração dos vários códigos de comunicação entre o Estado (em 
sentido amplo) e o cidadão.

 De um lado, um hermetismo que intenta perenizar um Direito Administrativo 
centrado nos poderes do Príncipe; de outro, uma falsa percepção do que seja uma de-
mocracia efetiva, com a insistente desvalorização das funções de Poder.

 Trata-se, pois, de investir contra os tabus e preconceitos que, durante muito 
tempo, têm infernizado a vida diária, não raro dando a impressão de que a pessoa hu-
mana, com suas naturais reivindicações, como que incomoda gestores divorciados das 
lídimas exigências da contemporaneidade, sejam elas singulares, difusas ou coletivas, 
o que está a clamar por efetivo equacionamento.

 Assim, ao abrir campo para o tema do dano moral coletivo, esse empreen-
dimento tem a plena consciência de que lança a “semente de mostarda”, que, não 
obstante diminuta, parece ser mesmo a única apta a “remover as montanhas”, pauli-
nianamente erigidas pelo “homem velho”, deixando que nasça o “homem novo”.

 Todo momento é oportunidade de ousar e crescer.

Desembargador Gilberto Campista Guarino

Presidente da Comissão de Jurisprudência

Julho/2015

EDITORIAL
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Toda comunidade cultiva um conjunto de bens, valores e in-

teresses coletivos, comuns a todos os seus integrantes, os quais com-

põem um patrimônio moral ou imaterial coletivo e indivisível, juri-

dicamente protegido, inerente aos homens em sua dimensão social.

Esses bens e interesses, de titularidade difusa ou coletiva, 

são integrantes dos chamados direitos de terceira geração, fun-

dados na ideia de fraternidade e solidariedade, os quais não se 

destinam à proteção dos interesses de um indivíduo, de um grupo 

ou de um determinado Estado, mas do “gênero humano mesmo, 

num momento expressivo de sua afirmação como valor supremo 

em termos de existencialidade concreta”.1

1  BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros. 
2006, p. 569.

INTRODUÇÃO
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Os direitos de terceira geração compreendem um amplo espectro de direi-

tos, tais como os direitos ao meio ambiente equilibrado, aos recursos naturais, à he-

rança cultural, à comunicação e à informação, bem como a outros direitos coletivos.
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CONCEITO

Partindo, pois, da noção de um patrimônio moral ou ima-

terial coletivo e indivisível, cunhou-se a ideia de dano moral co-

letivo, que pode ser sinteticamente definido como a agressão ou 

injusta lesão a bens, valores e interesses jurídicos comuns a toda a 

coletividade ou parte dela.

Tenha-se em consideração a agressão ao meio ambiente, con-

sistente no derramamento de milhares de toneladas de óleo no mar, 

trazendo a morte de vários animais da região; ou na devastação de 

enorme área de vegetação nativa, com a perda de várias espécies ra-

ras. Ainda que tais catástrofes não venham a atingir, direta ou indire-

tamente, nenhuma pessoa em particular, é inegável o dano à coletivi-

dade, que vê empobrecidas a diversidade e a multiplicidade da fauna 
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e da flora. Cabe, em tal situação, indenização por dano moral metaindividual, por ofensa 

ao meio ambiente, bem coletivo protegido pelo art. 225 da Constituição Federal,2 que es-

tabelece, em seu § 3º, o princípio da reparação dos danos causados a esse bem.3 O direito 

ao meio ambiente saudável e equilibrado deve ser reconhecido como direito integrante 

da personalidade humana, por ser essencial ao seu pleno desenvolvimento.

Imagine-se, também, o dano irreversível causado a bens considerados como pa-

trimônio cultural nacional ou da humanidade. A Constituição Federal estabelece, no art. 

215,4 que o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fon-

tes da cultura nacional. A preservação desse patrimônio coletivo é essencial para o exercí-

cio do direito fundamental de “participar livremente da vida cultural da comunidade, de 

fruir as artes e participar do processo científico e seus benefícios”, conforme estabelecido 

pelo art. XXVII-1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada pela As-

sembleia Geral das Nações Unidas em 10.12.1948. O dano a esses bens acarreta mais do 

que um prejuízo material: atinge toda a coletividade, que, “apesar de ente despersonaliza-

do, possui valores morais e um patrimônio ideal que merece proteção”.5

2  Constituição Federal: “Art. 225 – Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”.
3  Na observação de William Figueiredo de Oliveira: “Existe uma grande tendência em Direito Am-
biental de se interpretar o princípio da responsabilização, positivado no artigo 225, § 3º da Carta 
Magna, da maneira mais ampla possível, incluindo-se aí a figura do dano moral ambiental individual 
e coletivo.” (Dano Moral Ambiental. Rio de Janeiro: Lumen Editorial, 2007, p. 81). Prossegue o autor: 
“Decerto, a reparabilidade dos danos de qualquer espécie não encontra qualquer restrição no texto 
constitucional, e o mesmo se dá em sede de Direito Ambiental. Daí ser possível indenização por 
danos ambientais que afetem tanto interesses patrimoniais ou extrapatrimoniais individuais, como 
difusos e coletivos.” (Ibidem, p. 82).
4  Constituição Federal: “Art. 215 – O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e 
acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações 
culturais.”.
5  RAMOS, André de Carvalho. A ação civil pública e o dano moral coletivo. In: Revista de Direito do 
Consumidor. Vol. 25. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998, p. 82.



ArticulistA:
DesembArgADor AnDré gustAvo corrêA De AnDrADe

Revista JuRídica • edição nº 12 11

Pense-se, ainda, na publicidade que contenha, de forma expressa ou velada, 

discriminação de raça, etnia ou religião. Tal publicidade, a par de sua abusividade,6 

atentaria contra o princípio constitucional da isonomia (art. 5º, caput, da Constituição 

Federal) e constituiria forma de violação da dignidade humana, em sua dimensão 

coletiva, a reclamar providência jurisdicional para fazer cessar esse tipo de conduta e 

desestimular sua prática.

De acordo com Carlos Alberto Bittar Filho: “Conceituado como a injusta 

lesão da esfera moral de uma dada comunidade, o dano moral coletivo é produto de 

ação que toma de assalto a própria cultura, em sua faceta imaterial.”.7

Na definição de Xisto Tiago de Medeiros Neto: “O dano moral coletivo cor-

responde à lesão injusta e intolerável a interesses ou direitos titularizados pela co-

letividade (considerada em seu todo ou em qualquer de suas expressões – grupos, 

classes ou categorias de pessoas), os quais possuem natureza extrapatrimonial, refle-

tindo valores e bens fundamentais para a sociedade.”.8

Observe-se, no entanto, que a ideia do dano moral coletivo não é aceita una-

nimemente na doutrina e na jurisprudência, que muitas vezes enxerga esse instituto 

com os olhos da doutrina clássica do dano moral individual.

6  O § 2º do art. 37 do Código de Defesa do Consumidor estabelece: “É abusiva, dentre outras, a 
publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite à violência, explore o medo ou a 
superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeite valores 
ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou peri-
gosa à sua saúde ou segurança.”.
7  Do dano moral coletivo no atual contexto jurídico brasileiro. In: Revista de Direito do Consumidor. 
Volume 12. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 60.
8  MEDEIROS NETO, Xisto Tiago de. Dano moral coletivo. São Paulo: LTr, 2ª ed., 2007, p. 137.
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A indenizabilidade do dano moral coletivo no Direito brasilei-

ro encontra seu fundamento jurídico no art. 1º da Lei nº 7.347/1985, 

que prevê ação civil pública de responsabilidade por danos morais e 

patrimoniais causados ao meio ambiente; ao consumidor; a bens e di-

reitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; por 

infração da ordem econômica; à ordem urbanística, e a qualquer outro 

interesse difuso ou coletivo. O referido dispositivo legal, ao mencionar, 

em seu caput, danos morais causados aos direitos coletivos ou difusos, 

referidos nos incisos seguintes, consagrou a ideia de um dano moral 

coletivo, por lesão a qualquer dos direitos indicados na respectiva Lei.

Em comentário a esse dispositivo legal, José dos Santos 

Carvalho Filho preleciona que “o dano moral se caracteriza pela 

ofensa a padrões éticos dos indivíduos, no caso em foco dos indi-

víduos componentes dos grupos sociais protegidos”.9

9  CARVALHO FILHO, José dos Santos. Ação civil pública: comentários por 
artigo. 8ª ed., rev., ampl. e atual. Rio de Janeiro: Lumem Juris, 2011, p. 13.

FUNDAMENTO JURÍDICO



ArticulistA:
DesembArgADor AnDré gustAvo corrêA De AnDrADe

Revista JuRídica • edição nº 12 13

No âmbito específico do Direito do Consumidor, o art. 6º, VI, do CDC (Lei nº 

8.078/1990) prescreve, como direito básico do consumidor, a “reparação de danos patri-

moniais e morais, individuais, coletivos e difusos”. O inciso VII do mesmo artigo garante 

aos consumidores o acesso aos órgãos judiciários e administrativos, com vistas à preven-

ção ou reparação dos danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos.

A ideia de dano moral coletivo não se extrairia diretamente do disposto no 

art.  5º, incisos V e X, da Constituição Federal, que, pelo seu texto, estaria a se referir 

à indenizabilidade do dano moral individual. Contudo, a legislação infraconstitu-

cional, ao ampliar o conceito de dano moral, para englobar também os danos causa-

dos a bens, interesses ou valores imateriais comuns à coletividade, procurou conferir 

proteção a direitos que são implícita ou explicitamente protegidos pela Constituição 

Federal, como é o caso do meio ambiente10 e dos bens de valor artístico, estético, 

histórico, cultural, turístico e paisagístico.11 É sustentável, mesmo, que tais normas 

constitucionais fundamentariam, ainda que indiretamente, a indenizabilidade do 

dano moral coletivo, na medida em que este, em dadas circunstâncias, se afiguraria 

necessário para a mais ampla proteção dos respectivos bens e interesses coletivos 

protegidos constitucionalmente. 12

10  Constituição Federal, artigos 24, VII; 129, III; 170, VI, e 225.
11  Constituição Federal, artigos 23, III; 24, VII e VIII; e 216, V.
12  Nessa linha, destaque-se o aresto do STJ, no REsp 1397870/MG, que considerou que: “A possibi-
lidade de indenização por dano moral está prevista no art. 5º, inciso V, da Constituição Federal, não 
havendo restrição da violação à esfera individual. A evolução da sociedade e da legislação têm levado 
a doutrina e a jurisprudência a entender que, quando são atingidos valores e interesses fundamentais 
de um grupo, não há como negar a essa coletividade a defesa do seu patrimônio imaterial.”.
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ABRANGÊNCIA DO  
DANO MORAL COLETIVO

O dano moral coletivo abrange, de um lado, a lesão a in-

teresses difusos (dano moral difuso), no sentido conferido à ex-

pressão pelo art. 81, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor 

– ou seja, interesses “transindividuais, de natureza indivisível, de 

que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circuns-

tâncias de fato”; de outro, engloba a lesão a interesse coletivo em 

sentido estrito, tal como o define o inciso II do mesmo Código, 

ou seja, interesses “transindividuais de natureza indivisível de que 

seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou 

com a parte contrária por uma relação jurídica-base”.

Em uma interpretação restrita, o dano moral coletivo não 

abrangeria os denominados interesses individuais homogêneos, 
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referidos pelo art. 81, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, sendo coleti-

vos apenas na forma como são tutelados, pois, como a própria denominação indica, 

trata-se de interesses ou direitos individuais. Aqui haveria, na verdade, uma multi-

plicidade de danos morais, tutelados de forma coletiva. Na observação de Humberto 

Dalla, o direito individual homogêneo: “É um direito individual porque diz respeito 

às necessidades, aos anseios de uma única pessoa; ao mesmo tempo é complexo, 

porque essas necessidades são as mesmas de todo um grupo de pessoas, fazendo 

nascer, destarte, a relevância social da questão.”. 13

Contudo, em uma interpretação mais ampla, a expressão dano moral cole-

tivo abrangeria também os interesses individuais homogêneos em consideração ao 

tratamento coletivo que a lei dá a esses interesses. Não se perca de vista, no entanto, 

a diferença essencial entre os danos aos interesses difusos ou coletivos, de um lado, 

e os interesses individuais homogêneos, de outro. Os primeiros constituem agressão 

ou lesão a interesses coletivos, não pertencentes individualmente a ninguém, mas 

à sociedade como um todo ou a um grupo de pessoas ligadas por uma relação ju-

rídica-base; os últimos se referem a lesões causadas a direitos individuais, as quais 

são tratadas de forma coletiva apenas em decorrência de sua origem comum. Essa 

distinção é importante, entre outras coisas, para que se leve em consideração a dis-

tinção da natureza e da finalidade da indenização nessas diferentes situações.

13  PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. A natureza jurídica do direito individual homogêneo e 
sua tutela pelo Ministério Público como forma de acesso à justiça. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 33.
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DESVINCULAÇÃO DO 
DANO MORAL COLETIVO 
DA IDEIA DE DOR OU 
DETRIMENTO ANÍMICO

No dano moral coletivo (em sentido estrito) não se cogita de 

compensação ou satisfação de alguma dor ou de algum sofrimento de 

um sujeito individualizado, como resultado de ofensa a algum direito 

subjetivo extrapatrimonial. Como observa André de Carvalho Ramos: 

“O ponto-chave para a aceitação do chamado dano moral coletivo está na 

ampliação de seu conceito, deixando de ser o dano moral um equivalente 

da dor psíquica, que seria exclusividade de pessoas físicas.”.14 Do mesmo 

pensar, Leonardo Roscoe Bessa, para quem “a dor psíquica ou, de modo 

mais genérico, a afetação da integridade psicofísica da pessoa ou da cole-

tividade não é pressuposto para caracterização do dano moral coletivo.”.15

14  RAMOS, André de Carvalho. A ação civil pública e o dano moral coletivo. 
In: Revista de Direito do Consumidor. Vol. 25. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1998, p. 82.
15  BESSA, Leonardo Roscoe. “Dano moral coletivo”. In: Revista de Direito do 
Consumidor. Volume 59. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 104.
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É essa vinculação do dano moral à noção de dor que trouxe – e, em certa 

medida, ainda traz – resistência à aceitação do dano moral coletivo.16

Na verdade, a ideia de que o dano moral em geral se confunda ou esteja ne-

cessariamente associado com a dor ou com o detrimento anímico da vítima do dano 

vem perdendo terreno na doutrina e na jurisprudência, as quais passaram, com pro-

priedade, a identificar o dano moral com a lesão em si a certos bens, direitos ou inte-

resses imateriais – os direitos da personalidade, no caso do dano moral individual; os 

interesses difusos ou coletivos, no caso do dano moral coletivo –, independentemente 

da reação psicológica do lesado a esses danos. As mudanças no estado psicológico do 

lesado, subsequentes ou concomitantes ao dano moral, não constituem, pois, o pró-

prio dano, mas efeitos ou resultados do dano. Esses efeitos ou resultados, muitas vezes, 

são decorrência (não necessária) do dano moral, que lhes é antecedente.

A vinculação do dano moral a sensações de dor ou sofrimento, ou a sentimentos 

tais como tristeza, mágoa, vexame, vergonha, deixa a descoberto várias possíveis lesões 

de direitos da personalidade, as quais podem não gerar processos psicológicos dessa 

natureza. Mas nem por isso essas lesões devem ser toleradas ou ficar isentas de sanção.

O dano moral não se reduz ao sofrimento, podendo, mesmo, dele prescindir. 

Pois, para a configuração do dano moral, individual ou coletivo, importa a lesão 

16  Representativo da jurisprudência contrária ao dano moral coletivo é o aresto do STJ no julga-
mento do REsp 821891/RS: “[...] a incompatibilidade entre o dano moral, qualificado pela noção de 
dor e sofrimento psíquico, e a transindividualidade, evidenciada pela indeterminabilidade do sujeito 
passivo e indivisibilidade da ofensa objeto de reparação, conduz à não indenizabilidade do dano 
moral coletivo, salvo comprovação de efetivo prejuízo dano.”.
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ao bem jurídico tutelado, não a reação psicológica a essa lesão. Traga-se o exemplo 

ilustrativo de Zavala de Gonzalez: “[...] o dano moral de um paralítico compreende 

o sofrimento por não poder mover-se, mas, ademais e antes de tudo, o fato mesmo 

de não poder mover-se; com o qual também se alude a não poder realizar nenhuma 

atividade que requeira deslocamento físico. Ainda que se trate de um masoquista, 

que goza com seu estado atual; ou de uma pessoa excepcional, que tenha encontra-

do gozos espirituais substitutivos (sublimação)”.17

Há que se fazer, aqui, a distinção entre o dano moral subjetivo e o dano 

moral objetivo. O dano moral será subjetivo quando a pessoa for atingida em 

sua individualidade biológica ou psíquica. Incluem-se nesta espécie os danos 

às afeições legítimas, ao bem-estar, à tranquilidade, aos sentimentos em geral, 

assim como à integridade psicofísica. O dano moral será objetivo quando afetar 

a pessoa em sua dimensão social, em seu conceito perante os demais membros 

da comunidade. 

No dano objetivo é atingido um bem da personalidade não relacionado com 

o estado anímico da vítima. A dor, o sofrimento e outros sentimentos negativos são 

apenas circunstanciais, embora com frequência estejam associados a essa espécie 

de dano. Pessoas de maior sensibilidade podem se abater ou se indignar fortemente 

diante do menor ataque à sua reputação, enquanto outras podem ter uma reação 

olímpica diante de uma odiosa difamação. A despeito disso, caracterizado estará 

o dano moral objetivo, para o qual a reação psicológica da vítima é desinfluente – 

17  ZAVALA DE GONZALEZ, Matilde. Resarcimiento de daños. Presupuestos y funciones del derecho 
de daños. T. 4. Buenos Aires: Hammurabi, 1999, p. 182.
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ainda que, eventualmente, possa mostrar-se relevante na estimativa do montante 

indenizatório. Com a acuidade que lhe é peculiar, Miguel Reale, que propugna por 

essa classificação, observa que o ataque à dimensão social ou à imagem da pessoa 

configura o dano objetivo, “o que não exclui que a diminuição da respeitabilidade 

individual não possa ser acompanhada, como geralmente o é, de compreensível so-

frimento de ordem psíquica. Tal sofrimento, porém, insere-se no dano moral ob-

jetivo, sendo como que seu reflexo, podendo mesmo inexistir, quando o ofendido 

apenas se revolta contra a afronta recebida”.18

A desvinculação do dano moral ao detrimento anímico é que permitiu, por 

exemplo, o reconhecimento do dano moral à pessoa jurídica, tese hoje pacificada 

na jurisprudência.19 As pessoas jurídicas não seriam suscetíveis de dano moral se 

este supusesse, sempre, a perturbação psíquica ou do espírito, fenômenos que so-

mente se manifestam na pessoa humana. Mas é exatamente porque essas reações 

psicológicas não se confundem com o dano moral e nem constituem consequência 

necessária deste que as pessoas jurídicas podem vir a sofrer dano dessa natureza. 

É entendimento dominante o de que a pessoa jurídica é titular de honra objetiva 

(ou externa), sinônima de reputação, caracterizada pelo conceito ou pela considera-

ção da pessoa no meio social. Difere da honra subjetiva (interna; honra-decoro ou 

honra-dignidade), que se caracteriza pelo sentimento da própria dignidade ou dos 

próprios atributos; é o juízo que cada um faz de si mesmo. A honra objetiva dispensa 

toda e qualquer manifestação psíquica ou anímica. 

18  REALE, Miguel. O dano moral no Direito brasileiro. In: Temas de Direito positivo. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1992, p. 23.
19  Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça: “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.”.
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Outras situações de dano moral desvinculado da dor poderiam ser aqui lem-

bradas, como é o caso do dano moral sofrido por pessoas em estado comatoso ou 

vegetativo, por alienados mentais, por crianças de tenra idade.20

Sobre a desvinculação do dano moral coletivo da ideia de dor ou detrimento 

anímico, leia-se o seguinte aresto do STJ: “O dano moral coletivo é a lesão na esfera 

moral de uma comunidade, isto é, a violação de direito transindividual de ordem 

coletiva, valores de uma sociedade atingidos do ponto de vista jurídico, de forma a 

envolver não apenas a dor psíquica, mas qualquer abalo negativo à moral da coleti-

vidade, pois o dano é, na verdade, apenas a consequência da lesão à esfera extrapa-

trimonial de uma pessoa.”.21

Também do STJ o seguinte aresto, em julgamento de recurso especial refe-

rente a ação civil pública por danos ao meio ambiente: “O dano moral coletivo am-

biental atinge direitos de personalidade do grupo massificado, sendo desnecessária 

a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual 

fosse um indivíduo isolado.”.22

Em aresto que julgou caso relativo à violação de direitos de pessoas idosas 

ao transporte público gratuito, o STJ decidiu que: “O dano extrapatrimonial coletivo 

prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de 

apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos.”.

20  Para um exame mais detalhado dessa questão, veja-se o nosso Dano moral e indenização punitiva. 
2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.  
21  STJ, REsp 1397870/MG.
22  STJ, REsp 1269494/MG.
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Em que circunstâncias se configura o dano moral coletivo? 

Toda e qualquer lesão a interesse coletivo ou difuso configura essa 

espécie de dano?

Respondendo a essa questão, o STJ já decidiu que “não é qual-

quer atentado aos interesses dos consumidores que pode acarretar dano 

moral difuso. É preciso que o fato transgressor seja de razoável signifi-

cância e desborde os limites da tolerabilidade. Ele deve ser grave o sufi-

ciente para produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e 

alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva”.23 Reconhe-

ceu-se, pois, que há lesões a interesses difusos ou coletivos que, depen-

dendo de sua gravidade, podem ou não configurar dano moral coletivo.

23  STJ, REsp 1221756/RJ.

CONFIGURAÇÃO DO 
DANO MORAL COLETIVO
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A questão, do ponto de vista teórico, não é imune a controvérsias. É defensá-

vel a tese de que, se o fato já é suficientemente grave para configurar lesão a interesse 

coletivo ou difuso, configurado estará o dano moral coletivo. A maior ou menor 

gravidade dessa lesão deverá ser levada em consideração apenas no que concerne à 

valoração ou gradação da indenização a ser imposta. Analisando a questão do dano 

moral coletivo em relação aos atos de improbidade administrativa, Carlos Hum-

berto Prola Jr. sustenta que a “maior ou menor repercussão no meio social, ou o 

maior ou menor sentimento de repulsa, são circunstâncias que, assim entendemos, 

deverão ser valoradas na gradação da reparação imposta ao causador do dano, e não 

como balizas para a caracterização ou não do dano extrapatrimonial coletivo.”.24

Mas, além da gravidade do dano, outro critério que deve ser levado em con-

sideração para a configuração do dano moral coletivo (ou para a sua mera gradação, 

se aceita a tese de que a violação em si de um direito transindividual já configura o 

dano moral coletivo) é a censurabilidade ou reprovabilidade da conduta do lesante. 

Aceita a premissa de que indenização do dano moral coletivo desempenha um papel 

exemplar ou de desestímulo, afigura-se razoável reconhecer essa espécie de dano 

quando a conduta do lesante é praticada de forma dolosa ou, ao menos, com culpa 

grave. Em tais situações, a indenização atuaria de forma a desestimular condutas 

semelhantes no futuro.

Do mesmo modo, o dano moral coletivo deve ser reconhecido nas hipóteses 

em que o lesante pode ter obtido lucro com a lesão aos interesses difusos ou cole-

24  PROLA JR. Carlos Humberto. Improbidade administrativa e dano moral coletivo. In: Boletim 
Científico – Escola Superior do Ministério Público da União. Ano 8, nºs 30/31 – janeiro/dezembro de 
2009 – Brasília – DF, p. 189-233.
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tivos. Constatado que a simples reparação pecuniária ou in natura, ou a imposição 

de obrigação de não fazer, não são suficientes para excluir o lucro do lesante com o 

ato lesivo de interesse coletivo ou difuso, impositiva seria a indenização por dano 

moral, que, na espécie, atuaria como importante fator de prevenção de comporta-

mentos ilícitos ou de moralização da ordem jurídica.

Fora dessas hipóteses, não sendo particularmente grave a lesão ao interesse 

difuso ou coletivo, e não tendo o lesante agido com dolo ou culpa grave, não estaria 

configurado o dano moral coletivo.
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A FUNÇÃO PUNITIVA, 
PREVENTIVA OU  EXEMPLAR 
DA INDENIZAÇÃO DO  
DANO MORAL COLETIVO

Reconhecendo-se que a indenização do dano moral coletivo 

não visa a compensar a dor, o sofrimento, a perturbação psíquica ou, 

em geral, o detrimento anímico das vítimas do dano – até porque, em 

se tratando de interesses difusos ou coletivos, essas vítimas nem se-

quer são determináveis –, forçoso concluir que o papel desempenha-

do por essa indenização é outro: punir ou sancionar o causador do 

dano, dissuadindo-o (e a terceiros) de praticar outros atos da mesma 

natureza. A indenização atua, então, como fator de desestímulo de 

práticas lesivas contra os interesses difusos ou coletivos.

A tese não é pacífica na doutrina e na jurisprudência. A ideia de 

uma indenização que exerça função não reparatória ou compensatória 

ainda encontra resistência em parte da doutrina e em alguns julgados, 
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os quais consideram que não há espaço no ordenamento jurídico pátrio para uma inde-

nização punitiva ou exemplar. A responsabilidade civil atual, contudo, assume um papel 

complexo, decorrente da própria evolução da sociedade. Os conflitos sociais ultrapassaram 

a esfera do indivíduo para alcançar grupos sociais (como no caso de danos a consumidores 

de um produto ou a operários de uma fábrica), ou mesmo toda a comunidade (em casos 

de danos a interesses difusos, como o meio ambiente). Avulta, atualmente, a noção de uma 

responsabilidade civil que desempenhe a função de prevenção de danos. 

Observa Matilde Zavala de Gonzalez que: “Em obras tradicionais sobre res-

ponsabilidade por danos estudavam-se os seus pressupostos, com algum descuido 

sobre as consequências práticas no atinente à prevenção do dano. Isso se explica em 

boa medida pela circunstância de que atualmente os riscos de danos se têm elevado 

a níveis antes não concebidos.”.25

Do mesmo modo, cresce a ideia de uma função punitiva da responsabi-

lidade civil.26

25  ZAVALA DE GONZALEZ, Matilde. Resarcimiento de daños. Presupuestos y funciones del Dere-
cho de daños. T. 4. Buenos Aires: Hammurabi, 1999, p. 417.
26  Ver, por todos, CARVAL, Suzanne. La responsabilité civile dans sa fonction de peine privée. In: 
Revue Internationale de Droit Comparé. Volume 47, nº 4. Paris: LGDJ, 1995, p. 1.046-1.047. E STAR-
CK, Boris. Essai d’une théorie générale de la responsabilité considerée en sa double fonction de garantie 
et de peine privée. Thèse, Paris, 1947, passim. Ver, também, PIZARRO, Ramón Daniel, que menciona 
a “face punitiva” da responsabilidade civil (Responsabilidad civil de los medios masivos de comunicaci-
ón: daños por noticias inexactas o agraviantes. Buenos Aires: Hammurabi, 1999, p. 187). 
Derecho de daños: textos y materiales. 3ª ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 2000, p. 24). Por fim, L. Fer-
nando Reglero Campos observa que no Direito espanhol e, na maior parte dos Direitos europeus 
continentais, a responsabilidade civil tem como função primária proporcionar a reparação ou a com-
pensação do dano, sem prejuízo de uma secundária e complementar função preventiva e punitiva. 
Obtempera, contudo, que isso não significa que essa função preventivo-punitiva não possa ser exer-
citada de forma primária (BUSTO LAGO, José Manuel; CAMPOS, L. Fernando Reglero (Coord.). 
Lecciones de responsabilidad civil. 2ª ed. Valencia: Thomson Reuters Aranzadi, p. 35).
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Encarna Roca fala em uma “função sancionadora”. 27 Já L. Fernando Reglero 

Campos observa que no Direito espanhol e, na maior parte dos Direitos europeus 

continentais, a responsabilidade civil tem como função primária proporcionar a 

reparação ou a compensação do dano, sem prejuízo de uma secundária e comple-

mentar função preventiva e punitiva. Obtempera, contudo, que isso não significa 

que essa função preventivo-punitiva não possa ser exercitada de forma primária.28

Carlos Alberto Bittar Filho alude a essa função dissuasória da indenização 

do dano moral coletivo – embora sustente que, nesta hipótese, haveria também uma 

suposta função compensatória agregada. Segundo o autor, em havendo condenação 

do réu de ação civil pública ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, 

“deve aplicar-se, indubitavelmente, a técnica do valor de desestímulo, a fim de que 

se evitem novas violações aos valores coletivos, a exemplo do que se dá em tema de 

dano moral individual; em outras palavras, o montante da condenação deve ter du-

pla função: compensatória para a coletividade e punitiva para o ofensor”.29

A função exemplar da indenização do dano moral coletivo é ressaltada por 

André de Carvalho Ramos: “A compensação pecuniária do dano moral, a ser des-

tinada ao Fundo Federal de Direitos Difusos, é essencial para evitar novas lesões, 

agindo como exemplo para todos os violadores em potencial.”.30 

27  ROCA, Encarna. Derecho de daños: textos y materiales. 3ª ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 2000, p. 24. 
28  CAMPOS, L. Fernando Reglero. Conceptos generales y elementos de delimitación. In: BUSTO 
LAGO, José Manuel; CAMPOS, L. Fernando Reglero (Coord.). Lecciones de responsabilidad civil. 
Valencia: Thomson Reuters Aranzadi, 2002, p. 35.
29  BITTAR FILHO, Carlos Alberto. Do dano moral coletivo no atual contexto jurídico brasileiro. 
In: AUGUSTIN, Sérgio (Coord.). Dano moral e sua quantificação. 3ª ed. rev. e ampl. Caxias do Sul: 
Plenum, 2005, p. 59.
30  RAMOS, André de Carvalho. A ação civil pública e o dano moral coletivo. In: Revista de Direito 
do Consumidor. Vol. 25. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998, p. 86.
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Assim também José dos Santos Carvalho Filho, segundo o qual “as difi-

culdades na configuração do dano moral quando há ofensa a interesses coletivos 

e difusos devem ser cada vez mais mitigadas, de forma a ser imposta a obrigação 

indenizatória como verdadeiro fator de exemplaridade e de respeito aos grupos 

sociais, sabido que a ofensa à dignidade destes tem talvez maior gravidade que as 

agressões individuais.”.31

De teor semelhante, o entendimento de Leonardo Roscoe Bessa, que des-

taca a função puramente punitiva da indenização do dano moral coletivo: “A con-

denação por dano moral coletivo é sanção pecuniária por violação de direitos 

coletivos ou difusos. O valor imposto pelo juiz é destinado ao fundo criado pelo 

art. 13 da Lei 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública). O caráter da condenação é 

exclusivamente punitivo.”.32

Sobressai, então, a finalidade punitiva, dissuasória ou exemplar do montante 

indenizatório, que atua como fator de desestímulo de comportamentos lesivos se-

melhantes, por parte do réu ou de terceiros.

Aqui, mais uma vez, se faz a distinção entre o dano moral coletivo em sentido es-

trito (que afeta interesses difusos ou coletivos) e em sentido amplo (a englobar os interesses 

individuais homogêneos). Nesse último caso, pode-se enxergar uma finalidade compensa-

tória dos danos sofridos pelas diversas vítimas identificadas ou identificáveis.

31  CARVALHO FILHO, José dos Santos. Ação civil pública: comentários por artigo. 8ª ed., rev., ampl. 
e atual. Rio de Janeiro: Lumem Juris, 2011, p. 18.
32  BESSA, Leonardo Roscoe. “Dano moral coletivo”. In: Revista de Direito do Consumidor. Volume 
59. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 108.
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CUMULABILIDADE DA 
INDENIZAÇÃO DO DANO 
MORAL COLETIVO COM 
OUTRAS MEDIDAS

A indenização do dano moral coletivo é cumulável com a 

indenização do dano material causado a bens ou interesses difu-

sos, coletivos ou a interesses individuais homogêneos – a exem-

plo do entendimento doutrinário e jurisprudencial pacífico que se 

formou em relação ao dano moral individual. Trata-se de danos de 

diversa natureza, que, embora decorrentes do mesmo fato lesivo, 

geram indenizações por causas jurídicas distintas.

Os bens ou interesses difusos ou coletivos têm um valor 

imaterial para o grupamento social, não estimável em pecúnia. 

Quando lesados, podem dar ensejo ao arbitramento do dano mo-

ral coletivo. Ao mesmo tempo, em determinadas circunstâncias, 

esses bens ou interesses podem dar ensejo à aplicação de indeniza-
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ção por dano material. A reparabilidade do dano coletivo – in natura ou em pecúnia 

– não exclui a possibilidade ou necessidade  jurídica de condenação ao pagamento 

de indenização por dano moral coletivo.

Do mesmo modo, é cumulável, também sob certas circunstâncias, a indeni-

zação do dano moral com obrigação de fazer (ou de não fazer). É o que se dá, por 

exemplo, em certos casos de degradação ambiental, nos quais pode ser reconhecida, 

cumulativamente: a) a responsabilidade do agente causador do dano de recuperar o 

bem degradado; b) o seu dever de abstenção de nova lesão; e c) sua responsabilidade 

por dano moral ambiental. 

O STJ analisou com acuidade a questão da cumulabilidade dessas providên-

cias em caso de dano ao meio ambiente (desmatamento de vegetação nativa): “Ao 

responsabilizar-se civilmente o infrator ambiental, não se deve confundir priorida-

de da recuperação in natura do bem degradado com impossibilidade de cumulação 

simultânea dos deveres de repristinação natural (obrigação de fazer), compensação 

ambiental e indenização em dinheiro (obrigação de dar), e abstenção de uso e de 

nova lesão (obrigação de não fazer). [...] Nas demandas ambientais, por força dos 

princípios do poluidor-pagador e da reparação in integrum, admite-se a condenação 

do réu, simultânea e agregadamente, em obrigação de fazer, não fazer e indenizar. Aí 

se encontra típica obrigação cumulativa ou conjuntiva. [...]”.33

O aresto antes mencionado ressalta, com propriedade, que, no que toca ao 

dano ambiental, em caso de completa e imediata restauração do bem ao estado an-

33  Conf. STJ, REsp nº 1198727/MG. No mesmo sentido, v. REsp nº 1145083/MG.
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terior não há que falar ordinariamente em indenização. Todavia, a simples possibi-

lidade técnica de no futuro haver a restauração in natura “nem sempre se mostra 

suficiente para reverter ou recompor integralmente, no terreno da responsabilidade 

civil, as várias dimensões do dano ambiental causado; por isso, não exaure os de-

veres associados aos princípios do poluidor-pagador e da reparação in integrum”.34 

Com efeito, o tempo necessário até que haja a restauração do bem danificado e a 

possibilidade de que essa restauração não se dê de forma perfeita justificam a con-

denação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, a par da obrigação 

pecuniária ou in natura de reparar o dano. Faz-se, pois, um juízo retrospectivo e 

prospectivo do dano.

Observa, por fim, o aresto, que a cumulação dessas providências jurí-

dicas pode se fazer necessária como forma de evitar que a tutela jurisdicional 

possa ser tida como “aceitável e gerenciável – ‘risco ou custo do negócio’ –, acar-

retando o enfraquecimento do caráter dissuasório da proteção legal, verdadeiro 

estímulo para que outros, inspirados no exemplo de impunidade de fato, mesmo 

que não de direito, do infrator premiado, imitem ou repitam seu comportamen-

to deletério.”.35

A indenização do dano moral coletivo pode ser cumulada, também, com 

indenizações por danos morais individualmente sofridos, como já decidiu o STJ 

em relação à ação civil pública para tutela dos direitos de consumidores, usuá-

rios de empresa telefônica, que não receberam as informações necessárias acerca 

34  Idem.
35  Idem.
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de limitações de plano de telefonia. Reconheceu-se o direito dos consumidores, 

titulares de interesses individuais homogêneos, ao recebimento de indenizações 

individuais por danos materiais e morais sofridos. Além disso, entendeu-se con-

figurado dano moral coletivo, a ser indenizado separadamente.36

36  Conf. STJ, REsp nº 1291213. No aresto, estabeleceu-se a condenação: “a) por danos materiais, 
individuais por intermédio da devolução dos valores efetivamente cobrados em telefonemas interur-
banos e a telefones celulares; b) por danos morais, individuais, mediante o desconto de 5% em cada 
conta, já abatido o valor da devolução dos participantes de aludido plano, por período igual ao da 
duração da cobrança indevida em cada caso; c) por dano moral difuso, mediante prestação ao Fundo 
de Reconstituição de Bens Lesados do Estado de Santa Catarina”.
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O primeiro critério para a fixação do montante da indeni-

zação deve ser a natureza e a gravidade da lesão. Danos ambientais 

de diferente gravidade devem dar ensejo a indenizações diversas, 

proporcionais ao dano. Do mesmo modo, quanto maior o núme-

ro presumível de consumidores atingidos pelo produto defeituoso 

ou pela publicidade abusiva, maior será o montante indenizatório. 

Quanto maior o valor histórico, cultural, turístico ou paisagístico 

do bem destruído ou danificado, maior o valor da indenização.

A maior ou menor censurabilidade ou reprovabilidade da 

conduta do lesante é outro fator a ser levado em consideração. Quan-

to mais censurável a conduta do lesante, mais merecedora de sanção 

será, de modo que maior em tese deve ser a indenização do dano. A 

CRITÉRIOS PARA O 
ARBITRAMENTO DA 
INDENIZAÇÃO 
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conduta dolosa ou realizada com malícia é sempre mais censurável que a praticada com 

culpa. Dentre as culposas, há que verificar se a culpa foi mais ou menos grave.

Em atenção à ideia de que a indenização do dano moral coletivo exerce ou deve 

exercer uma função preventiva, deve o julgador buscar a fixação de montante que atue como 

fator dissuasório ou de desestímulo para condutas semelhantes, do lesante e de terceiros.

Deve-se levar em conta, também, a circunstância de o lesante ter obtido lucro 

com o dano causado a interesse difuso ou coletivo. Tanto quanto possível, a indeniza-

ção deve buscar suprimir esse lucro, forte no princípio de que ninguém pode benefi-

ciar-se com a própria torpeza. Nem sempre é fácil, contudo, apurar com precisão se 

e quanto o lesante lucrou com o ato lesivo. Nesse caso, deverá o julgador, dentro da 

razoabilidade, e de forma fundamentada, se valer dos indícios de que dispõe.

A situação econômica do lesante também é fator relevante para a fixação do 

montante indenizatório. Um pequeno fazendeiro que causou danos ao meio ambiente, 

ao realizar queimadas irregulares, por exemplo, terá menos condições de responder pela 

indenização do que uma pessoa jurídica de considerável patrimônio. Em tais hipóiteses, 

as indenizações deverão ser distintas, ainda que a extensão do dano seja a mesma.

Esses, em linhas gerais, os critérios a serem empregados pelo julgador na 

fixação da indenização do dano moral coletivo.37

37  Carlos Humberto Prola Júnior (Improbidade administrativa e dano moral coletivo. In: Boletim 
Científico, p. 229) indica critérios semelhantes: a) natureza, gravidade e repercussão da lesão; 
b) situação econômica do ofensor; c) eventual proveito obtido com a conduta ilícita; d) possível 
reincidência; e) grau de culpa ou dolo; f) reprovabilidade social da conduta.
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A indenização do dano moral coletivo, de acordo com o art. 

13 da Lei nº 7.347/1985, reverterá a um fundo gerido por um Conse-

lho Federal ou por Conselhos Estaduais de que participarão necessa-

riamente o Ministério Público e representantes da comunidade, sen-

do seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados.

A parte final do dispositivo legal parece sugerir que a inde-

nização referida é a de natureza reparatória do dano material, mas 

é compreensiva também da indenização do dano moral coletivo, 

a qual, uma vez reconstituídos os bens lesados pela indenização 

reparatória do dano material, deverá ser empregada preferencial-

mente para a reconstituição de bens de igual natureza.

DESTINAÇÃO DA 
INDENIZAÇÃO DO  
DANO MORAL COLETIVO
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A tutela dos interesses difusos e coletivos é de aplicação 

relativamente recente no Direito brasileiro. Juízes e tribunais 

ainda encontram dificuldades, no tocante ao encaminhamento 

das demandas coletivas, e à aplicação dos dispositivos legais 

pertinentes. Nossa tradição ainda está muito vinculada à solu-

ção dos conflitos individuais. Mas a complexidade e a massifi-

cação das relações sociais e a necessidade, cada vez maior, de 

proteção dos interesses transindividuais, exige que os opera-

dores do Direito se debrucem sobre as formas de solução dos 

conflitos de massa.

O dano moral coletivo é instituto novo e, como tal, precisa 

ser objeto de estudo cuidadoso pela doutrina, para melhor assimi-

CONCLUSÃO
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lação pela jurisprudência. Se bem aplicado, pode constituir ferramenta fundamental 

para a tutela dos interesses difusos e coletivos, em geral.

Ainda está para ser formada uma jurisprudência firme e consistente, em re-

lação às demandas coletivas. Os julgados sobre o tema ainda são relativamente pou-

cos, mas já começam a mostrar como nossas cortes têm enxergado o instituto. Com 

o intuito de ilustrar o presente artigo, a equipe de jurisprudência deste Tribunal 

selecionou e separou por tema vários arestos, de Tribunais distintos, representativos 

dos conflitos transindividuais que têm chegado à Justiça.
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PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE
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Recurso Especial 
Nº 1269494 / MG 
Relator: Min� Eliana Calmon  
Órgão Julgador: 2ª Turma

EMENTA: AMBIENTAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA. PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. COMPLEXO PAR-
QUE DO SABIÁ. OFENSA AO ART. 535, II, DO CPC, NÃO CONFIGURADA.  CUMU-
LAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER COM INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. ART. 3º 
DA LEI 7.347/1985. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS COLETIVOS. CABIMENTO. 
1. Não ocorre ofensa ao art. 535 do CPC, se o Tribunal de origem decide, fundamentadamen-
te, as questões essenciais ao julgamento da lide.

2. 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.

3. O dano ao meio ambiente, por ser bem público, gera repercussão geral, impondo 
conscientização coletiva à sua reparação, a fim de resguardar o direito das futuras 
gerações a um meio ambiente ecologicamente equilibrado.

4. O dano moral coletivo ambiental atinge direitos de personalidade do grupo mas-
sificado, sendo desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a 
repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado.

5. Recurso especial provido, para reconhecer, em tese, a possibilidade de cumulação 
de indenização pecuniária com as obrigações de fazer, bem como a condenação em 
danos morais coletivos, com a devolução dos autos ao tribunal de origem, para que 
verifique se, no caso, há dano indenizável e fixação do eventual “quantum debeatur”.

Íntegra do Acórdão - Data do Julgamento: 24/09/2013

nnnnn

Recurso Especial  
Nº 1367923 / RJ
Relator: Min� Humberto Martins  
Órgão Julgador: 2ª Turma

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 
535 DO CPC. OMISSÃO INEXISTENTE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AM-

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201101240119&dt_publicacao=01/10/2013


DANO MORAL COLETIVO 

Revista JuRídica • edição nº 1240

BIENTAL. CONDENAÇÃO A DANO EXTRAPATRIMONIAL OU DANO MO-
RAL COLETIVO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO “IN DUBIO PRO NATURA”.

1. Não há violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na 
medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abor-
dadas no recurso.

2. A Segunda Turma recentemente pronunciou-se no sentido de que, ainda que de 
forma reflexa, a degradação ao meio ambiente dá ensejo ao dano moral coletivo.

3. Haveria “contra sensu” jurídico na admissão de ressarcimento por lesão a dano 
moral individual, sem que se pudesse dar à coletividade o mesmo tratamento, afinal, 
se a honra de cada um dos indivíduos deste mesmo grupo é afetada, os danos são 
passíveis de indenização.

4. As normas ambientais devem atender aos fins sociais a que se destinam, ou seja, 
necessárias a interpretação e a integração de acordo com o princípio hermenêutico 
“in dubio pro natura”. Recurso especial improvido.

Íntegra do Acórdão - Data do Julgamento: 27/08/2013

nnnnn

Recurso Especial 
Nº 1198727 / MG 
Relator: Min� Herman Benjamin 
Órgão Julgador: 2ª Turma

EMENTA: ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DES-
MATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA (CERRADO) SEM AUTORIZAÇÃO 
DA AUTORIDADE AMBIENTAL. DANOS CAUSADOS À BIOTA. INTERPRE-
TAÇÃO DOS ARTS. 4º, VII, E 14, § 1º, DA LEI 6.938/1981, E DO ART. 3º DA 
LEI 7.347/1985. PRINCÍPIOS DA REPARAÇÃO INTEGRAL, DO POLUIDOR
-PAGADOR E DO USUÁRIO PAGADOR. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO 
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (REPARAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA) E DE 
PAGAR QUANTIA CERTA (INDENIZAÇÃO). “REDUCTION AD PRISTINUM 
STATUM”. DANO AMBIENTAL INTERMEDIÁRIO, RESIDUAL E MORAL CO-
LETIVO. ART. 5º DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL. INTERPRE-
TAÇÃO “IN DUBIO PRO NATURA” DA NORMA AMBIENTAL.

1. Cuidam os autos de ação civil pública proposta com o fito de obter responsa-
bilização por danos ambientais causados pelo desmatamento de vegetação nativa 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=32155757&num_registro=201100864536&data=20131029&tipo=5&formato=PDF
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(Cerrado). O juiz de primeiro grau e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais conside-
raram provado o dano ambiental e condenaram o réu a repará-lo; porém, julgaram 
improcedente o pedido indenizatório pelo dano ecológico pretérito e residual.

2. A legislação de amparo dos sujeitos vulneráveis e dos interesses difusos e co-
letivos deve ser interpretada da maneira que lhes seja mais favorável e melhor 
possa viabilizar, no plano da eficácia, a prestação jurisdicional e a “ratio essendi 
da norma”. A hermenêutica jurídicoambiental rege-se pelo princípio “in dubio 
pro natura”.

3. Ao responsabilizar-se civilmente o infrator ambiental, não se deve confundir 
prioridade da recuperação “in natura” do bem degradado com impossibilidade de 
cumulação simultânea dos deveres de repristinação natural (obrigação de fazer), 
compensação ambiental e indenização em dinheiro (obrigação de dar), e abstenção 
de uso e de nova lesão (obrigação de não fazer).

4. De acordo com a tradição do Direito brasileiro, imputar responsabilidade civil ao 
agente causador de degradação ambiental difere de fazê-lo administrativa ou penal-
mente. Logo, eventual absolvição no processo criminal ou perante a Administração 
Pública não influi, como regra, na responsabilização civil, tirantes as exceções em 
“numerus clausus” do sistema legal, como a inequívoca negativa do fato ilícito (não 
ocorrência de degradação ambiental, p. ex.) ou da autoria (direta ou indireta), nos 
termos do art. 935 do Código Civil.

5. Nas demandas ambientais, por força dos princípios do poluidor-pagador e da repa-
ração “in integrum”, admite-se a condenação do réu, simultânea e agregadamente, em 
obrigação de fazer, não fazer e indenizar. Aí se encontra típica obrigação cumulativa 
ou conjuntiva. Assim, na interpretação dos arts. 4º, VII, e 14, § 1º, da Lei da Política 
Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/1981), e do art. 3º da Lei 7.347/1985, a conjun-
ção “ou” opera com valor aditivo, não introduz alternativa excludente. Essa posição 
jurisprudencial leva em conta que o dano ambiental é multifacetário (ética, temporal, 
ecológica e patrimonialmente falando, sensível ainda à diversidade do vasto universo 
de vítimas, que vão do indivíduo isolado à coletividade, às gerações futuras e aos pró-
prios processos ecológicos em si mesmos considerados).

6. Se o bem ambiental lesado for imediata e completamente restaurado ao “sta-
tus quo ante” (“reductio ad pristinum statum”, isto é, restabelecimento à condição 
original), não há falar, ordinariamente, em indenização. Contudo, a possibilidade 
técnica, no futuro (= prestação jurisdicional prospectiva), de restauração “in natu-
ra”, nem sempre se mostra suficiente para reverter ou recompor integralmente, no 
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terreno da responsabilidade civil, as várias dimensões do dano ambiental causado; 
por isso, não exaure os deveres associados aos princípios do poluidor-pagador e da 
reparação “in integrum”.

7. A recusa de aplicação ou aplicação parcial dos princípios do poluidor-pagador e 
da reparação “in integrum” arrisca projetar, moral e socialmente, a nociva impres-
são de que o ilícito ambiental compensa. Daí a resposta administrativa e judicial não 
passar de aceitável e gerenciável “risco ou custo do negócio”, acarretando o enfra-
quecimento do caráter dissuasório da proteção legal, verdadeiro estímulo para que 
outros, inspirados no exemplo de impunidade de fato, mesmo que não de direito, do 
infrator premiado, imitem ou repitam seu comportamento deletério.
8. A responsabilidade civil ambiental deve ser compreendida o mais amplamente 
possível, de modo que a condenação a recuperar a área prejudicada não exclua o 
dever de indenizar - juízos retrospectivo e prospectivo.

9. A cumulação de obrigação de fazer, não fazer e pagar não configura “bis in idem”, 
porquanto a indenização, em vez de considerar lesão específica já ecologicamente 
restaurada ou a ser restaurada, põe o foco em parcela do dano que, embora causada 
pelo mesmo comportamento pretérito do agente, apresenta efeitos deletérios de 
cunho futuro, irreparável ou intangível.

10. Essa degradação transitória, remanescente ou reflexa do meio ambiente inclui: 
a) o prejuízo ecológico que medeia, temporalmente, o instante da ação ou omissão 
danosa e o pleno restabelecimento ou recomposição da biota, vale dizer, o hiato 
passadiço de deterioração, total ou parcial, na fruição do bem de uso comum do 
povo (= dano interino ou intermediário), algo frequente na hipótese, p. ex., em 
que o comando judicial, restritivamente, se satisfaz com a exclusiva regeneração 
natural e a perder de vista da flora ilegalmente suprimida; b) a ruína ambiental que 
subsista ou perdure, não obstante todos os esforços de restauração (= dano residual 
ou permanente); e c) o dano moral coletivo. Também deve ser reembolsado ao 
patrimônio público e à coletividade o proveito econômico do agente com a atividade 
ou empreendimento degradador, a mais-valia ecológica ilícita que auferiu (p. ex., 
madeira ou minério retirados irregularmente da área degradada ou benefício com 
seu uso espúrio para fim agrossilvopastoril, turístico, comercial).

11. No âmbito específico da responsabilidade civil do agente por desmatamento 
ilegal, irrelevante se a vegetação nativa lesada integra, ou não, Área de Preservação 
Permanente, Reserva Legal ou Unidade de Conservação, porquanto, com o 
dever de reparar o dano causado, o que se salvaguarda não é a localização ou 
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topografia do bem ambiental, mas a flora brasileira em si mesma, decorrência dos 
excepcionais e insubstituíveis serviços ecológicos que presta à vida planetária, em 
todos os seus matizes.

12. De acordo com o Código Florestal brasileiro (tanto o de 1965, como o atual, a Lei 
12.651, de 25.5.2012) e a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/1981), a 
flora nativa, no caso de supressão, encontra-se uniformemente protegida pela exigência 
de prévia e válida autorização do órgão ambiental competente, qualquer que seja o seu 
bioma, localização, tipologia ou estado de conservação (primária ou secundária).

13. A jurisprudência do STJ está firmada no sentido da viabilidade, no âmbito da 
Lei 7.347/1985 e da Lei 6.938/81, de cumulação de obrigações de fazer, de não fazer 
e de indenizar (REsp 1.145.083/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 
Turma, DJe 4.9.2012; Resp 1.178.294/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 
Segunda Turma, DJe 10.9.2010; AgRg nos EDcl no Ag 1.156.486/PR, Rel. Ministro 
Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 27.4.2011; Resp 1.120.117/AC, Rel. 
Ministra  Eliana Calmon, Segunda Turma, Dje 19.11.2009; REsp 1.090.968/SP, Rel. 
Ministro  Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.8.2010; REsp 605.323/MG, Rel. Ministro 
José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 
17.10.2005; REsp 625.249/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 31.8.2006,  
entre outros).

14. Recurso especial parcialmente provido para reconhecer a possibilidade, em 
tese, de cumulação de indenização pecuniária com as obrigações de fazer e não 
fazer voltadas à recomposição “in natura” do bem lesado, devolvendo-se os autos 
ao tribunal de origem, para que verifique se, na hipótese, há dano indenizável, e fixe 
eventual “quantum debeatur”.

Íntegra do Acórdão - Data do Julgamento: 14/08/2012 
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Recurso Especial 
Nº 1145083 / MG 
Relator: Min� Herman Benjamin
Órgão Julgador: 2ª Turma

EMENTA: ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DES-
MATAMENTO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (MATA CI-

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=13806316&num_registro=201001113499&data=20130509&tipo=5&formato=PDF
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LIAR). DANOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE. BIOMA DO CERRADO. 
ARTS. 4º, VII, E 14, § 1º, DA LEI 6.938/1981, E ART. 3º DA LEI 7.347/1985. PRIN-
CÍPIOS DO POLUIDOR-PAGADOR E DA REPARAÇÃO INTEGRAL. “RE-
DUCTIO AD PRISTINUM STATUM”. FUNÇÃO DE PREVENÇÃO ESPECIAL 
E GERAL DA RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO 
DE FAZER (RESTAURAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA) E DE PAGAR QUAN-
TIA CERTA (INDENIZAÇÃO). POSSIBILIDADE. DANO AMBIENTAL REMA-
NESCENTE OU REFLEXO. ART. 5º DA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS 
DO DIREITO BRASILEIRO. INTERPRETAÇÃO “IN DUBIO PRO NATURA”.

1. Cuidam os autos de Ação Civil Pública proposta com o fito de obter respon-
sabilização por danos ambientais causados por desmatamento de vegetação nativa 
(Bioma do Cerrado) em Área de Preservação Permanente. O Tribunal de Justiça do 
Estado de Minas Gerais considerou provado o dano ambiental e condenou o réu a 
repará-lo, porém, julgou improcedente o pedido indenizatório cumulativo.

2. A legislação de amparo dos sujeitos vulneráveis e dos interesses difusos e coletivos 
deve ser interpretada da maneira que lhes seja mais favorável e melhor possa via-
bilizar, no plano da eficácia, a prestação jurisdicional e a “ratio essendi” da norma 
de fundo e processual. A hermenêutica jurídicoambiental rege-se pelo princípio “in 
dubio pro natura”.

3. A jurisprudência do STJ está firmada no sentido de que, nas demandas ambien-
tais, por força dos princípios do poluidor-pagador e da reparação “in integrum”, 
admite-se a condenação, simultânea e cumulativa, em obrigação de fazer, não fazer 
e indenizar. Assim, na interpretação do art. 3º da Lei 7.347/1985, a conjunção “ou” 
opera com valor aditivo, não introduz alternativa excludente. Precedentes da Pri-
meira e Segunda Turmas do STJ.

4. A recusa de aplicação, ou aplicação truncada, pelo juiz, dos princípios do poluidor
-pagador e da reparação “in integrum” arrisca projetar, moral e socialmente, a nociva 
impressão de que o ilícito ambiental compensa, daí a resposta administrativa e judi-
cial não passar de aceitável e gerenciável “risco ou custo normal do negócio”. Saem 
debilitados, assim, o caráter dissuasório, a força pedagógica e o objetivo profilático da 
responsabilidade civil ambiental (= prevenção geral e especial), verdadeiro estímulo 
para que outros, inspirados no exemplo de impunidade de fato, mesmo que não de 
direito, do degradador premiado, imitem ou repitam seu comportamento deletério.

5. Se o meio ambiente lesado for imediata e completamente restaurado ao seu estado 
original (“reductio ad pristinum statum”), não há falar, como regra, em indenização. 
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Contudo, a possibilidade técnica e futura de restabelecimento “in natura” (= juízo 
prospectivo) nem sempre se mostra suficiente para, no terreno da responsabilida-
de civil, reverter ou recompor por inteiro as várias dimensões da degradação am-
biental causada, mormente quanto ao chamado dano ecológico puro, caracterizado 
por afligir a Natureza em si mesma, como bem inapropriado ou inapropriável. Por 
isso, a simples restauração futura - mais ainda se a perder de vista - do recurso ou 
elemento natural prejudicado não exaure os deveres associados aos princípios do 
poluidor-pagador e da reparação “in integrum”.

6. A responsabilidade civil, se realmente aspira a adequadamente confrontar o ca-
ráter expansivo e difuso do dano ambiental, deve ser compreendida o mais am-
plamente possível, de modo que a condenação a recuperar a área prejudicada não 
exclua o dever de indenizar - juízos retrospectivo e prospectivo. A cumulação de 
obrigação de fazer, não fazer e pagar não configura “bis in idem”, tanto por serem 
distintos os fundamentos das prestações, como pelo fato de que eventual indeniza-
ção não advém de lesão em si já restaurada, mas relaciona-se à degradação rema-
nescente ou reflexa.

7. Na vasta e complexa categoria da degradação remanescente ou reflexa, incluem-se 
tanto a que temporalmente medeia a conduta infesta e o pleno restabelecimento ou 
recomposição da biota, vale dizer, a privação temporária da fruição do bem de uso 
comum do povo (= dano interino, intermediário, momentâneo, transitório ou de in-
terregno), quanto o dano residual (= deterioração ambiental irreversível, que subsiste 
ou perdura, não obstante todos os esforços de restauração) e o dano moral coletivo. 
Também deve ser restituído ao patrimônio público o proveito econômico do agente 
com a atividade ou empreendimento degradador, a mais-valia ecológica que inde-
vidamente auferiu (p. ex., madeira ou minério retirados ao arrepio da lei do imóvel 
degradado ou, ainda, o benefício com o uso ilícito da área para fim agrossilvopastoril, 
turístico, comercial).

8. Recurso Especial parcialmente provido para reconhecer a possibilidade, em tese, 
de cumulação da indenização pecuniária com as obrigações de fazer voltadas à re-
composição “in natura” do bem lesado, devolvendo-se os autos ao tribunal de ori-
gem para que verifique se, na hipótese, há dano indenizável, e fixe eventual “quan-
tum debeatur”.

Íntegra do Acórdão - Data do Julgamento: 27/09/2011
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Recurso Especial  
Nº 965078 / SP
Relator: Min� Herman Benjamin 
Órgão Julgador: 2ª Turma

EMENTA: AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. QUEIMA DE PALHA DA 
CANA-DE-AÇÚCAR. IMPOSSIBILIDADE. DANO AO MEIO AMBIENTE.

1. A Segunda Turma do STJ reconheceu a ilegalidade da queima de palha de cana-
de-açúcar, por se tratar de atividade vedada, como regra, pela legislação federal, em 
virtude dos danos que provoca ao meio ambiente.

2. De tão notórios e evidentes, os males causados pelas queimadas à saúde e ao pa-
trimônio das pessoas, bem como ao meio ambiente, independem de comprovação 
de nexo de causalidade, pois entender diversamente seria atentar contra o senso co-
mum. Insistir no argumento da inofensividade das queimadas, sobretudo em épo-
ca de mudanças climáticas, ou exigir a elaboração de laudos técnicos impossíveis, 
aproxima-se do burlesco e da denegação de jurisdição, pecha que certamente não se 
aplica ao Judiciário brasileiro.

3. O acórdão recorrido viola o art. 27 da Lei 4.771/1965, ao interpretá-lo de forma 
restritiva e incompatível com a Constituição da República (arts. 225, 170, VI, e 186, 
II)). Para a consecução do mandamento constitucional e do princípio da precaução, 
forçoso afastar, como regra geral, a queima de palha da cana-de-açúcar, sobretudo 
por haver instrumentos e tecnologias que podem substituir essa prática, sem invia-
bilizar a atividade econômica.

4. Caberá à autoridade ambiental estadual expedir autorizações - específicas, excep-
cionais, individualizadas e por prazo certo – para uso de fogo, nos termos legais, 
sem a perda da exigência de elaboração, às expensas dos empreendedores, de Estu-
do Prévio de Impacto Ambiental, na hipótese de prática massificada, e do dever de 
reparar eventuais danos (patrimoniais e morais, individuais e coletivos) causados às 
pessoas e ao meio ambiente, com base no  princípio poluidor-pagador. 5. Recurso 
Especial provido.

Íntegra do Acórdão - Data do Julgamento: 20/08/2009
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Apelação 
Nº 0036677-43�2008�8�19�0002 
Relator: Des� Jessé Torres 
Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível

Ementa: Apelação. Ação civil pública. Meio ambiente. Circulação de ônibus de con-
cessionária do Município de São Gonçalo por vias do Município de Niterói, para 
valer-se das dependências de concessionária deste, pertencente ao mesmo grupo 
econômico. Repercussão nociva sobre o planejamento urbanístico: aumento do flu-
xo de veículos em atendimento a interesse estrito patrimonial/organizacional das 
concessionárias, em detrimento do interesse público. Ponderação entre a liberdade 
de locomoção e a tutela do meio ambiente artificial equilibrado. Apelantes que não 
se desincumbiram de seu ônus de comprovar o cumprimento dos limites de emissão 
de poluição. Aplicação da teoria da carga dinâmica do ônus da prova, em se tratando 
de tutela de direito difuso. Dano moral coletivo que se configura. Valor compensa-
tório arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade. Multa diária fixada em cor-
respondência às circunstâncias do caso. Parcial provimento do apelo, apenas para 
exonerar as apeladas de arcar com honorários advocatícios em favor do Ministério 
Público, nos termos da jurisprudência dominante.

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 25/02/2015
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Agravo de Instrumento 
Nº 0044952-74�2014�8�19�0000 
Relator: Des� Lindolpho Morais Marinho 
Órgão Julgador: 16ª Câmara Cível

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL SEM LICENÇA. 
FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. DECISÃO SANEADORA. COMPE-
TÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL 
REJEITADA. OBJETO DA PROVA PERICIAL QUE DEVE SER AMPLIADO. 
PROVA ORAL NECESSÁRIA. DESPESAS PROCESSUAIS QUE NÃO DEVEM 
SER ADIANTADAS PELA PARTE RÉ. ART. 33 DO CPC C/C ART. 18 DA LEI 
7.347/1985. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. A preliminar de incom-
petência do Juízo deve ser rechaçada. Como bem salientou o Ministério Público, 
o deslocamento da competência para a Justiça Federal somente seria possível se 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004CE5B4EE0C7F6C90527ECB2F3AE1267F7C5034F2C6031
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restasse configurada a existência de um interesse da União a ser tutelado. No en-
tanto, este não é o caso dos autos, visto que o dano não foi perpetrado em unidade 
de conservação federal, ou seja, dano de âmbito regional ou nacional. Ademais, 
já há manifestação da União afirmando que não há interesse em intervir no feito, 
conforme fls. 94 dos autos principais. Não há inépcia da inicial, visto que a petição 
é clara ao afirmar que, em vistoria realizada pelos fiscais da Prefeitura Municipal, 
foram constatadas algumas construções irregulares, o que deu ensejo à lavratura 
de auto de infração e à propositura desta demanda para demolição das edificações 
em desacordo com as normas ambientais vigentes. Os detalhes pretendidos pelo 
agravante não são necessários na peça inicial, posto que serão apurados mediante 
perícia técnica. Embora a natureza “propter rem” do dano ambiental torne irre-
levante precisar a época das construções e quem as empreendeu para se apurar a 
responsabilidade, tenho que a determinação da época em que foram realizadas 
importará em relevante elemento para fixação do dano ambiental e de sua even-
tual indenização. Da mesma forma, tenho que será pertinente a realização da pro-
va oral pleiteada, uma vez que servirá de elemento para a confirmação ou não do 
dano ambiental, e de sua eventual extensão, bem como da indenização necessária 
para sua reparação. Diante dos princípios constitucionais do devido processo le-
gal e da ampla defesa, impõe-se deferir a produção da prova oral e a ampliação da 
prova pericial pleiteadas pelo agravante. Dispõe o art. 33 do Código de Processo 
Civil que a remuneração do perito será paga pelo autor quando a prova houver 
sido requerida por ambas as partes. No entanto, diante da prerrogativa prevista 
no art. 18 da Lei 7.347/1985, não será necessário que a parte autora adiante o pa-
gamento das despesas processuais nos processos coletivos, cabendo o pagamento 
dos honorários periciais ao final da demanda pela parte vencida. Recurso ao qual 
se dá parcial provimento. 

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 03/02/2015

nnnnn

Apelação  
Nº 0088214-23�2004�8�19�0001 
Relator: Des� Nagib Slaibi 
Órgão Julgador: 6ª Câmara Cível

Ementa: Direitos Constitucional e Ambiental. Imóvel de relevante interesse para 
o patrimônio cultural do Rio de Janeiro. Área de Proteção do Ambiente Cul-

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004D0416F2C17F0C45629FA6CC722A60CD8C5034B18202B
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tural (APAC) do Catete. Ação civil pública, visando à condenação do réu na 
obrigação de demolir as obras irregulares, além da obrigação de não realizar 
novas construções sem autorização legal, bem como do replantio da vegetação 
original e, por fim, por dano moral coletivo. Sentença de parcial procedência, 
para condenar o réu na obrigação de fazer, consistente na realização de medida 
compensatória, a ser apurada em execução de sentença. Omissão no “decisum” 
quanto ao pedido de danos morais. Inconformismo do Ministério Público, que 
visa à condenação na obrigação de fazer de demolir o remanescente da cons-
trução irregular, com replantio da flora original, além do ressarcimento pelos 
danos morais. Obra irregular realizada por antiga proprietária e parcialmente 
demolida pela Prefeitura do Município do Rio de Janeiro em 18/05/2004. O réu 
se imitiu posse do imóvel logo após o início da mencionada demolição, lacrando 
o imóvel e impedindo o término da execução da demolição. Perícia que equivo-
cadamente constatou a demolição completa da construção. Evidências nos autos 
que demonstram a existência de significativos vestígios da obra irregular. Obri-
gação “propter rem”. Imóvel protegido pelo seu valor cultural. Decretos Muni-
cipais nºs 25.693/2005 e 28.222/2007. Dano moral devido, quer pela conduta 
do réu ao impedir a completa demolição de obra irregular em imóvel situado 
em área de preservação de ambiente cultural, quer pelos danos efetivamente 
suportados pela coletividade. Medida compensatória decorrente da supressão 
vegetal promovida à época da construção dos pavimentos irregulares no imóvel 
em questão, de forma a compensar o dano ambiental promovido pela retirada 
das árvores então existentes. Precedentes: STJ, REsp 1107219/SP, Rel. Min. Luiz 
Fux, julgamento: 02/09/2010: “Como se vê, ficou provado que o ora apelante 
ocupou área de preservação permanente e ali fez várias edificações irregular-
mente; o fato de já não haver ali vegetação nativa, quando da ocupação, não o 
libera da responsabilidade objetiva e correspondente a obrigação propter rem de 
reconstituir essa vegetação”. Medida compensatória a ser apurada em liquidação 
de sentença, na forma do art. 475-C do CPC. Provimento parcial do recurso, 
para condenar o réu na obrigação de fazer de demolição da obra irregular, bem 
como para impedir futuras obras sem as devidas autorizações cabíveis, além de 
condenar ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, 
e aos ônus de sucumbência. 

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 28/01/2015
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Apelação / Reexame Necessário 
Nº 0008611-45�2008�8�19�0037 
Relator: Des� Valéria Dacheux 
Órgão Julgador: 19ª Câmara Cível

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE NOVA 
FRIBURGO. BAIRRO VILLAGE. ÁREA DE RISCO. REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO. 
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO JUDICIÁ-
RIO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE 
PODERES. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE E À INTEGRIDADE FÍSICA DAS 
FAMÍLIAS QUE RESIDEM NA LOCALIDADE APONTADA NA INICIAL. PRO-
BLEMA DE FALTA DE INFRAESTRUTURA QUE FORA AGRAVADO PELAS 
FORTES CHUVAS DE 2007. ILEGALIDADE CONFIGURADA PELA INÉRCIA 
DO RÉU. AUSENTE VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DA RESERVA DO POSSÍVEL. 
ALEGAÇÃO DE LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA QUE NÃO SE SUSTENTA. 
INDUVIDOSA NECESSIDADE DE PROTEÇÃO À VIDA E À INTEGRIDADE 
FÍSICA DA COLETIVIDADE QUE POSSUI MAIOR PESO PONDERATIVO, IM-
PONDO O SACRIFÍCIO DO INTERESSE MERAMENTE PATRIMONIAL. IM-
POSIÇÃO JUSTIFICADA DE MULTA. DANO MORAL COLETIVO NÃO CON-
FIGURADO. REFLORESTAMENTO DA ÁREA DEGRADADA QUE SE IMPÕE. 
RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. NEGADO PRO-
VIMENTO AO RECURSO DO RÉU. 

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 13/01/2015 

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 03/03/2015 
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Apelação 
Nº 0004816-66�2013�8�19�0001 
Relator: Des� Mauro Dickstein 
Órgão Julgador: 16ª Câmara Cível

EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. URBANISMO. ALEGAÇÃO DE USO IRRE-
GULAR DO PASSEIO PÚBLICO, COM A COLOCAÇÃO DE MESAS E CADEI-
RAS EM CALÇADA. PROVIMENTO PARCIAL. DANO MORAL COLETIVO 
REJEITADO. DETERMINAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DO LOCAL AO DECRETO 
Nº 33.123/2010. APELAÇÕES. ATO DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE SEU 
PODER REGULAMENTAR, INCLUSIVE COM A POSSIBILIDADE DE CRIAR 

http://www4.tjrj.jus.br/ejud/consultaprocesso.aspx?N=201422703544&CNJ=0008611-45.2008.8.19.0037
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ÁREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANÍSTICO, SOCIAL, AMBIENTAL E 
TURÍSTICO, NOS TERMOS DO ARTS. 292 E 429, X, DA LEI ORGÂNICA DO 
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. AFASTADO O AFIRMADO JULGAMEN-
TO “ULTRA PETITA”. REQUERIMENTO DE DEMOLIÇÃO DAS ESTRUTURAS 
IRREGULARES QUE NÃO ELIDE A POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO 
DE SEU AJUSTE ÀS NORMAS QUE CUIDAM DA MATÉRIA, CASO SE VERI-
FIQUE QUE A PROVIDÊNCIA ESTÁ AMPARADA EM LEGISLAÇÃO. CONS-
TATADA A IRREGULARIDADE, POR MEIO DE VISTORIA NO LOCAL, HÁ 
NECESSIDADE DE SUA CONFORMAÇÃO, NÃO SOMENTE NO QUE CON-
CERNE ÀS METRAGENS, MAS, NOTADAMENTE, QUANTO À COBERTURA 
NA ÁREA EM QUESTÃO, TENDO EM VISTA QUE A ESTRUTURA EXISTENTE 
NÃO SE ENCONTRA NOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELO DECRETO Nº 
33.123/2010. INDENIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL CORRETAMENTE AFAS-
TADA. USO DO ESPAÇO PÚBLICO DE FORMA CONSENTIDA, TRATANDO-
SE APENAS DE ADAPTÁ-LO ÀS NORMAS MUNICIPAIS. REFORMA PARCIAL 
DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS PARA, REJEITADA A ARGUIÇÃO 
DE INCONSTITUCIONALIDADE, DAR-SE PARCIAL PROVIMENTO AO DO 
AUTOR, NEGANDO-SE PROVIMENTO AO DO RÉU. 

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 16/12/2014 
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Apelação  
Nº 0000274-04�2010�8�19�0003 
Relator: Des� Plinio Pinto C� Filho 
Órgão Julgador: 14ª Câmara Cível

Ementa: Apelação Cível. Ação Civil Pública. Meio Ambiente. Obrigação de fazer. 
Dano Moral Coletivo. Edificação sobre costão rochoso e espelho d’água. Laudo pe-
ricial. Ausência de nulidade. Área reconhecida como de preservação permanente. 
Sentença de parcial procedência. Condenação do Ente Ministerial em honorários 
periciais. Afastamento da condenação em danos morais coletivos. Reforma. Art. 
18 da Lei de Ação Civil Pública. Danos morais coletivos. Não incidência. Danos 
causados ao meio ambiente que ficaram restritos à área objeto da lide, além da con-
denação ao dever de reparação dos mesmos. Parcial provimento ao recurso do Mi-
nistério Público, negando-se provimento ao recurso do Réu. 

Decisão Monocrática - Data de Julgamento: 15/12/2014 
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Apelação 
Nº 0006453-13�2013�8�19�0014 
Relator: Des� Elton Leme 
Órgão Julgador: 17ª Câmara Cível

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL 
DE VALOR HISTÓRICO E CULTURAL. BEM LOCALIZADO EM ÁREA DE ES-
PECIAL INTERESSE CULTURAL DEFINIDA NO PLANO DIRETOR DO MU-
NICÍPO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE JÁ HAVIA INICIADO O PRO-
CEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA O TOMBAMENTO DO IMÓVEL, 
QUANDO DA DEMOLIÇÃO. DANO MORAL COLETIVO. OCORRÊNCIA. RE-
CURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação civil pública em que o 
Ministério Público pretende a reconstrução de imóvel demolido de valor histórico 
e cultural, objeto de proteção no plano diretor do município de Campos dos Goy-
tacazes, porque situado em Área de Especial Interesse Cultural (AEIC), bem como 
indenização por dano moral coletivo, além de impor a ré que se abstenha de obter 
qualquer proveito econômico sobre o imóvel. 2. Ré que sustenta que o fato de o imó-
vel estar situado em Área de Especial Interesse Cultural não é suficiente para impor 
restrição à propriedade, sendo imprescindível a realização de prévio procedimento 
administrativo, inexistente quando da aquisição do bem. 3. O conjunto probatório 
demonstra que os proprietários anteriores possuíam inequívoca ciência do valor 
histórico e cultural do imóvel, bem como da impossibilidade de sua demolição, uma 
vez que realizaram pedido administrativo para efetuar a demolição, o que foi indefe-
rido pela municipalidade. 4. Além disso, o município já havia notificado os ex-pro-
prietários, noticiando que o imóvel seria tombado em razão de seu valor arquitetô-
nico, histórico e cultural, possibilitando, com isso, o exercício do contraditório e da 
ampla defesa. 5. Parte ré que adquiriu o imóvel no curso do procedimento de tom-
bamento e o demoliu. 6. A ausência de restrição anotada no registro geral do imóvel 
não limita o alcance da legislação municipal protetiva do patrimônio urbanístico 
do município, especialmente por ter a Administração municipal formalmente ex-
teriorizado a vontade de tombar o bem. 7. Atos do procedimento de tombamento, 
inclusive a notificação, devidamente publicados no diário oficial da localidade, com 
ampla publicidade. 8. Adquirente do imóvel que não adotou as diligências de praxe 
antes de efetivar a demolição, destruindo o bem sem autorização da prefeitura. 9. A 
par disso, a terceirização do ato de demolição não exclui ou minimiza a responsa-
bilidade do réu pela ilicitude de sua conduta, sendo que qualquer eventual medida 
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de regresso deve observar a via autônoma própria, o mesmo valendo em relação ao 
alegado silêncio doloso dos proprietários anteriores. 10. A destruição voluntária e 
indevida do patrimônio arquitetônico histórico, de reconhecido valor cultural, jus-
tifica a imposição de dano moral coletivo, além da obrigação de reconstruir, com as 
características originais, o bem demolido. 11. Não obstante a ilicitude da conduta 
da parte ré, não é possível impedir que, cumprida a obrigação imposta no julgado, 
obtenha-se proveito econômico com o bem, observadas as restrições legais, pois, 
caso contrário, se estaria impondo pena de confisco não prevista em lei. 12. Recurso 
parcialmente provido.

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 10/12/2014
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Apelação  
Nº 0180041-71�2011�8�19�0001 
Relator: Des� André Andrade 
Órgão Julgador: 7ª Câmara Cível

EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMPLIAÇÃO IRREGULAR DE EMPRE-
ENDIMENTO COMERCIAL. OBRA REALIZADA SOBRE ESPAÇO “NON 
AEDIFICANDI”. LEI COMPLEMENTAR Nº 99/2009 QUE INSTITUIU CON-
TRAPARTIDAS PARA A REGULARIZAÇÃO DA OBRA. DANO MORAL CO-
LETIVO NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE LESÃO A DIREITO OU 
INTERESSE TRANSINDIVIDUAL. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO A 
QUE SE NEGA PROVIMENTO.

 Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 10/12/2014
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Apelação 
Nº 70035456714  
Relator: Matilde Chabar Maia  
Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CAS-
CA. BOATE. POLUIÇÃO SONORA E DEGRADAÇÃO DE QUALIDADE DE 
VIDA. O Ministério Público possui legitimidade para figurar no polo ativo de 
ação civil pública que tenha por objeto a proteção do meio ambiente e interesses 
difusos e coletivos. Exegese dos arts. 127 e 129, III, da Constituição Federal. A au-
sência de Termo de Ajustamento de Conduta não afasta o direito ao ajuizamento 
de ação judicial, tendo em vista ser faculdade do Ministério Público a realização 
do termo e ter a autoridade judiciária poder-dever de reparar uma lesão a direi-
to (art.5º, XXXV, da Carta Magna). Ausente pedido de apreciação, em razões de 
apelação, do agravo retido, não merece ser este conhecido, nos termos do § 1º 
do art. 523 do CPC. Dever imposto pela Constituição Federal - artigo 225 - ao 
Poder Público e à própria coletividade, de defender e preservar o meio ambiente 
para as presentes e futuras gerações, sujeitando-se os infratores a sanções penais e 
administrativas, independentemente de reparação do dano ocasionado. Poluição 
sonora que resta demonstrada no feito. Dever de indenizar, nos termos da Lei nº 
6.938/1981, e face à aplicação dos princípios do poluidor-pagador e da reparação 
integral. Precedentes do STJ. Arbitramento da indenização que leva em conside-
ração os esforços despendidos pelo proprietário para sanar as falhas na vedação 
acústica, bem como diminuir os incômodos gerados aos vizinhos do estabeleci-
mento pelos frequentadores da danceteria. REJEITARAM AS PRELIMINARES 
E, NO MÉRITO, DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO (Apelação 
Cível nº 70035456714, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Matilde Chabar Maia, julgado em 15/03/2012). 

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 15/03/2012 

http://www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/download/exibe_documento_att.php?ano=2012&codigo=327790
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Apelação
Nº 0000368-23�2010�8�26�0563 
Relator: Torres de Carvalho  
Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente 

Ementa: Ação Civil Pública Ambiental. São Bento do Sapucaí. Topo de morro. Zona 
de Vida Silvestre. Construção em área de preservação permanente. Demolição. In-
denização. Danos ambientais. Danos morais coletivos. Desapropriação indireta. 1. 
Topo de morro. A perita, sem contraposição válida do autor ou do assistente téc-
nico dos réus, indica que as construções e plantio de árvores frutíferas foram fei-
tos em topo de morro segundo a lei e a regulamentação então existente, mas que 
deixou de sê-lo nos termos da LF nº 12.651/2012, que alterou a caracterização do 
topo de morro. Não se trata de área de preservação permanente. 2. Área de prote-
ção ambiental. A LF nº 9.985/2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades 
de Conservação posiciona a área de proteção ambiental no grupo das unidades de 
desenvolvimento sustentável e não veda a ocupação humana, apenas a submete a 
controle e regulamentação. O DE nº 43.285/1998, que instituiu a Área de Proteção 
Ambiental Sapucaí Mirim, igualmente não veda a ocupação dos terrenos particu-
lares; seu art. 11, II, permite, a critério do órgão ambiental, a supressão na Zona de 
Vida Silvestre ZVS de pequenos fragmentos florestais para garantir a implantação 
de atividades compatíveis com os objetivos da Área de Proteção Ambiental. 3. Cons-
truções e plantio. Licença ambiental. A construção e o plantio de espécie não nativa 
em área de preservação permanente ou em zona de vida silvestre deve ser desfeita, e 
a área recomposta, salvo se licenciada e cumprida eventual compensação ambiental. 
A responsabilidade é “propter rem”, o que impõe aos proprietários atuais a recupe-
ração da área. 4. Dano moral coletivo. Ausência de prova. A indenização do dano 
moral é incompatível com a reparação do interesse difuso. Mas, ainda que se adote 
posição mais flexível, não há prova do dano moral coletivo que decorra do uso de 
área dedicada a pastagens décadas antes da aquisição pelos réus com construções 
e plantios de espécies não nativas, sem aumento da degradação. 5. Desapropriação 
indireta. Não conhecimento. Pedido que deveria ter sido feito em sede de reconven-
ção. Limitações administrativas decorrentes das restrições ambientais não implicam 
em desapropriação nem geram direito à indenização. Recurso dos réus provido em 
parte para afastar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, con-
cedendo-se o prazo de 12 meses para dar início às demolições e à adequação do uso, 
salvo se obtida a licença ambiental devida.

Íntegra do Acórdão - Data do julgamento: 05/03/2015

http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/RevistaJuridica/Edicao12/SaoPaulo/0000368-23.2010.8.26.0563.pdf
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Apelação 
Nº 0107272-50�2007�8�26�0053 
Relator: Danilo Panizza  
Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público 

Ementa: Preliminar. Legitimidade ativa do Ministério Público. Cabimento. Função 
institucional ao “Parquet”, no que toca à defesa de interesses difusos, coletivos e in-
dividuais indisponíveis, nos termos dos arts. 127 e 129, III, da CF/1988. Preliminar 
afastada. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLUIÇÃO SONORA. DANOS 
MATERIAIS E MORAIS COLETIVOS. ESTABELECIMENTO COMERCIAL DE 
EXPLORAÇÃO DE SHOWS SEM AUTORIZAÇÃO FORMAL. VIOLAÇÃO DE 
NORMAS URBANÍSTICAS. PERTUBAÇÃO DO SOSSEGO E DA ORDEM PÚ-
BLICA. IRREGULARIDADES COMPROVADAS POR FISCALIZAÇÃO ADMI-
NISTRATIVA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NEGADO. IRRESIGNAÇÃO PAR-
CIAL. MANTENÇA. Há plena caracterização de responsabilidade, na ação civil 
pública, de servidor e particular, de maneira solidária, em caso de irregularidade nas 
condutas praticadas, corroborando, inclusive, com possível reconhecimento de in-
denização. O alvará de licença de localização e funcionamento de casa noturna deve 
obrigatoriamente preceder a atividade lucrativa, constituindo tal exigência norma 
cogente de caráter geral, aplicável a todos os estabelecimentos no âmbito do Municí-
pio. A sua existência constitui condição “sine qua non” para a realização de eventos 
musicais impactantes no meio social. Ofende a ordem urbanística a permanência de 
casa de espetáculos (“show”) sem o atestado de localização (Alvará de Localização 
e Funcionamento). A falta dessa autorização, aliada à grave perturbação do sossego, 
causada pelo empreendimento, torna imperiosa a necessidade de interdição, conse-
quentemente, com indenização pelos danos causados. Aglomeração de pessoas em 
frente à casa de espetáculos, com consumo de álcool, drogas e ocorrência de brigas 
no entorno. Vizinhança prejudicada. Ordem urbanística e coletividade ameaçadas. 
Desrespeito inaceitável. Procedência da ação nessa parte, e condenação dos réus ao 
pagamento de indenização pelos danos causados (dano moral coletivo), em benefí-
cio do Fundo Especial de Reparação dos Direitos Difusos Lesados. Teoria de deses-
tímulo, a qual confere à indenização, por abalo moral ambiental, caráter punitivo, 
devendo ser destinada aos cofres públicos, garantidores da fiscalização ambiental, e 
não ao particular. Dano material afastado, ante a ausência de demonstração do grau 
de comprovação e quantificação deste. Recurso parcialmente provido.

Íntegra do Acórdão - Data do julgamento: 27/01/2015 

http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/RevistaJuridica/Edicao12/SaoPaulo/0107272-50.2007.8.26.0053.pdf
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Apelação Nº 0009683-97�2003�8�26�0053 
Relator: Torres de Carvalho  
Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente 

Ementa: Poluição sonora. Capital. Elevado Presidente Arthur da Costa e Silva. Mi-
nhocão. Emissão de ruídos superiores ao estabelecidos na Resolução CONAMA nº 
1/90 e norma NBR nº 10.152 da ABNT. Cessação. Instalação de barreiras acústicas 
laterais na pista elevada e troca do piso. Limitação de velocidade. Revestimento da 
parte inferior do viaduto (absorção sonora). Alterações do tráfego. Indenização por 
danos morais e materiais aos moradores do entorno. Indenização por dano moral 
coletivo. 1. Poluição sonora. Elevado Costa e Silva. Os trabalhos técnicos demons-
tram a inexistência de consenso sobre a forma de limitar ou reduzir o ruído provo-
cado pelo trânsito na pista inferior e na pista elevada; a complexidade da solução, 
que se integra a uma política urbana de largo espectro e à possível demolição da 
pista elevada; e a incerteza quanto aos resultados, uma vez que outros corredores 
de tráfego apresentam ruído acima do limite regulamentar, mesmo sem a pista ele-
vada que caracteriza o denominado “Minhocão”. 2. Políticas públicas. Intervenção 
judicial. Admite-se a intervenção judicial nas políticas públicas, vedando ou deter-
minando a conduta administrativa, mas quando “tais Poderes do Estado agirem de 
modo irrazoável ou procederem com a clara intenção de neutralizar, comprometen-
do-a, a eficácia dos direitos sociais, econômicos e culturais, afetando, como decor-
rência causal de uma injustificável inércia estatal ou de um abusivo comportamento 
governamental, aquele núcleo intangível consubstanciador de um conjunto irredu-
tível de condições mínimas necessárias a uma existência digna e essenciais à pró-
pria sobrevivência do indivíduo; aí, então, justificar-se-á, como precedentemente já 
enfatizado - e até mesmo por razões fundadas em um imperativo ético-jurídico -, 
a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, em ordem a viabilizar, a todos, 
o acesso aos bens cuja fruição lhes haja sido injustamente recusada pelo Estado 
(ADPF nº 45-MC-DF, STF, 29-4-2004, Rel. Celso de Mello, RTJ nº 200/191, decisão 
singular). Não é o caso dos autos, em que a administração não se mostra inerte 
e adotou as medidas possíveis, parte delas reiteradas na inicial. Inviabilidade da 
intervenção judicial, no caso concreto. 3. Indenização. Dano. Não há fundamento 
para a indenização do dano ambiental em si, do direito difuso, ante a peculiaridade 
do poluente: o ruído não se prolonga no tempo, não deixa sequelas na natureza e 
ocorre tão só enquanto a emissão ultrapassa o limite regulamentar; e a Câmara Am-
biental tem afirmado repetidas vezes que a indenização é forma subsidiária nos ca-
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sos de danos irreparáveis, de impossível recomposição ambiental. Afasta-se o dano 
moral coletivo, pois o sofrimento psíquico que dá ensejo à indenização por dano 
moral é de caráter individual, não compatível com a transindividualidade. Prece-
dente do STJ: REsp nº 598.281-MG, 2-5-2006, Rel. Teori Zavascki. 4. Dano indivi-
dual. O dano material ou moral individual deve ser pleiteado por cada prejudicado, 
ante a diversidade de situações, a precedência da obra pública a boa parte dos atuais 
moradores e à indenização concedida no passado a quem veio a Juízo. Prescrição, 
ademais, da pretensão indenizatória individual, não reaberta pela propositura da 
ação ambiental. Procedência. Apelo do município e reexame necessário provido 
para julgar a ação improcedente. 

Íntegra do Acórdão - Data do julgamento: 17/10/2013
 

http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/RevistaJuridica/Edicao12/SaoPaulo/0009683-97.2003.8.26.0053.pdf
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Apelação 
Nº 2012�032729-5  
Relator: Francisco Oliveira Neto 
Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Público

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚ-
BLICA AMBIENTAL. AGRAVO RETIDO. INTERPOSIÇÃO APÓS O PRAZO DE 
10 DIAS, PRECONIZADO PELO ART. 522 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. 
NÃO HÁ COMO CONHECER DO AGRAVO RETIDO QUANDO INTERPOS-
TO APÓS O PRAZO DE 10 DIAS DA DECISÃO ATACADA, CONFORME ES-
TABELECE O ART. 522 DO CPC. CARÊNCIA DA AÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE 
CONFIGURA INFRAÇÃO SOMENTE A SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO DE 
ESTÁGIO MÉDIO E AVANÇADO. NÃO ACOLHIMENTO. DESTRUIÇÃO DE 
MATA NATIVA, INDEPENDENTE DA FASE DE RECUPERAÇÃO, QUE É TIPI-
FICADA NO ART. 50 DA LEI DE CRIMES AMBIENTAIS. FLORESTA ATLÂN-
TICA, ADEMAIS, QUE GOZA DE PROTEÇÃO IRRESTRITA PELA CRFB/1988. 
PRELIMINAR RECHAÇADA.

A Lei de Crimes Ambientais (art. 50) expressamente tipifica conduta de “Destruir 
ou danificar florestas nativas ou plantadas ou vegetação fixadora de dunas, prote-
tora de mangues, objeto de especial preservação”, sem menção a qualquer estágio 
de regeneração da mata, não havendo que se falar em carência da ação, sobretudo 
porque a Constituição Federal de 1988, em seu art. 225, § 4º, impõe a necessidade 
de proteção irrestrita às áreas de mata atlântica, devendo qualquer tipo de dano 
ser reparado.

ALEGADA INÉPCIA DA INICIAL, AO ARGUMENTO DE QUE O DESMATE 
NÃO ULTRAPASSOU O PATAMAR DE 10%, INFERIOR AO LIMITE DE 20% 
REFERENTE À RESERVA LEGAL. ÁREA QUE DEVE SER, OBRIGATORIA-
MENTE, DELIMITADA FISICAMENTE E REGISTRADA PERANTE O CADAS-
TRO AMBIENTAL RURAL, SEGUNDO A LEI Nº 12.651/2012. PREFACIAL NÃO 
ACOLHIDA. “A determinação de reservar certo percentual de uma propriedade 
para fins de conservação e proteção da cobertura vegetal caracteriza-se como uma 
obrigação geral, gratuita, unilateral e de ordem pública, a indicar seu enquadramen-
to no conceito de limitação administrativa”. 

Íntegra do Acórdão – Data de Julgamento: 01/07/2014
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http://busca.tjsc.jus.br/jurisprudencia/busca.do
http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/RevistaJuridica/Edicao12/SantaCatarina/2012.032729-5.pdf
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Apelação 
Nº 2011�017718-5  
Relator: Francisco Oliveira Neto 
Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Público

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚ-
BLICA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE. DEMANDADO CONDENADO À RECUPERAÇÃO DE ÁREA 
DEGRADADA. INCONFORMIDADE MINISTERIAL QUANTO À IMPROCE-
DÊNCIA DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZA-
ÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS, POR PREJUÍZOS CAUSADOS AO 
MEIO AMBIENTE. POSSIBILIDADE. COMPROVADO NEXO CAUSAL EN-
TRE A CONDUTA DO RÉU E O DANO AMBIENTAL. PRECEDENTES DESTA 
CORTE E DO STJ.

A jurisprudência do STJ está firmada, no sentido de que a necessidade de repa-
ração integral da lesão causada ao meio ambiente permite a cumulação de obri-
gações de fazer e indenizar. Precedentes da Primeira e Segunda Turmas do STJ. 
“A restauração ‘in natura’ nem sempre é suficiente para reverter ou recompor 
integralmente, no terreno da responsabilidade civil, o dano ambiental causado, 
daí não exaurir o universo dos deveres associados aos princípios do poluidor
-pagador e da reparação ‘in integrum’. A reparação ambiental deve ser feita da 
forma mais completa possível, de modo que a condenação a recuperar a área 
lesionada não exclui o dever de indenizar, sobretudo pelo dano que permane-
ce entre a sua ocorrência e o pleno restabelecimento do meio ambiente afeta-
do (= dano interino ou intermediário), bem como pelo dano moral coletivo e 
pelo dano residual (= degradação ambiental que subsiste, não obstante todos 
os esforços de restauração)” (STJ, Resp n. 1180078/MG, rel. Min. Herman Ben-
jamin, Segunda Turma, 2.12.10). VALOR INDENIZATÓRIO QUE DEVE SER 
FIXADO EM R$ 5.250,00, EM ATENÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO CASO 
CONCRETO, RESPEITANDO-SE O CARÁTER REPRESSIVO-PEDAGÓGI-
CO. QUANTIA A SER REVERTIDA EM FAVOR DO FUNDO DE RECONS-
TITUIÇÃO DE BENS LESADOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA (ART. 
13 DA LEI DA AÇÃO ENCARGOS MORATÓRIOS). JUROS DE MORA. IN-
CIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 
Nº 54 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. 
TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO, DE ACORDO COM A SÚ-
MULA Nº 362 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Os juros moratórios 
deverão ser calculados em 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula nº 54 
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do STJ), e a correção monetária deverá incidir desde o arbitramento (Súmula nº 
362 do STJ), de acordo com os índices oficiais da Corregedoria-Geral de Justiça 
de Santa Catarina. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA 
EM PARTE. APELO E REMESSA PROVIDOS. 

Íntegra do Acórdão – Data de Julgamento: 15/04/2014

 

http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/RevistaJuridica/Edicao12/SantaCatarina/2011.017718-5.pdf
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Apelação  
Nº 0004849-19�2011�8�08�0038 
Relator: Manoel Alves Rabelo
Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRELIMINAR - ILE-
GITIMIDADE PASSIVA - NÃO CONFIGURADA - DEFERIMENTO DE ASSIS-
TÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - DEGRADAÇÃO - DANO AMBIENTAL - 
DANO MORAL COLETIVO - CABIMENTO - CONDENAÇÃO - SENTENÇA 
CONFIRMADA - RECURSO DESPROVIDO.

1 - Toda documentação relacionada à área objeto da atividade de lavra, realmente, 
está em nome do apelante. Inclusive os documentos constantes nos autos demons-
tram que a área pertence ao apelante, conforme consta do Boletim de Ocorrência 
(fl. 12). Parecer Técnico (fls. 13⁄14 e 26⁄27); minuta do Auto de Multa de fl. 16; Auto 
de Intimação (fls. 18 e 24), e Auto de Embargo⁄Interdição (fl. 23).

2 - Tenho que “em regra, a justiça gratuita pode ser deferida à pessoa física median-
te sua simples declaração de hipossuficiência, cabendo à parte contrária impugnar 
tal pedido. Não obstante, o Juiz da causa, em face das provas existentes nos autos, 
ou mesmo das que, por sua iniciativa, forem coletadas, pode indeferir o benefício.” 
(AgRg nos EREsp 1229798⁄SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 
05⁄12⁄2011, DJe 01⁄02⁄2012).

3 – Verifico, pelo parecer técnico constante às fls. 13⁄14, que foi realizada uma vis-
toria na área pela Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos IEMA, e ficou 
constatado que havia extração de granito na área identificada pelas Coordenadas 
UTM 332531⁄7950487 (datum SAD 69), sem a devida licença ambiental, inserida 
na poligonal do processo DNPM 896.124⁄2002, pertencente a Gilton Jacob. No 
local, constataram que: a atividade de lavra estava em operação e em estágio bem 
avançado de lavra; a extração ocorria em maciço rochoso aflorado, de topografia 
mediana e relevo mediano, porém interiorizado; o entorno é caracterizado por 
áreas de pastagens, de cultivo de café, e num raio de 50 metros confronta com 
eucaliptos, fragmentos vegetais e um lago; o fragmento florestal a montante sofreu 
intervenção sem a provável autorização do órgão competente para viabilizar a rea-
lização da extração e a abertura de pequeno trecho do acesso alternativo à frente 
de lavra; presença de taludes com declividade inadequada e com solo exposto, 
sem a efetiva medida de controle de processos erosivos, potencializando o trans-
porte de sedimentos e risco ao assoreamento do recurso hídrico, e, ainda, perda 
gradual de parte do fragmento florestal que circunda a jazida; o depósito de rejei-

http://aplicativos.tjes.jus.br/sistemaspublicos/consulta_jurisprudencia/det_jurisp.cfm?NumProc=&edProcesso=38110048493&edPesquisaJuris=dano%20moral%20coletivo&seOrgaoJulgador=&seDes=&edIni=01/01/2005&edFim=14/04/2015&Justica=Comum&Sistema=
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tos está sendo formado sobre lajeado rochoso, e deverá passar por adequações; a 
perfuração da rocha estava sendo executada a seco.

4 - Não há dúvidas de que ocorreu dano na área em questão, pois o apelante vinha 
realizando extração mineral (granito) sem o devido licenciamento ambiental da au-
toridade competente, devendo, assim haver a recuperação da referida área degrada-
da e a reparação do referido dano ambiental.

5 - O magistrado agiu bem ao entender pelo cabimento da indenização por danos 
morais à coletividade. Entendimento adotado por nossos Tribunais.

6 - Recurso desprovido. Sentença confirmada.

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 19/01/2015
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Apelação
Nº 0018821-94�2012�8�08�0014 
Relator: Carlos Simões Fonseca
Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LOTEAMENTO CLAN-
DESTINO - INOBSERVÂNCIA DA LEI 6.766⁄1979 - AQUISIÇÃO DE LOTES IRRE-
GULARES - PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO E 
JULGAMENTO “EXTRA PETITA” AFASTADAS - NO MÉRITO, PEDIDO DE INDE-
NIZAÇÃO EM PROL DOS ADQUIRENTES. POSSIBILIDADE - DANO AMBIEN-
TAL - CONDENAÇÃO EM DANO MORAL COLETIVO - RECURSO IMPROVIDO.

1. A questão envolvendo a ação originária está relacionada a irregularidades de 
loteamento onde o município de Colatina⁄ES ingressou nos autos como assistente 
simples. Figurando pessoa jurídica de direito público como parte no processo, seja 
na condição de autora, ré, assistente ou opoente, estabelece o Código de Organiza-
ção Judiciária do Estado do Espírito Santo, estabelece a competência da Vara dos 
Feitos da Fazenda Pública para conhecer e julgar a matéria.

 2. Não há julgamento “ultra” ou “extra petita” quando o juiz condena o apelante a 
registrar a área total do imóvel e obsta a comercialização dos lotes irregulares, já que 
os comandos judiciais estão diretamente ligados ao objeto principal da demanda.

3. O parcelamento do solo para fins urbanos é regulado pela Lei 6.766⁄1979, deven-
do o loteador atender às determinações indispensáveis à regularização do loteamen-

http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/RevistaJuridica/Edicao12/EspiritoSanto/0004849-19.2011.8.08.0038.pdf
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to, observando o disposto no seu art. 3º, no sentido de que somente será admitido o 
parcelamento do solo para fins urbanos em zonas urbanas, se aprovadas por lei mu-
nicipal. O apelante ignorou as normas legais e deflagrou um loteamento clandestino.

4. Do conjunto probatório se extrai condutas que afrontam as normas de parce-
lamento do solo urbano: ocupação desordenada do imóvel, com vendas de lotes 
através de recibos, sem contrato firmado com os adquirentes; ausência de regis-
tro imobiliário; falta de infraestrutura do loteamento e venda de um mesmo lote 
para mais de um adquirente. Assim, o loteamento em questão foi executado com 
afronta à legislação (Lei 6.766⁄1979), desatendendo as exigências legais, o que im-
põe ao apelante o dever de regularizar o loteamento objeto da lide e indenizar os 
adquirentes.

5. O Ministério Público possui legitimidade para, no âmbito de ação civil pública 
em que se discute a execução de parcelamento de solo urbano com alienação de lo-
tes sem aprovação de órgãos públicos competentes, formular pedido de indenização 
em prol daqueles que adquiriram os lotes irregulares. Precedentes do STJ.

6. No caso concreto, os adquirentes dos lotes, pessoas simples e de parcos recursos 
financeiros, sofreram abalos psíquicos e emocionais decorrentes do risco de demo-
lição das casas já edificadas, e da possibilidade de perder os valores investidos.

7. É possível a cumulação da indenização pecuniária com as obrigações de fazer e não 
fazer, sendo inclusive desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta dor, 
repulsa e indignação, tal como se fosse um indivíduo isolado. Precedentes do STJ.

8. Apelação improvida.

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 01/04/2014

nnnnn

Apelação
Nº 0000868-14�2005�8�08�0063  
Relator: Anníbal de Rezende Lima 
Órgão: 1ª Câmara Cível

EMENTA: CIVIL, AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL 
- AÇÃO CIVIL PÚBLICA - REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS AO MEIO 
AMBIENTE - ILEGITIMIDADE PASSIVA - PRESCRIÇÃO - MÉRITO - RES-
PONSABILIDADE OBJETIVA - PRINCÍPIOS DO POLUIDOR PAGADOR E DO 
“RESTITUTO IN INTEGRUM” - DANO MORAL COLETIVO.

http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/RevistaJuridica/Edicao12/EspiritoSanto/0018821-94.2012.8.08.0014.pdf
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1) A existência ou não de nexo de causalidade entre ato seu e o dano ambiental deve 
ser perquirida, sob a égide do mérito recursal, importando, para fins de aferição 
de legitimidade passiva “ad causam”, a análise das assertivas constantes na petição 
inicial, à luz da teoria da asserção.

2) O prazo prescricional em curso, quando diminuído pelo novo Código Civil, 
só sofre a incidência da redução a partir da sua entrada em vigor, quando cabível 
(art. 2.028). Nesse caso, a contagem do prazo reduzido se dá por inteiro e com 
marco inicial no dia 11⁄01⁄2003, em homenagem à segurança e à estabilidade das 
relações jurídicas.

3) O dano ambiental, cujas consequências se propagam ao lesado, é, por expressa 
previsão legal, de responsabilidade objetiva, impondo-se ao poluidor o dever de 
indenizar (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 89444, Min. Rel. 
Paulo de Tarso Sanseverino).

4) A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o 
entendimento quanto à possibilidade de o infrator ambiental ser condenado 
simultaneamente aos deveres de repristinação natural (obrigação de fazer), 
compensação ambiental, indenização em dinheiro (obrigação de dar) e abstenção 
de uso e de nova lesão (obrigação de não fazer).

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 03/12/2013
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Apelação
Nº 0001326-09�2005�8�08�0038
Relator: Namyr Carlos de Souza Filho
Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECUPERAÇÃO DO DANO AMBIENTAL. ÁREA A 
SER RECUPERADA DEVIDAMENTE INDIVIDUALIZADA EM LAUDO PE-
RICIAL. É SOLIDÁRIA A RESPONSABILIDADE PELA RECUPERAÇÃO DO 
DANO DO MEIO AMBIENTE DEGRADADO. ARTIGOS 3º, INCISO IV, e 14, § 
1º, da Lei 6.938⁄1980. DANO MORAL COLETIVO NÃO COMPROVADO. SEN-
TENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Ao contrário do afirmado pelo recorrente, a área degradada foi devidamente iden-

http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/RevistaJuridica/Edicao12/EspiritoSanto/0000868-14.2005.8.08.0063.pdf
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tificada e individualizada nos autos, sendo que, por outro lado, o Recorrente não 
realizou nenhum tipo de prova, demonstrando que a região indicada pelo laudo é 
superior e diferente da área relacionada ao Auto de Infração, fato cujo ônus proba-
tório lhe incumbia, por ser extintivo, modificativo ou impeditivo do direito alegado, 
a teor do disposto no artigo 333, inciso II, do Código de Processo Civil.

II. Ainda que o recorrente não tenha iniciado a exploração de recursos minerais no 
local, ou seja, ainda que outras pessoas jurídicas tenham, anteriormente, explorado 
a atividade na região, também causando dano ambiental, tal fato não o desobriga do 
dever de recuperar as áreas afetadas. É que, tendo o recorrente sucedido uma outra 
pessoa jurídica na exploração da mesma área afetada, é solidariamente responsável 
por todo dano ambiental decorrente da atividade desenvolvida, na esteira do previs-
to nos artigos 3º, inciso IV, e 14, § 1º, da Lei 6.938⁄1980.

III. É possível a ocorrência de dano moral coletivo, decorrente de ação ou omissão 
que viole a imagem e a moral coletiva de uma transindividualidade. Contudo, no 
presente caso não houve prova cuja incumbência pertencia ao Recorrido (artigo 
333, I, do Código de Processo Civil), atestando-se que ao menos a população local 
de Córrego da Volta, em Nova Venécia, sentiu-se aviltada, em razão da destruição 
ambiental na área em tela, ou, ainda, que a degradação do meio ambiente perpe-
trada pelo Recorrente causou indignação e revolta públicas. Por conseguinte, não 
restou comprovada a existência do dano moral coletivo, motivo pelo qual a sentença 
deve ser reformada, especificamente, neste ponto.

IV. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Íntegra do Acórdão - Data do Julgamento: 27/07/2010
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INTERESSES DE CONSUMIDORES 
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Recurso Especial 
Nº 1397870 / MG
Relator: Min� Mauro Campbell Marques 
Órgão Julgador: 2ª turma

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 
535 DO CPC. OMISSÃO INEXISTENTE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO 
DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. VENDA CASADA. SERVIÇO E APARE-
LHO. OCORRÊNCIA. DANO MORAL COLETIVO. CABIMENTO. RECURSO 
ESPECIAL IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação civil pública apresentada ao fundamento de que a empresa de telefonia 
estaria efetuando venda casada, consistente em impor a aquisição de aparelho telefônico 
aos consumidores que demonstrassem interesse em adquirir o serviço de telefonia.

2. Inexiste violação ao art. 535, II do CPC, especialmente porque o Tribunal “a quo” 
apreciou a demanda de forma clara e precisa e as questões de fato e de direito invo-
cadas foram expressamente abordadas, estando bem delineados os motivos e fun-
damentos que a embasam, notadamente no que concerne à alegação de falta de 
interesse de agir do Ministério Público de Minas Gerais.

3. É cediço que a marcha processual é orquestrada por uma cadeia concatenada 
de atos dirigidos a um fim. Na distribuição da atividade probatória, o julgador de 
primeiro grau procedeu à instrução do feito de forma a garantir a ambos litigantes 
igual paridade de armas. Contudo, apenas o autor da Ação Civil Pública foi capaz de 
provar os fatos alegados na exordial.

4. O art. 333 do Código de Processo Civil prevê uma distribuição estática das regras 
inerentes à produção de prova. Cabe ao réu o ônus da impugnação específica, não só 
da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, 
como também da impropriedade dos elementos probatórios carreados aos autos 
pela “ex adversa”. Nesse ponto, mantendo-se silente o ora recorrido, correto o enten-
dimento de origem, no ponto em que foi determinada a incidência do art. 334, II, 
do CPC, e, por consequência, permitiu-se o recebimento dos documentos de provas 
do autor como incontroversos.

5. O fato de as instâncias de origem terem desconsiderado a prova testemunhal 
da recorrida – porquanto ouvida na qualidade de informante – não configura 
cerceamento de defesa, pois a própria dicção do art. 405, § 4º, do CPC, permite 
ao magistrado atribuir a esse testemunho o valor que possa merecer, podendo, até 
mesmo, não lhe atribuir qualquer valor.
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6. Não tendo o autor sido capaz de trazer aos autos provas concretas de sua 
escorreita conduta comercial, deve suportar as consequências desfavoráveis à 
sua inércia. Fica, pois, afastada possível violação aos arts. 267, VI, 333, II, e 
334, II, do CPC.

7. A possibilidade de indenização por dano moral está prevista no art. 5º, inciso V, 
da Constituição Federal, não havendo restrição da violação à esfera individual. A 
evolução da sociedade e da legislação tem levado a doutrina e a jurisprudência a 
entender que, quando são atingidos valores e interesses fundamentais de um grupo, 
não há como negar a essa coletividade a defesa do seu patrimônio imaterial.

8. O dano moral coletivo é a lesão na esfera moral de uma comunidade, isto 
é, a violação de direito transindividual de ordem coletiva, valores de uma so-
ciedade atingidos do ponto de vista jurídico, de forma a envolver não apenas 
a dor psíquica, mas qualquer abalo negativo à moral da coletividade, pois o 
dano é, na verdade, apenas a consequência da lesão à esfera extrapatrimonial 
de uma pessoa.

9. Há vários julgados desta Corte Superior de Justiça no sentido do cabimento da 
condenação por danos morais coletivos em sede de ação civil pública. Preceden-
tes: EDcl no AgRg no AgRg no Resp 1440847/RJ, Rel. Ministro MAURO CAM-
PBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 15/10/2014, 
REsp 1269494/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julga-
do em 24/09/2013, DJe 01/10/2013; Resp 1367923/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO 
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 06/09/2013; REsp 
1197654/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 
em 01/03/2011, DJe 08/03/2012.

10. Esta Corte já se manifestou no sentido de que “não é qualquer atentado aos in-
teresses dos consumidores que pode acarretar dano moral difuso, que dê ensanchas 
à responsabilidade civil. Ou seja, nem todo ato ilícito se revela como afronta aos 
valores de uma comunidade. Nessa medida, é preciso que o fato transgressor seja de 
razoável significância e desborde os limites da tolerabilidade. Ele deve ser grave o 
suficiente para produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações 
relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva. (REsp 1.221.756/RJ, Rel. Min. MAS-
SAMI UYEDA, DJe 10.02.2012).

11. A prática de venda casada por parte de operadora de telefonia é capaz de romper 
com os limites da tolerância. No momento em que oferece ao consumidor produto 
com significativas vantagens – no caso, o comércio de linha telefônica com valores 
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mais interessantes do que a de seus concorrentes - e de outro, impõe-lhe a obrigação 
de aquisição de um aparelho telefônico por ela comercializado, realiza prática co-
mercial apta a causar sensação de repulsa coletiva a ato intolerável, tanto intolerável 
que encontra proibição expressa em lei.

12. Afastar, da espécie, o dano moral difuso, é fazer “tabula rasa” da proibição elen-
cada no art. 39, I, do CDC e, por via reflexa, legitimar práticas comerciais que afron-
tem os mais basilares direitos do consumidor.

13. Recurso especial a que se nega provimento.

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 02/12/2014

nnnnn

Agravo Regimental no Recurso Especial
Nº 1368769 / SP
Relator: Min� Humberto Martins
Órgão Julgador: 2ª Turma

EMENTA: ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
REBELIÃO EM CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO.  
EXISTÊNCIA DE INTERESSES DIFUSOS OU COLETIVOS RELATIVOS A ADO-
LESCENTES. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. INTELIGÊNCIA DO 
ART. 201 DO ECA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. EXISTÊNCIA 
DE DANOS MORAIS DIFUSOS. REVISÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓ-
RIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
OPOSTOS NA ORIGEM, COM CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 
538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. O Tribunal de origem, a partir dos elementos de convicção dos autos, conde-
nou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais difusos ao Fundo 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, por tratamento desumano e 
vexatório aos internos durante rebeliões havidas na unidade. Insuscetível de revisão 
o referido entendimento, por demandar reexame do conjunto fático-probatório dos 
autos, providência vedada pela Súmula nº 7/STJ.

2. O Ministério Público é parte legítima para “promover o inquérito civil e a ação 
civil pública para a proteção dos interesses individuais, difusos ou coletivos rela-
tivos à infância e à adolescência”, nos termos do art. 201 do Estatuto da Criança e 
do Adolescente.

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=42648483&num_registro=201301436789&data=20141210&tipo=5&formato=PDF
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3. A revisão do “quantum” indenizatório, fixado a título de danos morais, encontra 
óbice na Súmula nº 7/STJ, somente sendo admitida ante o arbitramento de valor 
irrisório ou abusivo, circunstância que não se configura na hipótese dos autos.

4. Confirmado o intuito protelatório dos embargos de declaração opostos para re-
discutir matéria devidamente analisada pelas instâncias ordinárias, deve ser manti-
da a aplicação da multa prevista no art. 538, parágrafo único, do Código de Processo 
Civil. Agravo regimental improvido.

Íntegra do Acórdão - Data do Julgamento: 06/08/2013

nnnnn

Recurso Especial
Nº 1291213 / SC
Relator: Min� Sidnei Beneti
Órgão Julgador: 3ª Turma

EMENTA: RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EMPRESA DE TELEFO-
NIA - PLANO DE ADESÃO - LIG MIX - OMISSÃO DE INFORMAÇÕES RELEVAN-
TES AOS CONSUMIDORES - DANO MORAL COLETIVO - RECONHECIMENTO 
- ARTIGO 6º, VI, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PRECEDENTE 
DA TERCEIRA TURMA DESTA CORTE - OFENSA AOS DIREITOS ECONÔMICOS 
E MORAIS DOS CONSUMIDORES CONFIGURADA - DETERMINAÇÃO DE CUM-
PRIMENTO DO JULGADO, NO TOCANTE AOS DANOS MATERIAIS E MORAIS 
INDIVIDUAIS, MEDIANTE REPOSIÇÃO DIRETA NAS CONTAS TELEFÔNICAS 
FUTURAS - DESNECESSÁRIOS PROCESSOS JUDICIAIS DE EXECUÇÃO INDIVI-
DUAL - CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS DIFUSOS, IGUALMENTE CONFI-
GURADOS, MEDIANTE DEPÓSITO NO FUNDO ESTADUAL ADEQUADO.

1. A indenização por danos morais aos consumidores, tanto de ordem individual 
quanto coletiva e difusa, tem seu fundamento no artigo 6º, inciso VI, do Código de 
Defesa do Consumidor.

2. Já realmente firmado que, não é qualquer atentado aos interesses dos consumidores 
que pode acarretar dano moral difuso. É preciso que o fato transgressor seja de razoável 
significância e desborde os limites da tolerabilidade. Ele deve ser grave o suficiente para 
produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na or-
dem extrapatrimonial coletiva. Ocorrência, na espécie. (REsp 1221756/RJ, Rel. Ministro 
MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2012, DJe 10/02/2012).

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=30356119&num_registro=201300392260&data=20130814&tipo=5&formato=PDF
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3. No presente caso, contudo restou exaustivamente comprovado nos autos que a conde-
nação à composição dos danos morais teve relevância social, de modo que, o julgamento 
repara a lesão causada pela conduta abusiva da ora Recorrente, ao oferecer plano de telefo-
nia sem, entretanto, alertar os consumidores acerca das limitações ao uso na referida ade-
são. O Tribunal de origem bem delineou o abalo à integridade psico-física da coletividade, 
na medida em que foram lesados valores fundamentais compartilhados pela sociedade.

4. Configurada ofensa à dignidade dos consumidores e aos interesses econômicos, 
diante da inexistência de informação acerca do plano com redução de custo da assi-
natura básica, ao lado da condenação por danos materiais de rigor moral ou levados 
a condenação à indenização por danos morais coletivos e difusos.

5. Determinação de cumprimento da sentença da ação civil pública, no tocante à le-
são aos participantes do “LIG-MIX”, pelo período de duração dos acréscimos inde-
vidos: a) por danos materiais, individuais, por intermédio da devolução dos valores 
efetivamente cobrados em telefonemas interurbanos e pelo uso de telefones celula-
res; b) por danos morais, individuais, mediante o desconto de 5% em cada conta, já 
abatido o valor da devolução dos participantes de aludido plano, por período igual 
ao da duração da cobrança indevida em cada caso; c) por dano moral difuso, me-
diante prestação ao Fundo de Reconstituição de Bens Lesados do Estado de Santa 
Catarina; d) realização de levantamento técnico dos consumidores e valores, e ope-
racionalização dos descontos de ambas as naturezas; e) informação dos descontos, a 
título de indenização por danos materiais e morais, nas contas telefônicas.

6. Recurso Especial improvido, com determinação (nº 5 supra).

Íntegra do Acórdão - Data do Julgamento: 30/08/2012

nnnnn

Recurso Especial 
Nº 1221756 / RJ
Relator: Min� Massami Uyeda 
Órgão Julgador: 3ª Turma

EMENTA: RECURSO ESPECIAL - DANO MORAL COLETIVO - CABIMENTO 
- ARTIGO 6º, VI, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - REQUISI-
TOS - RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E REPULSA SOCIAL - OCORRÊNCIA, NA 
ESPÉCIE - CONSUMIDORES COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO - EXI-
GÊNCIA DE SUBIR LANCES DE ESCADAS PARA ATENDIMENTO - MEDI-

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=23654869&num_registro=201102695090&data=20120925&tipo=5&formato=PDF


ArticulistA:
DesembArgADor AnDré gustAvo corrêA De AnDrADe

Revista JuRídica • edição nº 12 79

DA DESPROPORCIONAL E DESGASTANTE - INDENIZAÇÃO - FIXAÇÃO 
PROPORCIONAL - DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL - AUSÊNCIA DE DE-
MONSTRAÇÃO - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

I - A dicção do artigo 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor é clara, ao pos-
sibilitar o cabimento de indenização por danos morais aos consumidores, tanto de 
ordem individual, quanto coletivamente.

II - Todavia, não é qualquer atentado aos interesses dos consumidores que pode 
acarretar dano moral difuso. É preciso que o fato transgressor seja de razoável signi-
ficância e desborde os limites da tolerabilidade. Ele deve ser grave o suficiente para 
produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na 
ordem extrapatrimonial coletiva. Ocorrência, na espécie.

III - Não é razoável submeter aqueles que já possuem dificuldades de locomoção, 
seja pela idade, seja por deficiência física, ou por causa transitória, à situação des-
gastante de subir lances de escadas, exatos 23 degraus, em agência bancária que 
possui plena capacidade e condições de propiciar melhor forma de atendimento a 
tais consumidores.

IV - Indenização moral coletiva fixada de forma proporcional e razoável ao dano, no 
importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

V - Impõe-se reconhecer que não se admite Recurso Especial pela alínea “c”, quando 
ausente a demonstração, pelo recorrente, das circunstâncias que identifiquem os 
casos confrontados.

VI - Recurso especial improvido.

Íntegra do Acórdão - Data do Julgamento: 02/02/2012
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Recurso Especial
Nº 1057274 / RS
Relatora: Min� Eliana Calmon 
Órgão Julgador: 2ª Turma

EMENTA: ADMINISTRATIVO - TRANSPORTE - PASSE LIVRE - IDOSOS - 
DANO MORAL COLETIVO - DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA 
DOR E DE SOFRIMENTO - APLICAÇÃO EXCLUSIVA AO DANO MORAL IN-
DIVIDUAL - CADASTRAMENTO DE IDOSOS PARA USUFRUTO DE DIREITO 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=20195193&num_registro=201001970766&data=20120210&tipo=5&formato=PDF
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- ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA PELA EMPRESA DE TRANSPORTE - ART. 39, 
§ 1º, DO ESTATUTO DO IDOSO - LEI Nº 10741/2003. 

1. O dano moral coletivo, assim entendido o que é transindividual e atinge uma clas-
se específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo 
à imagem e à moral coletiva dos indivíduos, enquanto síntese das individualidades 
percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base.

2. O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofri-
mento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas 
inaplicável aos interesses difusos e coletivos.

3. Na espécie, o dano coletivo apontado foi a submissão dos idosos a procedimento 
de cadastramento para o gozo do benefício do passe livre, cujo deslocamento foi 
custeado pelos interessados, quando o Estatuto do Idoso, art. 39, § 1º, exige apenas 
a apresentação de documento de identidade.

4. Conduta injurídica da empresa de viação, se considerado o sistema normativo.

5. Afastada a sanção pecuniária pelo Tribunal que considerou as circunstâncias fáti-
cas e probatórias, e restando sem prequestionamento o Estatuto do Idoso, mantém-
se a decisão.

6. Recurso especial parcialmente provido.

Íntegra do Acórdão - Data do Julgamento: 01/12/2009

nnnnn

Recurso Especial 
Nº 866636 / SP
Relator: Min� Nancy Andrighi 
Órgão Julgador: 3ª Turma

Ementa: Civil e processo civil. Recurso especial. Ação civil pública proposta pelo 
PROCON e pelo Estado de São Paulo. Anticoncepcional Microvlar. Acontecimentos 
que se notabilizaram como o “caso das pílulas de farinha”. Cartelas de comprimidos 
sem princípio ativo, utilizadas para teste de maquinário, que acabaram atingindo 
consumidoras e não impediram a gravidez indesejada. Pedido de condenação gené-
rica, permitindo futura liquidação individual, por parte das consumidoras lesadas. 
Discussão vinculada à necessidade de respeito à segurança do consumidor, ao direi-
to de informação e à compensação pelos danos morais sofridos.

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=6644435&num_registro=200801044981&data=20100226&tipo=5&formato=PDF
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1. Nos termos de precedentes, associações possuem legitimidade ativa para propo-
situra de ação relativa a direitos individuais homogêneos.

2. Como o mesmo fato pode ensejar ofensa, tanto a direitos difusos, quanto a 
coletivos e individuais, dependendo apenas da ótica com que se examina a ques-
tão, não há qualquer estranheza em se ter uma ação civil pública concomitante 
com ações individuais, quando perfeitamente delimitadas as matérias cognitivas 
em cada hipótese.

3. A ação civil pública demanda atividade probatória congruente com a discussão que 
ela veicula; na presente hipótese, analisou-se a colocação ou não das consumidoras em 
risco e responsabilidade decorrente do desrespeito ao dever de informação.

4. Quanto às circunstâncias que envolvem a hipótese, o TJ/SP entendeu que não 
houve descarte eficaz do produto-teste, de forma que a empresa permitiu, de algum 
modo, que tais pílulas atingissem as consumidoras. Quanto a esse “modo”, verificou-
se que a empresa não mantinha o mínimo controle sobre pelo menos quatro aspec-
tos essenciais de sua atividade produtiva, quais sejam: a) sobre os funcionários, pois 
a estes era permitido entrar e sair da fábrica com o que bem entendessem; b) sobre 
o setor de descarga de produtos usados e/ou inservíveis, pois há depoimentos, no 
sentido de que era possível encontrar medicamentos no “lixão” da empresa; c) sobre 
o transporte dos resíduos; e d) sobre a incineração dos resíduos. E isso acontecia no 
mesmo instante em que a empresa se dedicava a manufaturar produto com poten-
cialidade extremamente lesiva aos consumidores.

5.  Em nada socorre a empresa, assim, a alegação de que, até hoje, não foi possível 
verificar exatamente de que forma as pílulas-teste chegaram às mãos das consumi-
doras. O panorama fático adotado pelo acórdão recorrido mostra que tal demons-
tração talvez seja mesmo impossível, porque eram tantos e tão graves os erros e 
descuidos na linha de produção e descarte de medicamentos, que não seria hipótese 
infundada afirmar-se que os placebos atingiram as consumidoras de diversas for-
mas ao mesmo tempo.

6. A responsabilidade da fornecedora não está condicionada à introdução conscien-
te e voluntária do produto lesivo no mercado consumidor. Tal ideia fomentaria uma 
terrível discrepância entre o nível dos riscos assumidos pela empresa em sua ativida-
de comercial e o padrão de cuidados que a fornecedora deve ser obrigada a manter.

7. Na hipótese, o objeto da lide é delimitar a responsabilidade da empresa quanto à 
falta de cuidados eficazes para garantir que, uma vez tendo produzido manufatura 
perigosa, tal produto fosse afastado das consumidoras.
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8. A alegada culpa exclusiva dos farmacêuticos na comercialização dos placebos parte 
de premissa fática de que é inadmissível e que, de qualquer modo, não teria o alcance 
desejado, no sentido de excluir totalmente a responsabilidade do fornecedor.

9. A empresa fornecedora descumpre o dever de informação quando deixa de divul-
gar, imediatamente, notícia sobre riscos envolvendo seu produto, em face de juízo 
de valor a respeito da conveniência, para sua própria imagem, da divulgação ou não 
do problema. Ocorreu, no caso, uma curiosa inversão da relação entre interesses das 
consumidoras e interesses da fornecedora: esta alega ser lícito causar danos por falta, 
ou seja, permitir que as consumidoras sejam lesionadas na hipótese de existir uma 
pretensa dúvida sobre um risco real que posteriormente se concretiza, e não ser lícito 
agir por excesso, ou seja, tomar medidas de precaução ao primeiro sinal de risco.

10. O dever de compensar danos morais, na hipótese, não fica afastado com a alega-
ção de que a gravidez resultante da ineficácia do anticoncepcional trouxe, necessa-
riamente, sentimentos positivos pelo surgimento de uma nova vida, porque o objeto 
dos autos não é discutir o dom da maternidade. Ao contrário, o produto em questão 
é um anticoncepcional, cuja única utilidade é a de evitar uma gravidez. A mulher 
que toma tal medicamento tem a intenção de utilizá-lo como meio a possibilitar sua 
escolha quanto ao momento de ter filhos, e a falha do remédio, ao frustrar a opção 
da mulher, dá ensejo à obrigação de compensação pelos danos morais, em liquida-
ção posterior. Recurso especial não conhecido.

Íntegra do Acórdão - Data do Julgamento: 29/11/2007

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=3575153&num_registro=200601043949&data=20071206&tipo=5&formato=PDF
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO  
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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Apelação
Nº 0339290-24�2012�8�19�0001 
Relator: Des� Plínio Pinto C� Filho
Órgão Julgador: 14ª Câmara Cível

Ementa: Apelação Cível. Demanda coletiva. Direito Administrativo e Consume-
rista. Legitimidade ativa do Ministério Público. Direito individual homogêneo. 
Teoria da Asserção. Questão controvertida que compreende as normas consu-
meristas e as normas regulatórias da atividade. Legitimidade extraordinária de-
corrente da Constituição da República, da Lei da Ação Civil Pública e do Código 
de Defesa do Consumidor. Preliminar de coisa julgada rejeitada. Confrontação 
do julgado anterior com o presente. Ambas as demandas perpassam pela dis-
cussão acerca da possibilidade de cobrança pelo ponto adicional/ extra, mas elas 
não se confundem. Continência que em nada afeta esta demanda, seja porque 
a outra já fora julgada, seja porque envolve juízos com competências absolutas 
distintas. Prejudicada a discussão a respeito de haver ou não limites territoriais 
à coisa julgada formada em demanda coletiva. Julgamento “ultra petita” que 
não se reconhece. Sentença que guarda relação com o pedido. Doutrina e pre-
cedentes do STJ. Pretensão de reforma da determinação para que a apelante se 
abstenha de cobrar valores que tenham como fato gerador a transmissão da pro-
gramação do ponto principal para o extra/extensão. Verifica-se nos documentos 
acostados aos autos que a apelante não cumpre a Res. 488/2007 da ANATEL. 
Manutenção da determinação. Pretensão de reforma da condenação a devolver 
em dobro. Entendimento consolidado do STJ. Imprescindibilidade da má-fé do 
fornecedor para que haja repetição em dobro. Caracterização da má-fé. Ajuste 
do termo inicial para a devolução em dobro. Pretensão de reforma da condena-
ção em danos morais e materiais. Dano material que está associado com a de-
volução em dobro a ser apurado em liquidação individual de sentença coletiva 
pelo consumidor lesado. Dano moral que deve ser reformado. Inexistência de 
elementos nos autos que demonstre terem sido lesados os direitos da persona-
lidade ou os inerentes à dignidade da pessoa humana que possam ser apurados 
de forma coletiva, para que haja tal condenação a esse título, no presente caso. 
Recurso a que se dá parcial provimento. 

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 25/03/2015
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http://www4.tjrj.jus.br/ejud/consultaprocesso.aspx?N=201400163815&CNJ=0339290-24.2012.8.19.0001
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00047299E111035739204EA791DEB5E00B7CC503573A1F25
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Apelação
Nº 0294375-21�2011�8�19�0001
Relator: Des� Adolpho Andrade Mello
Órgão Julgador: 9ª Câmara Cível

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇO 
PÚBLICO DE TRANSPORTE. INCIDÊNCIA DO CDC. RESPONSABILIDA-
DE SOLIDÁRIA DAS SOCIEDADES CONSORCIADAS. PRESTAÇÃO INADE-
QUADA DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE, EFICIÊNCIA OU 
SEGURANÇA. DANOS MORAIS. DIREITOS TRANSINDIVIDUAIS. IMPOS-
SIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO. DANOS MATERIAIS. PRESUNÇÃO DE 
OCORRÊNCIA. INVIABILIDADE. PRÉVIA COMINAÇÃO DE MULTA. IMPER-
TINÊNCIA. DESPROVIMENTO. 1. Recursos contra sentença em ação civil pública 
com pedido de liminar proposta pelo Ministério Público em face de Translitorânea 
Turística Ltda. e Consórcio Intersul, alegando, em síntese, que foi instaurado In-
quérito Civil para averiguar irregularidades na operação das linhas 158, 546, 593 e 
523 exploradas pelos réus, no que diz respeito à falta de manutenção dos veículos, 
bem como à ausência de licença do DETRAN e vistoria da SMTR. 2. Responsabi-
lidade solidária das sociedades consorciadas pelas obrigações decorrentes do con-
sórcio na forma do artigo 28, parágrafo 3º, do Código de Defesa do Consumidor. 
3. Solução da controvérsia que não se atém ao mérito administrativo, não estando 
limitada à análise da conveniência e oportunidade da administração pública na fi-
xação de normas para o adequado cumprimento de serviços. 4. Incidência do CDC, 
enquadrando-se o usuário do serviço público de transporte coletivo no conceito de 
consumidor, e as concessionárias no de fornecedoras do serviço. 5. Conjunto pro-
batório indicativo da infringência ao artigo 6º, parágrafo 1º, da Lei nº 8.987/1995, 
levando a concluir por uma prestação inadequada do serviço, seja por ausência de 
regularidade, eficiência ou mesmo segurança. 6. Improcedência da condenação ao 
pagamento de verba compensatória moral, seja por não demonstrados os prejuízos 
ou mesmo pela dificuldade em se associar intenso sofrimento mental ou moral, em 
se tratando de direitos transindividuais. 7. Desprovimento da condenação aos danos 
materiais, ante a impossibilidade de se presumir a sua ocorrência. 8. Impertinência 
da prévia cominação da multa pelo descumprimento da obrigação fixada na senten-
ça, figurando mais adequada a sua quantificação, com vistas a eventual violação ao 
comando imposto. 9. Recursos improvidos.

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 03/03/2015

http://www4.tjrj.jus.br/ejud/consultaprocesso.aspx?N=201400197704&CNJ=0294375-21.2011.8.19.0001
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004B9B5D94305F8D421413310DA5B8C6510C50351155F02
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Agravo de Instrumento
Nº 0062271-55�2014�8�19�0000 
Relator: Des� Fernando Cerqueira
Órgão Julgador: 11ª Câmara Cível 

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA 
CAUSA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE 
ENERGIA ELÉTRICA E CONDENAÇÃO A DANOS MORAIS COLETIVOS. 
ATRIBUÍDO À DEMANDA O VALOR DE R$ 2.000.000,00 (DOIS MILHÕES DE 
REAIS). 1. A pretensão deduzida na demanda pelo ora Agravado é destituída de va-
lor econômico imediato, não sendo possível, ao menos neste momento, determinar 
com precisão o valor do benefício econômico pretendido, admitindo-se a atribuição 
do valor provisório à causa, passível de adequação após sua concreta materialização. 
2. Precedentes do E. STJ. 3. Valor atribuído à causa que não é excessivo ou despro-
porcional, tendo em vista que se trata de tutela coletiva que, na hipótese de proce-
dência, alcançará inúmeros moradores da localidade. Comunidade Morada 2001, 
formada pelos residentes nos seguintes logradouros: Rua Santo Expedito, Rua São 
Judas Tadeu, Rua São Sebastião, Rua São José, Rua São Pedro, Rua São Paulo, Rua 
da Mina, Rua Bom Pastor, Rua São Jorge, Rua Santa Ana, Rua Santa Margarida, Rua 
Santa Bárbara, Travessa Santa Bárbara, Rua Nossa Senhora das Graças e Rua Mãe 
Rainha - todas situadas em Paciência, Rio de Janeiro. 4. Eventual manutenção do va-
lor da causa, na hipótese de condenação, que não causará prejuízo à ora Recorrente, 
tendo em vista o disposto no art. 20, § 4º, do CPC. 5. Precedentes deste E. TJERJ. 6. 
Decisão mantida. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.

Decisão Monocrática - Data de Julgamento: 26/02/2015 
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Apelação
Nº 0068273-09�2012�8�19�0001
Relator: Des� Cristina Tereza Gaulia
Órgão Julgador: 5º Câmara Cível

Ementa: Apelações cíveis. Agravo retido. Ação civil pública proposta em face de 
consórcio e de concessionária de transporte rodoviário. Lei nº 7347/1985. Direito 
do consumidor. Prestação do serviço de transporte coletivo municipal rodoviá-

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00048954FD76E2D624CDAD3430B553413838C5034F47570A
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rio. Falta de qualidade. Inadequação. Sentença que determina seja restabelecida 
pelos réus a adequada prestação do serviço, com a circulação da quantidade de 
veículos determinada pelo Poder Concedente para a Linha 388, sob pena de multa 
diária de R$10.000,00 por cada infração apurada, bem como condena os réus ao 
pagamento de R$ 100.000,00 a título de dano moral coletivo, com consectários e 
honorários. Decisão saneadora que rejeitou preliminares de ilegitimidades ativa 
e passiva da 2ª ré. Peça recursal despida de fundamentação. Requisito indispen-
sável. Apresentação de razões simultaneamente à apelação que não supre a falha. 
Precedentes. Não conhecimento. Legitimidade passiva do consórcio réu correta-
mente reconhecida. Legitimação processual que decorre da relação jurídica de di-
reito material, esta que pode ser firmada, tanto com pessoas formais, quanto com 
entes despersonalizados. Execução do serviço que compete ao concessionário, 
este que, segundo o contrato de concessão, é o consórcio de empresas. Atribuição 
de determinada linha de ônibus à transportadora que decorre de divisão “interna 
corporis” entre as integrantes do consórcio. Obrigação da concessionária quanto à 
prestação de serviço adequado, eficiente e seguro. Inteligência do art. 6º da Lei das 
Concessões e do art. 22 da Lei nº 8078/1990. Reduzida quantidade de veículos e 
má conservação. Comprovação. Fiscalizações deflagradas a partir de reclamações 
de usuários identificados. Autos de fiscalização. Atos administrativos que gozam 
de presunção de legalidade. Excludentes de responsabilidade cuja prova compe-
tia aos réus. Inexistência de prova acerca de requerimento ao Poder Concedente 
para aumentos da frota e da tarifa. Danos morais coletivos. Transindividualidade 
que não afasta a obrigação indenizatória. Violação da boa-fé, da segurança e da 
saúde dos usuários que se traduz em dano moral. Destinação da verba. Discussão 
que transborda os limites do processo. Discricionariedade administrativa. “Quan-
tum” indenizatório fixado com base no duplo viés preventivo-punitivo, e dentro 
dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Danos materiais indi-
viduais. Correto reconhecimento, pelo juízo de 1º grau, da ocorrência em tese, 
remetendo a comprovação dos danos sofridos para a liquidação a ser interposta 
por cada consumidor lesado. Honorários advocatícios em favor do Ministério Pú-
blico. Afastamento. Inteligência do art. 18 da Lei nº 7347/1985. Jurisprudência 
consolidada do STJ e desta Corte. Provimento parcial dos apelos. 

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 24/02/2015  
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Embargos Infringentes

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004DE039F1B2C46D5A399FE343647F1CD00C5034E620C5B
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Nº 0030799-04�2012�8�19�0001
Relator: Des� Márcia Cunha de Carvalho
Órgão Julgador: 26ª Câmara Cível Consumidor

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO 
CIVIL PÚBLICA. VENDA DE PRODUTO PELA INTERNET. COMPRA FÁCIL. 
PRAZO DE SETE DIAS PARA TROCA DE PRODUTO DEFEITUOSO, COM 
BUSCA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PELO CONSUMIDOR, EM DETRIMEN-
TO AO DISPOSTO NO ARTIGO 18, §1º, DO CDC. AUSÊNCIA DE TERMO DE 
AJUSTAMENTO DE CONDUTA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DO CONSUMI-
DOR QUE ULTRAPASSA O MERO INADIMPLMENTO CONTRATUAL. DANO 
MORAL COLETIVO CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO 
EM R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS), QUE É MODERADO, E ATENDE AOS 
CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE COM A LESÃO 
SOFRIDA, CONSIDERANDO O GRAU DE INTENSIDADE DA LESÃO E A CA-
PACIDADE ECONÔMICA E FINANCEIRA DAS PARTES. NEGADO PROVI-
MENTO AO RECURSO. 

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 11/12/2014

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 15/01/2015 

nnnnn

Apelação
Nº 0003099-19�2013�8�19�0001
Relator: Des� Augusto Alves Moreira Júnior
Órgão Julgador: 25ª Câmara Cível Consumidor

Ementa: Ação Civil Pública. Direito do Consumidor. Vício do produto. Aposição de 
carimbo no verso da nota fiscal dos produtos comercializados pela empresa ré, pre-
vendo o prazo para troca de 3 dias úteis. Recusa no recebimento dos produtos que 
apresentem vícios dentro do prazo legal previsto no artigo 26 do CDC. Inobservân-
cia do diploma consumerista que configura prática abusiva. Sentença de improce-
dência que merece reforma parcial. Responsabilidade solidária entre todos os forne-
cedores para as hipóteses de vício do produto. Obediência ao disposto no artigo 18 
do CDC, que se revela obrigatória por todos os integrantes da cadeia de consumo. 
Conduta ilícita praticada pela empresa ré, que, na qualidade de comerciante, tem o 
dever legal de, ao menos, receber os produtos apresentados dentro do prazo legal 
para tentar regularizar o vício apontado pelo consumidor, encaminhando ela pró-

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004F0FC679D2EB698170A1F0C99132E506DC50341394652
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004B03057C78A179FE90EDD653DB3AEBA9BC503464F0748


ArticulistA:
DesembArgADor AnDré gustAvo corrêA De AnDrADe

Revista JuRídica • edição nº 12 89

pria, demandada, o produto viciado para a assistência técnica, já que ônus seu e não 
do consumidor. Responsabilidade civil reconhecida. Danos morais e materiais de 
natureza individual que devem ser apurados em sede de liquidação de sentença. In-
cidência dos artigos 95 e 97 do CDC. Inocorrência de dano moral coletivo. Ausência 
de alteração relevante na ordem social. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça 
sobre o tema. Descabimento de condenação em honorários de sucumbência, em 
favor do Ministério Público, em sede de Ação Civil Pública. Inteligência do artigo 
18 da Lei 7.347/1985. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. 
Recurso interposto pela parte autora a que se dá parcial provimento. 

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 11/12/2014 

nnnnn

Apelação
Nº 0020861-19�2011�8�19�0001
Relator: Des� Margaret de Olivaes
Órgão Julgador: 18ª Câmara Cível 

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO ADMI-
NISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTER-HOS-
PITALAR DE PACIENTES INTERNADOS ATRAVÉS DE AMBULÂNCIAS. ALE-
GAÇÃO DE QUE OS SERVIÇOS NÃO ESTARIAM SENDO PRESTADOS COM 
A EFICIÊNCIA E A REGULARIDADE A QUE SE OBRIGADA A EMPRESA 
CONTRATADA PELO ENTE PÚBLICO. FATO ADMITIDO PELO ENTE PÚ-
BLICO. RESTOU COMPROVADO QUE, NO CURSO DA DEMANDA O ENTE 
PÚBLICO RESCINDIU O CONTRATO, APLICANDO À EMPRESA CONTRA-
TADA MULTA PELO INADIMPLEMENTO. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL 
DE OUTRAS EMPRESAS PARA PRESTAR O SERVIÇO ATÉ O TÉRMINO DE 
NOVO PROCESSO LICITATÓRIO PARA A CONTRATAÇÃO DE OUTRA EM-
PRESA, EM SUBSTITUIÇÃO À RÉ, QUE FOI ALIJADA DESTE PROCEDIMEN-
TO ADMINISTRATIVO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DESTES DOIS 
ÚLTIMOS PEDIDOS. OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO QUE FOI REPARADA NO 
CURSO DO PROCESSO, A AFASTAR SUA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO 
DE REPARAÇÃO CIVIL, COMO RECONHECCIDO NA SENTENÇA, EMBO-
RA POR OUTRO FUNDAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE 
A INEFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS TENHA CAUSADO DANO MATERIAL OU 
MORAL COLETIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE NÃO SE PRESTA A REPA-
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RAR DANO INDIVIDUALMENTE CONSIDERADO. ACOLHIMENTO PAR-
CIAL DA APELAÇÃO DO ENTE PÚBLICO PARA RECONHECER A PERDA 
SUPERVENIENTE DE OBJETO DO PEDIDO DE RESCISÃO DO CONTRATO E 
DE CONTRATAÇÃO DE OUTRA EMPRESA, EM SUBSTITUIÇÃO À RÉ. ACO-
LHIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA EMPRESA RÉ, PARA AFASTAR SUA 
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE REPARAÇÃO. 

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 26/11/2014

nnnnn

Apelação
Nº 0108775-92�2009�8�19�0001
Relator: Des� André Andrade 
Órgão Julgador: 7ª Câmara Cível 

EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. 
PRETENSÃO INICIAL DE CONDENAÇÃO DA RÉ A SE ABSTER DE EFETUAR 
CORTES NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO, DE COBRAR DÉBITOS APURA-
DOS UNILATERALMENTE, RETROATIVOS, POR ESTIMATIVA DE CONSU-
MO, E DE CONDICIONAR O FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA AO 
PAGAMENTO DO DÉBITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS 
INICIAIS. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE PERDA SUPERVENIENTE DO 
INTERESSE E DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. RESOLUÇÃO 
DA ANEEL QUE NÃO TEM O CONDÃO DE LEGITIMAR CONDUTAS CONSI-
DERADAS ABUSIVAS, À LUZ DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, 
NORMA DE ORDEM PÚBLICA E INTERESSE SOCIAL. DESCABIMENTO DA 
PROIBIÇÃO, EM CARÁTER GERAL, DE A CONCESSIONÁRIA SUSPENDER O 
SERVIÇO. ADMISSIBILIDADE DA MEDIDA NOS CASOS DE EMERGÊNCIA, 
DE LIGAÇÃO CLANDESTINA E DE INADIMPLEMENTO RECENTE, SENDO, 
NESSA ÚLTIMA HIPÓTESE, APÓS NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. IMPOSSIBILIDA-
DE DE CORTE DA ENERGIA ELÉTRICA, EM RAZÃO DE DÉBITOS IMPOS-
TOS APÓS A VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CON-
SUMO. COBRANÇA QUE DEVE SER EFETUADA POR OUTROS MEIOS, SOB 
PENA DE CONFIGURAR OFENSA AO ARTIGO 42 DO CDC. PRECEDENTES 
DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DANO MORAL COLETIVO. NÃO CONFIGU-
RAÇÃO. CONFIRMAÇÃO DO VALOR DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBEN-
CIAL FIXADA NA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. 
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Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 05/11/2014 

nnnnn

Apelação
Nº 0184926-31�2011�8�19�0001
Relator: Des� Fernando Cerqueira
Órgão Julgador: 20ª Câmara Cível

Ementa: Ação civil pública consumerista. Pedido de antecipação de tutela. Atraso 
na entrega de produtos comercializados pela ré, via internet. Procedência parcial da 
pretensão autoral. Inconformismo da Ré demandada. Entendimento desta Relatora 
quanto à legitimidade do Ministério Público, inclusive, com assento constitucional, 
para a defesa dos interesses coletivos, por meio da ação civil pública (art. 129, III, 
da Constituição da República, art. 82, I, do Código de Defesa do Consumidor, e art. 
5º, da Lei nº 7.347/1985), que trata das ações civis públicas. Demonstração do mau 
serviço prestado pela ré e suas consequências lesivas, cujo alcance revela o interesse 
social de expressão para a coletividade e autoriza o ajuizamento de ação civil públi-
ca, com vistas a tutelar direitos individuais homogêneos. Inexistência de cerceamen-
to de defesa. Conduta irregular da Ré que restou suficientemente demonstrada, por 
meio das inúmeras reclamações dos consumidores, que retratam suas frustrações 
quando da compra dos produtos comercializados pela apelante, suficientes a de-
monstrar a conduta irregular da Ré� Eficácia da sentença. Ausência de limitação. 
Distinção entre os conceitos de eficácia da sentença e de coisa julgada. Recurso 
especial provido. Conceitos de eficácia e de autoridade da sentença, que tornam 
inócua a limitação territorial dos efeitos da coisa julgada estabelecida pelo art. 16 
da LAP. Efeitos da sentença que se produzem “erga omnes”, para além dos limites 
da competência territorial do órgão julgador. Danos morais coletivos. O Colendo 
Superior Tribunal de Justiça passou a reconhecer a possibilidade de se fixar conde-
nações por danos morais coletivos, como salientado pela Ministra Nanci Andrighi, 
no julgamento do REsp 636.021/RJ. Nosso ordenamento jurídico não exclui a possi-
bilidade de que um grupo de pessoas venha a ter um interesse difuso ou coletivo de 
natureza não patrimonial lesado, nascendo aí a pretensão de ver tal dano reparado. 
Precedentes do STJ e do TJERJ. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO, na 
forma do artigo 557, “caput”, do CPC. 

Decisão Monocrática - Data de Julgamento: 10/09/2014 

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 25/02/2015 
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Apelação 
Nº 70062798228 
Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira 
Órgão Julgador: 9ª Câmara Cível 

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUS-
PENSÃO DA LIDE INDIVIDUAL, EM FACE DA DEMANDA COLETIVA QUE 
VERSA SOBRE A MESMA MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO. DANOS DE-
CORRENTES DO CONSUMO DE LEITE CONTAMINADO OU ADULTERA-
DO. POSSIBILIDADE. Em homenagem ao interesse público de preservação da efe-
tividade da Justiça, e também à realização dos direitos dos consumidores, é válido o 
sobrestamento da lide individual, em face do ajuizamento de ação coletiva que versa 
sobre a mesma matéria de fato e de direito. Suspensão que deve observar o prazo 
estabelecido no §5° do art. 265 do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIAL-
MENTE PROVIDO. UNÂNIME. 

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 25/03/2015 

nnnnn

Agravo Regimental
Nº 70063840334 
Relator: João Moreno Pomar 
Órgão Julgador: 18ª Câmara Cível 

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA C/C REPE-
TIÇÃO DO INDÉBITO, DANO MORAL E RESPONSABILIDADE CIVIL DIS-
SUASÓRIA. APLICAÇÃO DO ART. 557 DO CPC. INSTALAÇÃO E SERVIÇOS 
NÃO SOLICITADOS. DIFICULDADES DE CANCELAMENTO. SUSPENSÃO 
EM FACE DE AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. POSSIBILIDADE. Não me-
rece reparo a decisão que, acolhendo orientação exarada no Ofício-Circular nº 
107/2014, da Corregedoria Geral de Justiça, suspende o feito que versa, ainda 
que alternativamente ou cumulativamente, sobre matéria objeto da Ação Civil 
Pública promovida pelo MP/RS, em face de Brasil Telecom/Oi e Internet Group 
do Brasil S.A., visando obstar as rés de prestar e cobrar serviço ou fornecer pro-
dutos sem autorização expressa do consumidor, exceto se gratuito, assim como 
condená-las ao reparo dos danos materiais causados aos consumidores indivi-
dualmente considerados, que foram lesados em decorrência da inclusão indevi-
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da de serviço não contratado. Não merece provimento agravo interno que ataca 
decisão do relator em adequada aplicação da regra contida no art. 557 do CPC. 
RECURSO DESPROVIDO. 

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 19/03/2015 

nnnnn

Agravo de Instrumento 
Nº 70063641393  
Relator: Mylene Maria Michel  
Órgão Julgador: 19ª Câmara Cível 

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECI-
FICADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBI-
TO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. DECISÃO RECORRIDA QUE DE-
TERMINA A SUSPENSÃO DO FEITO. OFÍCIO-CIRCULAR Nº 107/2014-CGJ. 
Em havendo correspondência entre a ação individual com a ação civil pública que 
trata de serviço de telefonia, deverá o processo ser preferencialmente suspenso 
até o julgamento definitivo da matéria, consoante orientação contida no Ofício-
Circular nº 107/2014-CGJ. No entanto, na hipótese em tela, ao menos um dos 
pedidos – indenização por danos materiais – não foi abarcado no dispositivo da 
sentença da ação coletiva em relação a ora agravada, impossibilitando a conversão 
do feito em fase de cumprimento de sentença, de modo que não se justifica a sus-
pensão da presente ação individual até o trânsito em julgado da ação civil pública. 
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 09/03/2015

nnnnn

Apelação 
Nº 70061741427  
Relator: Kátia Elenise Oliveira da Silva  
Órgão Julgador: 11ª Câmara Cível 

Ementa: Apelação Cível. Direito Privado não especificado. Ação coletiva. Serviço 
de internet banda larga 3G (terceira geração). Caracterizada a falha na prestação 
de serviço e na informação a respeito do mesmo, no tocante às informações so-
bre os aspectos técnicos da oferta, tais como “velocidade contratada”, “volume de 
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tráfego”, “acesso à internet ilimitada” e entrega de uma via do contrato. PEDIDO 
NÃO ATENDIDO E SENTENÇA MANTIDA. AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO 
PELOS CONSUMIDORES. A RESPEITO DO TEMA. DANO MORAL COLETI-
VO. NÃO CONFIGURADO. Sem desconhecer a atual hesitação da jurisprudência 
pátria a respeito do tema, o instituto do “dano moral coletivo” aplica-se tão somente 
aos direitos difusos e coletivos “stricto sensu” (os efetivamente marcados pelo ca-
ráter de transindividualidade e indivisibilidade), não se destinando à reparação de 
prejuízos a interesses ou direitos individuais homogêneos. Viabilidade apenas do 
aproveitamento do provimento jurisdicional coletivo para posterior liquidação do 
dano individual, tópico sobre o que não trata o recurso da demandante. Astreintes. 
A multa fixada para o caso de descumprimento da obrigação encontra amparo no 
art. 461 do CPC, e deve ser mantida. Igualmente quanto ao valor se mostra ade-
quado, condizendo com as determinações exaradas no art. 461, §4º do CPC. PU-
BLICAÇÃO DO DISPOSITIVO SENTENCIAL EM DOIS JORNAIS DE GRANDE 
CIRCULAÇÃO. Além de possuir amparo no disposto no art. 461, §5º, do Código 
de Processo Civil, a medida se mostra bastante razoável para a máxima efetividade 
da prestação jurisdicional, na medida em que se faz necessário que todos os lesados 
tomem conhecimento do que restou decidido no presente feito. UNÂNIME. APE-
LOS DESPROVIDOS. 

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 25/02/2015

nnnnn

Apelação 
Nº 70058239427  
Relator: Paulo Sérgio Scarparo  
Órgão Julgador: 16ª Câmara Cível 

EMENTA: DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA MÓVEL. 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Age de modo ilícito a concessionária de telefonia que habilita 
linhas de telefonia móvel a consumidores que residem em zona rural sabidamente não 
abrangida por seus serviços. Violação dos deveres de informação e de fornecimento 
de serviço adequado. Igualmente ilícita é a cobrança regular por serviços que não são 
fornecidos. Condenada a ré à implementação dos serviços de modo adequado (art. 20 
do CDC). Condenada a ré a indenizar danos morais decorrentes da conduta ilícita. 
Cabível a fixação de indenização por danos morais no caso dos autos, ainda que se 
trate de ação coletiva. Possibilidade de individuação dos ofendidos. Mantido o valor 
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da indenização. Mantida a antecipação de tutela, deferida “initio litis”, consistente no 
abatimento de metade do valor da assinatura mensal dos usuários de linhas de telefo-
nia pós-pagas. APELO DESPROVIDO POR MAIORIA. 

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 20/11/2014 

nnnnn

Apelação 
Nº 70055483424  
Relator: Túlio de Oliveira Martins  
Órgão Julgador: 10ª Câmara Cível 

EMENTA: DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO COLETIVA DE 
CONSUMO AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. VÍCIO NA QUALIDA-
DE DO PRODUTO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. ILEGI-
TIMIDADE ATIVA. AFASTADA. No caso, houve provocação de uma consumidora 
diretamente perante o Ministério Público, a quem também compete a defesa dos 
direitos do consumidor, que, verificando o fato, descobriu a abrangência do pro-
blema, tanto que as reclamações nos órgãos de defesa do consumidor eram hodier-
nas. Interesse social relevante que legitima o órgão ministerial a litigar em favor 
de uma gama indeterminada de consumidores. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 
INOCORRÊNCIA. A investigação levada a efeito pelo Ministério Público através do 
inquérito civil demonstrou que a apelante é sistemática descumpridora das normas 
previstas no Código de Defesa do Consumidor, especificamente no que diz respeito 
à adoção de medidas eficazes para sanar os vícios dos produtos por ela comerciali-
zados, seja oferecendo serviço de assistência técnica, visando ao conserto dos mes-
mos, ou, então, promovendo a substituição dos produtos irrecuperáveis no prazo 
legal. Diante das reiteradas omissões da empresa requerida em dar cumprimento às 
determinações legais pertinentes, lesando uma gama considerável de consumidores, 
tendo em vista que sua atuação se dá em todo o território nacional, evidencia-se a 
presença do interesse de agir necessário à busca da tutela jurisdicional específica, a 
fim de que seja impelida a reparar os danos provenientes da colocação no mercado 
de produtos defeituosos, e efetuar a reparação nos prazos legalmente previstos, além 
de promover a efetiva substituição dos produtos que não sejam passíveis de conserto. 
MÉRITO. DANOS PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS. PRÁTICA ABU-
SIVA CONFIGURADA. SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA DO BEM. OBSERVÂNCIA 
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DOS § § 1º E 2º DO CDC. DEVER DE INDENIZAR. A prova coligida no feito 
demonstra que a conduta imprimida pela demandada em relação aos seus clientes 
gerou um abalo significativo, que transcende os limites do individualismo. O cerne 
da questão concentra-se na precariedade do atendimento prestado ao consumidor 
quando ocorrentes vícios do produto fabricados pela ré (artigo 18, CDC), especial-
mente no que concerne à troca imediata daqueles produtos considerados essenciais 
(artigo 18, § 3º, do CDC). A legislação consumerista ou qualquer outra não especi-
fica o que seria considerado um produto essencial. A doutrina e a jurisprudência, 
entretanto, esclarecem o que seria. A professora Cláudia Lima Marques salienta que 
“em princípio, todos os produtos comestíveis e de uso pessoal já podem ser aí incluí-
dos. O critério deve ser lido sob o impacto do princípio da proteção da confiança; 
assim, se o consumidor compra um sapato, mesmo que para utilizar em festas, e o 
sapato apresenta um vício de inadequação, a loja não pode exigir, como ocorreu 
em Porto Alegre, ‘o prazo legal de trinta dias’ para consertar o sapato e substituí-lo 
por outro semelhante’. O produto é essencial, quanto à expectativa do consumidor 
em usá-lo de pronto; logo tem o consumidor o poder de exigir, de pronto, a subs-
tituição do produto”. A empresa ré é fabricante e também fornecedora de produtos 
identificados como de “linha branca”, ou seja, eletrodomésticos, tais como fogões, 
refrigeradores, máquina de lavar roupas, entre outros. Por certo que tais produtos 
devem ser considerados essenciais, pois são de utilização diária para as pessoas, 
imprescindíveis para a conservação dos alimentos, como é o caso do refrigerador 
adquirido pela testemunha Verônica Alfonsin, ou a máquina de lavar roupas, neces-
sária para o vestuário diário dos consumidores. São apenas exemplos de produtos, 
entre outros tantos, não sendo crível, compreensível, tratá-los como produtos gerais 
e impor ao consumidor o decurso do prazo de trinta dias para conserto do produ-
to. (...) As práticas contrárias ao ordenamento consumerista estão bem sinalizadas, 
comprovadas pelos depoimentos prestados pelos funcionários da própria empresa 
ré. (...) Indesviável, pois, a postura abusiva praticada pela ré ao não observar as di-
retrizes previstas na lei protetiva do consumidor, especialmente o que se extrai do § 
3º do artigo 18 do CDC, ao não efetuar a troca imediata dos produtos considerados 
“essenciais” para os consumidores, frustrando-se suas expectativas de uso imediato. 
(...) No caso em exame, a promovida pelo Ministério Público apontou o desrespeito 
aos direitos básicos dos consumidores e a inobservância da lei protetiva, no que 
concerne ao disposto no seu § 3º, do artigo 18, ou seja, inexistem possibilidades de 
troca imediata de produtos considerados essenciais. Além dos testemunhos presta-
dos pelos próprios funcionários da ré, considerados informantes, outras testemu-
nhas também evidenciaram problemas ocorridos com elas próprias (Heraldo da 
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Silva e Verônica Alfonsin), cuja troca dos equipamentos perdurou por prazo muito 
além daquele previsto no § 1º do artigo do CDC. A partir disso, é necessário frisar 
que a conduta da ré possuiu vários desdobramentos. Práticas e cláusulas abusivas 
(art. 6º, IV, do Código de Defesa do Consumidor) e ausência de boa-fé nas relações 
contratuais (artigo 4º, III, do CDC), concorrendo decisivamente para que fossem 
causados dano moral coletivo e potencial dano patrimonial e extrapatrimonial in-
dividual. (...) Por todo o exposto, forçoso reconhecer que a conduta da ré acarretou 
dano moral coletivo aos consumidores, pois expostos às suas práticas empresariais 
abusivas. Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, a inobservância 
de um comezinho direito de informação pela ré, o ato contrário à boa-fé contratual 
e a frustração da expectativa dos consumidores ao uso de produtos de extrema uti-
lidade diária a todos os consumidores de um modo geral, a imediata frustração com 
o produto logo após sua compra, bem como o caráter sancionador da medida, tenho 
por fixar o valor da indenização por dano moral coletivo em R$ 150.000,00 (cento e 
cinquenta mil reais). Trata-se de quantia adequada para reparar o dano sem que im-
porte em enriquecimento ilícito, e com suficiente carga punitivo-pedagógica, para 
evitar novas ocorrências da espécie. Os valores reverterão para o Fundo dos Bens 
Lesados pelos danos patrimoniais e morais coletivamente causados aos consumido-
res difusamente considerados A correção monetária, pelo IGP-M, deverá incidir a 
partir da publicação desta sentença, ao passo que os juros moratórios de 1% (um por 
cento ao mês) incidirão desde a primeira comercialização do produto noticiada no 
procedimento em apenso. Sentença Mantida. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. 

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 23/10/2014 
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Nº 70059505354  
Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil 
Órgão Julgador: 11ª Câmara Cível

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. COMERCIA-
LIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL ADULTERADO. DANO MORAL COLETIVO. VA-
LOR DA ASTREINTE. Caso em que os direitos violados são individuais homogêneos e 
não difusos em sentido amplo, capazes de causar lesão à coletividade como um todo. A 
conduta da ré de comercializar combustível adulterado não configura ato da gravidade 
exigida para a caracterização do dano moral coletivo, pois incapaz de produzir agressão 
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que gere repulsa em toda a sociedade. Não verificada hipótese de dano moral coletivo 
na espécie, imperativa é manutenção da sentença, no ponto. A multa fixada com amparo 
no art. 461 do CPC tem caráter inibitório. Assim, o valor arbitrado na sentença se mos-
tra insuficiente, o que justifica a sua majoração, em consonância com os princípios da 
razoabilidade e proporcionalidade, bem assim com o já decidido por esta 11ª Câmara 
Cível em casos semelhantes. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 08/10/2014 
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Apelação 
Nº 70054023197  
Relator: Maria Cláudia Cachapuz 
Órgão Julgador: 5ª Câmara Cível 

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS EXTRA-
PATRIMONIAIS. CORSAN. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO. MAU 
CHEIRO. CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA ESTAÇÃO DE TRATAMEN-
TO QUE AUTORIZA O ESTABELECIMENTO DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO 
DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. 
Danos provocados a moradores de regiões próximas ao Parque Marinha, em Rio 
Grande, que já foram reconhecidos inclusive coletivamente, permitindo que se iden-
tifique possibilidade ressarcitória no caso. Hipótese de responsabilidade civil objetiva 
da companhia estatal, em relação aos efeitos desagradáveis ao convívio privado dos 
moradores contíguos à localização da estação de tratamento de esgoto, chegando ao 
ponto de observar-se efetiva restrição a um direito de usufruto da propriedade. Há, 
portanto, situação compensatória a ser identificada em concreto. Ausência de pro-
dução suficiente de prova pela CORSAN, relacionada à ausência de mau cheiro na 
região, inclusive para evidenciar que não resta abrangida a sua esfera privada pela 
situação de restrição ao pleno usufruto de propriedade. Sentença de procedência que 
alcança todos os autores da ação de conhecimento. Com relação ao “quantum” inde-
nizatório, correto é o encaminhamento atual da jurisprudência deste TJRS, que re-
conhece como adequado o valor identificado em montante máximo indenizatório, 
no Termo de Ajustamento de Conduta celebrado pela ré e pelo Ministério Público. 
Identificação, na ocasião do ajustamento, tanto de uma natureza compensatória aos 
danos extrapatrimoniais evidenciados, como uma identidade pedagógico-punitiva, 
excepcionalmente admitida pelo STJ para situações de dano ambiental, como no caso. 

http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/RevistaJuridica/Edicao12/RioGSul/70059505354.pdf
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E, ainda assim, a partir de uma dimensão coletiva identificada em concreto. Ausência 
de demonstração de um dano patrimonial específico que permita a fixação de inde-
nização em parâmetro superior. Sentença que impõe alteração em relação ao valor 
arbitrado para fins indenizatórios, bem como ao termo inicial de contagem dos juros 
moratórios, observada a súmula nº 54 do STJ. Alterado o montante devido a título de 
honorários sucumbenciais. RECURSO DA CORSAN PARCIALMENTE PROVIDO. 
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. 

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 27/08/2014
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Apelação 
Nº 70057581332  
Relator: Gelson Rolim Stocker  
Órgão Julgador: 17ª Câmara Cível

EMENTA: APELOS CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO COLETIVO. 
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MERCADORIA DEFEITUOSA. 
TRANSPORTE. COBRANÇA DE VALORES. PRAZO DA GARANTIA. CLÁU-
SULA ABUSIVA. LIMITE TERRITORIAL DA SENTENÇA. DANO MORAL CO-
LETIVO CONFIGURADO. Do interesse coletivo. O interesse coletivo está eviden-
ciado, na medida em que todos os adquirentes de produtos defeituosos fabricados 
pela ré são atingidos pela cláusula contratual abusiva, que condiciona a assistência 
técnica de produtos com garantia ao pagamento de transporte da mercadoria para 
avaliação e conserto. Da violação às normas do CDC. A conduta da ré está pautada 
em cláusula abusiva, porque impõe ao consumidor ônus que não lhe compete, vio-
lando o disposto no art. 51, I, III, IV e XV do CDC. Do limite territorial dos efeitos 
da sentença. Tratando-se de questão regulada pelo Código de Defesa do Consumi-
dor, os efeitos da sentença estão dispostos do art. 103 da lei consumerista, de forma 
que a sentença de procedência deve beneficiar todas as vítimas e seus sucessores. Do 
dano moral coletivo. A possibilidade de indenização pelo dano moral coletivo está 
prevista no art. 6º, inciso VI, do CDC. O dano moral coletivo está ligado a repulsa 
coletiva e tem caráter de sanção pecuniária por violação aos direitos difusos e coleti-
vos de natureza preventivo-punitiva, com o intuito de inibir a reiteração da conduta 
lesiva. Dano moral configurado e fixado em R$200.000,00. APELO DO RÉU DES-
PROVIDO. APELO DO AUTOR PROVIDO. 

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 20/03/2014 

http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/RevistaJuridica/Edicao12/RioGSul/70054023197.pdf
http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/RevistaJuridica/Edicao12/RioGSul/70057581332.pdf


ArticulistA:
DesembArgADor AnDré gustAvo corrêA De AnDrADe

Revista JuRídica • edição nº 12 101

nnnnn

Apelação
Nº 70047037619  
Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira  
Órgão Julgador: 9ª Câmara Cível 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA. JUÍZO DE ADMISSIBI-
LIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO. PROCESSO COLETIVO. DI-
REITOS DIFUSOS. DEFEITO DE PROJETO EM “GUINCHO DE COLUNA”. 
ACIDENTE DE CONSUMO. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. RECOLHI-
MENTO DO PRODUTO DO MERCADO. PUBLICAÇÃO DO JULGADO NA 
IMPRENSA. COMUNICAÇÃO A DISTRIBUIDORES E ADQUIRENTES DO 
PRODUTO. CONSECTÁRIOS. I - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. Apelo co-
nhecido parcialmente, em face da inovação recursal. Inteligência do artigo 264, 
do Código de Processo Civil. II - MÉRITO. 1. Trata-se de ação coletiva promo-
vida com fundamento em alegados defeitos de projeto em equipamento fabrica-
do pela ré (“guincho de coluna”), em ofensa ao dever de segurança, e que teria, 
inclusive, vitimado um operário. 2. Apesar da inversão do ônus da prova, na 
forma do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a ré nada 
trouxe aos autos para comprovar a regularidade na concepção do equipamento 
(defeito de projeto), deixando de comprovar qualquer fato extintivo, modifica-
tivo ou extintivo do direito alegado, na esteira do art. 333, inciso II, do Código 
de Processo Civil. Ato ilícito caracterizado. 3. Trata-se, nitidamente, de proces-
so coletivo voltado ao resguardo de direitos difusos, assim compreendidos “os 
transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeter-
minadas e ligadas por circunstâncias de fato” (art. 81, inciso I, CDC). 4. Dever 
de recolhimento e substituição do produto, bem como de comunicar do julgado 
a distribuidores e adquirentes. Medidas tendentes a prevenir novos acidentes 
e a tornar efetiva a decisão judicial. 5. No caso, é razoável deixar ao Juízo da 
execução a fixação de astreintes por eventual inadimplemento (arts. 644 e 461, 
§5º, CPC). APELO DO AUTOR PROVIDO PARCIALMENTE. APELO DA RÉ 
CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. UNÂNIME. 

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 28/03/2012
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Apelação   
Nº 70035473420  
Relator: Paulo Roberto Lessa Franz  
Órgão Julgador: 10ª Câmara Cível 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. AGRAVO 
RETIDO. ILEGITIMIDADE ATIVA. INOCORRÊNCIA. O Ministério Público Es-
tadual é competente para propor ação coletiva de consumo, visando à proteção de 
interesse dos consumidores, genericamente considerados, diante de prática comer-
cial abusiva, consistente na deficiência da prestação de serviço de telefonia celular. 
Inteligência do art. 82, I do CDC. Precedentes jurisprudenciais. Agravo retido im-
provido. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Não merece 
prosperar a prefacial de descabimento da ação civil pública, por estar demonstrado 
que a presente demanda não versa exclusivamente sobre interesse de pessoas deter-
minadas, mas também sobre aquelas pessoas aptas a novas contratações, sendo evi-
dente o interesse difuso� SENTENÇA “EXTRA PETITA”. EXCESSO EXTIRPADO. 
É cediço que, em atenção ao princípio da adstrição, preconizado nos artigos 128 e 
460 do CPC, há limitação imposta à prestação jurisdicional, devendo o magistrado, 
ao proferir a sentença, ater-se aos estritos termos em que deduzidos a causa de pedir 
e o pedido. Viável a extirpação do excesso cometido, no que tange à condenação 
ao ressarcimento dos valores desembolsados pelos consumidores, e a disponibi-
lização de informações aos clientes, acerca do ressarcimento de valores (itens “b” 
e “d” da sentença), não havendo falar em desconstituição “in totum” da sentença. 
PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OFENSA. INOCOR-
RÊNCIA. Observância do princípio da livre apreciação da prova pelo Juiz, o qual 
encontra previsão legal no disposto pelo artigo 131 do CPC. ÔNUS DA PROVA. 
INVERSÃO. POSSIBILIDADE. Nas hipóteses dos artigos 12 e 14 do CDC, que tra-
tam da responsabilidade objetiva do fornecedor pelo fato do produto e do serviço, 
respectivamente, a inversão do ônus da prova decorre da própria lei, portanto, é 
“ope legis”, não havendo falar em impossibilidade de produção de prova negativa, 
conforme alegado pela demandada. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. 
CONFIGURAÇÃO. As partes firmaram contrato de prestação de serviços de 
telefonia celular. Contudo, devido à promoção denominada «Fale de Graça», houve 
significativo congestionamento das linhas telefônicas, fato que impediu o uso dos 
serviços contratados. Tal situação não restou afastada pela prova dos autos. Assim, 
o equipamento perde a sua principal finalidade, pois afasta a possibilidade da sua 
devida utilização, restando caracterizada a falha na prestação dos serviços. DANO 
EXTRAPATRIMONIAL COLETIVO� DEMONSTRAÇÃO. Para configuração do 
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dano moral coletivo é necessário haver, além de conduta antijurídica, ofensa grave 
e intolerável a valores e interesses morais de uma dada comunidade, dano que é 
perceptível a partir da sensação de perda de estima, de indignação, de repulsa, de 
humilhação ou de outro sentimento que ofenda a dignidade humana. Hipótese con-
figurada nos autos. EXTENSÃO TERRITORIAL DOS EFEITOS. Sentença ao âmbi-
to de Porto Alegre significaria restringir, sem razoabilidade alguma, a abrangência 
da tutela jurisdicional de interesses e direitos individuais homogêneos, bem como 
afrontar a regra contida no inciso III do artigo 103 do Código de Defesa do Consu-
midor. “QUANTUM” INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. É cediço que, na fixação da 
reparação por dano extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, 
para as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, e aos princípios 
da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar “quantum” que se preste à suficiente 
recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da 
vítima. Ao concreto, demonstrada a ilicitude do ato praticado pela ré, e sopesadas as 
demais particularidades do caso, entendo que deva ser reduzida a verba arbitrada a 
título de danos morais coletivos para R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), manten-
do-se critério de paridade com as outras ações coletivas propostas. ASTREINTES. 
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. 
“QUANTUM”. REDUÇÃO. Não há falar em falta de fundamentação da decisão re-
corrida, proferida em observância aos dispositivos contidos no inciso IX do art. 93 
da Constituição Federal. Mostrando-se exagerado o “quantum” atingido pela multa 
diária arbitrada para o caso de descumprimento da ordem judicial, não há óbice 
à sua redução. Precedentes jurisprudenciais. AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. 
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 26/05/2011 
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Apelação 
Nº 0008536-66�2011�8�26�0405 
Relator: Paulo Dimas Mascaretti
Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público 

EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Ajuizamento pelo Ministério Público contra 
Banco Bradesco S.A. e Instituto Assistencial Alvorada. Pretensão voltada à conde-
nação dos acionados a compor dano moral coletivo e dano material, consequentes 
ao alardeado descumprimento de obrigações de cunho assistencial atribuídas ori-
ginariamente à Fundação Francisco Conde, por eles sucedida. Improcedência dos 
pedidos pronunciada em primeiro grau. Assentadas a competência desta Câmara 
para conhecer e julgar os apelos interpostos, a legitimidade ativa “ad causam” do 
Ministério Público e a inocorrência do fenômeno extintivo aventado (prescrição), 
tem lugar apenas o reconhecimento do dever jurídico dos demandados de parti-
lhar, entre os beneficiários preteridos, o patrimônio acumulado e por eles retido, 
que deveria suportar as atividades assistenciais sob o pálio do Banco Bradesco, que 
de há muito reconhece a necessidade de disponibilizar tais recursos aos legítimos 
beneficiários, apontando, todavia, que não pode se desincumbir de seu desidera-
to em razão de divergências ocorrentes entre os seus representantes. Destinatários 
do rateio que, a esta altura, ficaram definidos nos autos, a partir da intervenção de 
entidade representativa da categoria dos bancários, devendo subsistir a indicação 
avençada, até para evitar a perenização do litígio. Critérios da formalização do ra-
teio, também convencionados pelos interessados, que devem igualmente subsistir, 
máxime porque se cuida na espécie da tutela de direitos individuais homogêneos. 
Apelos do Ministério Público e do assistente litisconsorcial providos em parte, para 
os fins que constam do acórdão.

Íntegra do Acórdão - Data do julgamento: 08/04/2015 
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Apelação 
Nº 3021816-73�2013�8�26�0602 
Relator: Leme de Campos 
Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Público 

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. Indenização por dano moral coletivo “in 
re ipsa”. Divulgação dos nomes e vencimentos dos servidores públicos municipais 
em “site” institucional. Município de Sorocaba. Lei Federal nº 12.527/2011, que dis-
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ciplinou o acesso às informações no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios. Orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a divulga-
ção de cargos e respectivos vencimentos não enseja violação à privacidade, intimi-
dade e segurança do servidor público. Inteligência da Lei nº 14.720/2008, Decreto 
nº 50.070/2008 e Lei Federal nº 12.527/2011. A transparência no uso do dinheiro 
público como direito de todo cidadão não pode ser negada aos administrados. 
Sentença mantida. Recurso não provido.

Íntegra do Acórdão - Data do julgamento: 23/03/2015 
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Apelação 
Nº 0188953-27�2009�8�26�0100 
Relator: Álvaro Torres Júnior 
Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado 

EMENTA: CONTRATO BANCÁRIO. Tarifa por emissão de cheque de baixo 
valor. Incidência do CDC. Admissibilidade. A regulamentação de serviços ban-
cários pelo CMN e BACEN não tem o condão de afastar a apreciação da questão, 
à luz do CDC, que é norma de ordem pública. Tarifa cobrada somente de pessoa 
jurídica. Irrelevância. Se a correntista, pessoa jurídica, utilizava a conta corrente 
e recebia talão de cheques como destinatária final, é ela consumidora, de acordo 
com o art. 2º, “caput”, da Lei nº 8.078/1990. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Tarifa por 
emissão de cheque de baixo valor. Cobrança em período anterior à Resolução 
nº 3.518/2007, do BACEN, que proibiu expressamente a cobrança de tarifa de 
compensação de cheques. Cobrança ilegal. Atos normativos emanados do CMN 
ou do BACEN não têm prevalência sobre a Constituição Federal, nem sobre le-
gislação infraconstitucional, como o Código de Defesa do Consumidor. A falta 
de regulamentação expressa sobre a cobrança de tarifas bancárias não autoriza o 
desrespeito à Constituição Federal, que impõe à ordem econômica a observação 
do princípio da defesa do consumidor. Nem pode a entidade financeira violar 
o princípio da isonomia previsto no art. 5º, “caput”, da CF, e tratar de forma 
desigual os consumidores que emitem cheques, cobrando tarifas daqueles que 
emitem cheques considerados de baixo valor. A cobrança de tarifa por emissão 
de cheques de baixo valor é ilegal, porque já são cobradas do correntista outras 
tarifas, como as de manutenção da conta corrente e de fornecimento de talões 
ou de folhas de cheques. Devolução de valores aos correntistas Admissibilidade. 
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AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Tarifa por emissão de cheque de baixo valor. Cobran-
ça ilícita. Indenização. A responsabilidade civil do Banco é oriunda do risco 
integral de sua atividade econômica. Teoria do risco profissional. Aplicação. Os 
danos morais se provam “in re ipsa”, com a simples demonstração da cobrança 
indevida. Hipótese em que não se discute a lesão sofrida individualmente pelo 
cliente da entidade financeira, e sim a ofensa à integridade moral coletiva dos 
consumidores. Dano moral coletivo. Configuração. Prática adotada pela entida-
de financeira, de tratar de forma desigual os clientes que emitem cheques ou de 
cobrar deles novas tarifas, na tentativa de desestimular a prestação de serviços 
contratados e já cobrados dos correntistas, com nítido desrespeito à Constitui-
ção Federal e ao Código de Defesa do Consumidor, configurou ofensa à digni-
dade dos consumidores e a seus interesses econômicos Fixação da indenização 
em R$ 15.000,00, revertida ao Fundo Especial de Despesa de Reparação de In-
teresses Difusos Lesados (art. 13 da Lei nº 7.347/1985). Admissibilidade. HO-
NORÁRIOS DE ADVOGADO. Ação civil pública. Propositura pelo Ministério 
Público. Condenação do Banco réu ao pagamento de verba honorária arbitrada 
em R$ 2.000,00. Inviabilidade. Os honorários são destinados tão somente ao 
advogado. Verba afastada. Ação civil pública parcialmente procedente. Recursos 
providos em parte.

Íntegra do Acórdão - Data do julgamento: 02/02/2015
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Apelação
Nº 9000168-10�2005�8�26�0506  
Relator: Cláudio Marques  
Órgão julgador: 3ª Câmara Extraordinária de Direito Público 

EMENTA: APELAÇÃO. Ação Civil Pública. Venda de combustível adulterado. 
Inépcia da inicial e cerceamento de defesa. Não configurados. Desnecessária a 
produção de outras provas. Responsabilidade civil do vendedor. Aplicabilidade do 
CDC. Dano moral coletivo difuso configurado. Valor da condenação reduzido. Pre-
cedentes do TJ/SP. Recurso parcialmente provido. 

Íntegra do Acórdão - Data do julgamento: 16/12/2014 
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http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/RevistaJuridica/Edicao12/SaoPaulo/0188953-27.2009.8.26.0100.pdf
http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/RevistaJuridica/Edicao12/SaoPaulo/9000168-10.2005.8.26.0506.pdf
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Apelação 
Nº 9001664-35�2009�8�26�0506 
Relatora: Márcia Tessitore 
Órgão julgador: 2ª Câmara de Direito Privado 

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação Civil Pública. Indenização por da-
nos morais e obrigação de fazer. Prática atentatória à saúde física dos consumidores 
(comercialização de produtos com prazo de validade expirado) e propaganda enga-
nosa. Procedência do pedido para condenar a ré no pagamento de reparação moral, 
no montante de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Preliminares. Cerceamento 
de Defesa. Inocorrência. Ausência de fundamentação ao “decisum”, quanto aos pa-
râmetros de fixação do valor indenizatório. Inocorrência. Veiculação de produtos 
inadequados ao consumidor, ora com prazo de validade adulterado, ora sem infor-
mação devida acerca de tal prazo sua validade. Má prestação do serviço. Produto 
comercializado, impróprio ao consumo. Dever de informar. Inteligência dos artigos 
6º, inciso II; 12, § 1º, incisos I e II, ambos do CDC. Publicidade enganosa. Ofensa à 
boa-fé objetiva. Condutas ilícitas. Responsabilidade civil configurada. Dano moral 
coletivo. Dever em indenizar. Requisitos presentes. Redução do “quantum”. Impos-
sibilidade. Decisão mantida. Juros de mora. Cômputo. Revisão de ofício. Preceden-
tes desta Câmara. Súmula 54 do STJ. Recurso desprovido, com observação. 

Íntegra do Acórdão - Data do julgamento: 04/11/2014 
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Apelação
Nº 0024500-62�2011�8�26�0482 
Relator: Paulo Barcellos Gatti 
Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Público 

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE PÚBLICO CO-
LETIVO. GRATUIDADE A DEFICIENTES FÍSICOS. Pretensão inicial voltada à 
imposição de obrigação de fazer à empresa ré, no sentido de que admita o amplo 
acesso de deficientes físicos ao benefício da isenção tarifária no transporte público 
coletivo, sem imposição de qualquer restrição de itinerário cabimento inteligência 
do art. 1º, I, da Lei Complementar Estadual nº 666/1991 cc. Decreto Estadual nº 
34.753/1992. Ausência de qualquer óbice na legislação de regência. Danos morais 
coletivos. Pedido sucessivo de condenação da empresa ré ao pagamento de indeni-
zação pelos supostos danos morais coletivos provocados em detrimento dos usuá-

http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/RevistaJuridica/Edicao12/SaoPaulo/9001664-35.2009.8.26.0506.pdf
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rios do serviço. Inadmissibilidade. Sentença de parcial procedência mantida. Recur-
so da ré improvido.

Íntegra do Acórdão - Data do julgamento: 29/09/2014 
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Apelação 
Nº 0247524-88�2004�8�26�0577 
Relator: Élcio Trujillo 
Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado 

EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Comercialização de combustível adulterado. 
Violação ao dever de informação e à boa-fé dos consumidores. Dano moral coletivo 
configurado. Dano “in abstrato”. Pedido de desconsideração da personalidade jurí-
dica do Auto Posto acolhido. Medida necessária. Ilícito configurado. Capital social 
da pessoa jurídica é inferior ao valor da condenação imposta. Honorária fixada em 
favor do “Parquet”, ante a procedência da demanda. Incidência do art. 20 do Código 
de Processo Civil. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PROVIDO.

Íntegra do Acórdão - Data do julgamento: 30/11/2011 

http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/RevistaJuridica/Edicao12/SaoPaulo/0024500-62.2011.8.26.0482.pdf
http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/RevistaJuridica/Edicao12/SaoPaulo/0247524-88.2004.8.26.0577.pdf
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Apelação  
Nº 2014�021626-6  
Relator: Sérgio Roberto Baasch Luz 
Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSUMIDOR. ADMINIS-
TRATIVO. RESTAURANTE. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS SANITÁRIAS. PRODU-
TOS COM PRAZO DE VALIDADE VENCIDO E SEM PROCEDÊNCIA. TERMO 
DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) FIRMADO ANTERIORMENTE. IN-
TERESSE PROCESSUAL EXISTENTE. AUTOR QUE PRETENDE A CONDENA-
ÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL COLETIVO. 
FATOS SUPERVENIENTES AO TAC. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. 
CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. PROVAS SUFICIENTES. COM-
PROVAÇÃO DOS FATOS. ALVARÁ SANITÁRIO INICIALMENTE NEGADO. 
ART. 12, § 1º, II, E ART. 39, VIII, DO CDC. IRREGULARIDADES SANADAS NO 
DECORRER DO PROCESSO. DANO MORAL COLETIVO. CONFIGURAÇÃO. 
ARBITRAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

 1. “A circunstância de o ‘Parquet’ estadual estar, na espécie dos autos, respaldado 
por termo de ajustamento de conduta entabulado em anterior ação civil pública, faz 
inexistir seu interesse processual na deflagração de nova demanda com o mesmo 
objeto, mormente porque, ‘in casu’, tendo título executivo extrajudicial, pode lançar 
mão do remédio adequado para satisfazer seu desiderato.” (TJSC, Grupo de Câma-
ras de Direito Público, Apelação Cível nº 2012.062472-8, da Capital, Rel. Des. João 
Henrique Blasi, j. 08.05.2013).

Porém, o precedente citado difere do caso retratado nos autos, porquanto neste 
postula-se, em razão do descumprimento do termo de ajustamento de conduta, 
a indenização por dano moral coletivo, persistindo o interesse processual do ente 
ministerial. Além disso, as medidas compensatórias fixadas no termo de ajusta-
mento de conduta tinham como fundamento os fatos anteriores, enquanto a pre-
tensão agora veiculada funda-se no descumprimento da obrigação então firmada. 
2. Segundo o art. 330, I, do CPC, quando a questão de mérito for somente de direito, 
ou quando for de direito e de fato, mas não houver necessidade de produzir outras 
provas, cabível é o julgamento antecipado da lide, sem que isso implique em cercea-
mento de defesa da parte requerida. (AC nº 2013.075405-5, de Tubarão, rel. Des. 
Jaime Ramos, j. 13.02.2014).

3. Para a caracterização do dano moral coletivo decorrente de violação a direito dos 
consumidores (Lei nº 8.078/1990, art. 6º, inc. VI) e à lei de proteção ao meio ambiente 

http://busca.tjsc.jus.br/jurisprudencia/busca.do
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(Lei nº 6.938/1981, art. 14, § 1º) é preciso que o fato transgressor seja de razoável sig-
nificância e desborde os limites da tolerabilidade. Ele deve ser grave o suficiente para 
produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na 
ordem extrapatrimonial coletiva (STJ, T-2, REsp nº 1.221.756, Min. Massami Uyeda; 
T-1, AgRgAREsp nº 277.516, Min. Napoleão Nunes Maia). (TJSC, Apelação Cível n. 
2013.054430-6, de São Bento do Sul, rel. Des. Newton Trisotto, j. 27-05-2014).

Demonstrada a comercialização irregular de alimentos, em descumprimento das 
normas sanitárias e de termo de ajustamento de conduta, e o risco à saúde dos con-
sumidores, deve ser julgado procedente o pedido contido em ação civil pública para 
indenizar os danos morais coletivos, porquanto a conduta tem o condão de lesar, 
ainda que potencialmente, a coletividade. 

4. “Entende-se que, muito mais que desempenhar uma função compensatória, o 
montante da indenização por danos extrapatrimoniais difusos possui um sentido 
punitivo, que resulta na ideia de prevenção.” (AC nº 2007.061907-5, de Curitibanos, 
ref. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 25-03-2008).

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 09/12/2014
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Apelação 
Nº 2010�003640-8 
Relator: Luiz Cezar Medeiros 
Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Público

EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OFERTA DE PLANO DE TE-
LEFONIA COM OMISSÃO DE INFORMAÇÕES - VIOLAÇÃO 
AO CDC, ART. 6º, INC. III - PREJUÍZOS AOS CONSUMIDORES 
1. Restando configurada a oferta de plano de telefonia sem a correspondente infor-
mação acerca do produto, como por exemplo, a restrição nos serviços e o conse-
quente prejuízo aos consumidores, é de ser julgado procedente o pedido formulado 
em ação civil pública para obstar a prática desleal e indenizar os danos morais cole-
tivamente considerados.

 2. A conduta passível de lesar a coletividade concretamente ou mesmo poten-
cialmente, induzindo a erro consumidores, tem o condão de configurar a obri-
gação de indenização, com a finalidade de compensar os danos morais difusos 
dela decorrentes.

http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/RevistaJuridica/Edicao12/SantaCatarina/2014.021626-6.pdf
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3. Ainda que não seja possível determinar com exatidão o valor que corresponda 
ao ressarcimento dos danos morais coletivos, a reparação deverá traduzir uma justa 
punição ao ofensor, considerando-se a relevância social dos interesses tutelados. De 
outro lado, o “quantum” indenizatório deverá ser alcançado, de tal forma que deses-
timule a prática de ilícitos, recomendando-se ainda ao juiz que observe os princípios 
da razoabilidade e da proporcionalidade, não se descurando da apreciação de todos 
os elementos que concorreram para a causa da lesão, bem como das consequências 
advindas do dano.

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 13/07/2010

http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/RevistaJuridica/Edicao12/SantaCatarina/2010.003640-8.pdf
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Apelação  
Nº 0002444-78�2009�8�08�0038
Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos
Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO do consumidor. Violação. Exposição de 
preços. Dever de informação. Dano moral coletivo. Inocorrência. RECURSO CO-
NHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Viola o Código de Defesa do Consumidor, mormente o direito de informação 
adequada, a empresa que não cuida em fixar preços nos produtos expostos à venda, 
inclusive, preços à vista, a prazo e taxa de juros.

II - O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofri-
mento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo. En-
tretanto, para a caracterização de tal espécie de dano se exige uma compleição fática 
apta a permitir inferir restar ferido o sentimento coletivo, exige-se que a comuni-
dade sinta-se ofendida, que haja um senso comum sobre tal transgressão, ao que 
não se presta uma ofensa isolada à legalidade, que, a meu ver, não tem o condão de 
repercutir socialmente.

III - Recurso conhecido e parcialmente provido.

Íntegra do Acórdão - Data do Julgamento: 25/03/2014

http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/RevistaJuridica/Edicao12/EspiritoSanto/0002444-78.2009.8.08.0038.pdf
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DECLARAÇÕES 
PRECONCEITUOSAS CONTRA 

DETERMINADO GRUPO 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO  
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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Apelação 
Nº 0212635-07�2012�8�19�0001 
Relator: Des� Eduardo de Azevedo Paiva 
Órgão Julgador: 18ª Câmara Cível

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MI-
NISTÉRIO PÚBLICO, EM FACE DE PARLAMENTAR MUNICIPAL QUE TERIA 
FEITO DECLARAÇÃO HOMOFÓBICA E DISCURSO DE ÓDIO CONTRA OS 
INTEGRANTES DE COMUNIDADE LGBT (LÉSBICAS, GAYS, BISSEXUAIS, 
TRAVESTIS E TRANSGÊNEROS) EM REDE SOCIAL. PEDIDO DE CONDE-
NAÇÃO DO RÉU, A TÍTULO DE DANO MORAL COLETIVO. CONJUNTO 
PROBATÓRIO DEMONSTRANDO QUE, NA VERDADE, O EPISÓDIO NAR-
RADO CORRESPONDE A UMA TROCA DE OFENSAS ENTRE O VEREADOR 
E USUÁRIOS DA PÁGINA DA INTERNET CONHECIDA COMO “TWITTER”. 
CONDUTA REPROCHÁVEL, MAS SEM A RELEVÂNCIA SOCIAL NECESSÁ-
RIA PARA CONFIGURAR A ESPÉCIE DE PREJUÍZO EXTRAPATRIOMONIAL 
ALEGADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMEN-
TO DO RECURSO.

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 11/03/2015 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00043293716D1415CC91D989F096A9DE19D5C503532A6114
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
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Apelação  
Nº 70055052070  
Relator: Túlio de Oliveira Martins  
Órgão Julgador: 10ª Câmara Cível 

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. PROPAGANDA. RACISMO INSTITU-
CIONAL. INTERESSE DIFUSO. DANO MORAL COLETIVO. ILEGITIMIDADE 
ATIVA DO DEMANDANTE RECONHECIDA. O autor ingressou com a presente de-
manda, em decorrência da veiculação de propaganda pelo réu, na qual não foi respeitada 
a representação da população negra, pleiteando dano moral nitidamente coletivo. Logo, 
em se tratando de direito difuso, carece a demandante de legitimidade ativa. Exegese dos 
arts. 81 e 82 do CDC. Precedentes jurisprudenciais. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 26/09/2013 
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Apelação  
Nº 70054158472  
Relator: Túlio de Oliveira Martins  
Órgão Julgador: Câmara Cível 

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. PROPAGANDA. RACISMO INSTITU-
CIONAL. INTERESSE DIFUSO. DANO MORAL COLETIVO. ILEGITIMIDADE 
ATIVA DA DEMANDANTE RECONHECIDA. A autora ingressou com a presente 
demanda, em decorrência da veiculação de propaganda pelo réu, na qual não foi 
respeitada a representação da população negra, pleiteando dano moral nitidamente 
coletivo. Logo, em se tratando de direito difuso, carece a demandante de legitimida-
de ativa. Exegese dos arts. 81 e 82 do CDC. Precedentes jurisprudenciais. APELA-
ÇÃO DESPROVIDA. 

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 23/05/2013 
 
 

http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/RevistaJuridica/Edicao12/RioGSul/70055052070.pdf
http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/RevistaJuridica/Edicao12/RioGSul/70054158472.pdf
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Apelação 
Nº 0109470-11�2010�8�26�0100 
Relator: Teixeira Leite 
Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Privado 

EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Indenização. Dizeres proferidos por jornalista 
no intervalo do jornal, e que por falha técnica foram ao ar. Fato que já foi reparado 
em ações individuais. Não comprovação de existência de dano moral coletivo, ante 
a falta de ofensa à classe dos garis. Recursos providos. 

Íntegra do Acórdão - Data do julgamento: 18/07/2013 
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IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
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Agravo Regimental no Recurso Especial  
Nº 1003126 / PB 
Relator: Min� Benedito Gonçalves 
Órgão Julgador: 1ª Turma

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMEN-
TAL NO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PARA O PROCESSAMENTO 
E JULGAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO 
PÚBLICO FEDERAL, OBJETIVANDO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 
COLETIVOS, EM DECORRÊNCIA DE FRAUDES EM LICITAÇÕES PARA A 
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO, MEDIANTE A UTILIZA-
ÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS. EMISSÃO DE DECLARAÇÕES FALSAS DE 
EXCLUSIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS. ART. 535 DO 
CPC NÃO VIOLADO. UNIÃO FEDERAL ADMITIDA COMO ASSISTENTE. 
SÚMULA 150 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, 
I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOCU-
MENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO RECHAÇADA PE-
LAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ.

1. Constatado que a Corte regional empregou fundamentação adequada e sufi-
ciente para dirimir a controvérsia, dispensando, portanto, qualquer integração à 
compreensão do que fora por ela decidido, é de se afastar a alegada violação do 
art. 535 do CPC.

2. À luz dos artigos 127 e 129, III, da CF/1988, o Ministério Público Federal possui 
legitimidade para o ajuizamento de ação civil pública, objetivando indenização 
por danos morais coletivos, em decorrência de emissões de declarações falsas de 
exclusividade de distribuição de medicamentos usadas para burlar procedimentos 
licitatórios de compra de medicamentos pelo Estado da Paraíba, mediante a utili-
zação de recursos federais.

3. A presença da União Federal como assistente simples (art. 50 do CPC), por si 
só, impõe a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Consti-
tuição Federal. Incidência da Súmula 150 do STJ: “Compete à Justiça Federal de-
cidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, 
da União, suas Autarquias ou Empresas Públicas”.

4. Se as instâncias ordinárias decidiram por bem manter a ora agravante na lide, 
diante do acervo fático-probatório já produzido, não é dado a esta Corte rever os 
elementos que levaram a tal convicção.
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5. É defeso ao Superior Tribunal de Justiça apreciar a alegação de ausência de docu-
mentos indispensáveis à propositura da ação, rechaçada pelas instâncias ordinárias. 
Incidência da Sumula nº 7 do STJ.

6. Agravo regimental não provido.

Íntegra do Acórdão - Data do Julgamento: 01/03/2011
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Recurso Especial  
Nº 821891 / RS
Relator: Min� Luiz Fux 
Órgão Julgador: 1ª Turma

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FRAUDE EM LICITAÇÃO REALIZADA 
PELA MUNICIPALIDADE. ANULAÇÃO DO CERTAME. APLICAÇÃO DA PE-
NALIDADE CONSTANTE DO ART. 87 DA LEI 8.666/1993. DANO MORAL CO-
LETIVO� IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INDI-
CAÇÃO DE DISPOSITIVO NÃO DEBATIDO NA INSTÂNCIA “A QUO”.

1. A simples indicação dos dispositivos tidos por violados (art. 1º, IV, da Lei 
7347/1985, e arts. 186 e 927 do Código Civil de 1916), sem referência com o dispos-
to no acórdão confrontado, obsta o conhecimento do recurso especial. Incidência 
dos verbetes das Súmulas 282 e 356 do STF.

2. “Ad argumentandum tantum”, ainda que ultrapassado o óbice erigido pelas Súmulas 
282 e 356 do STF, melhor sorte não socorre ao recorrente, máxime porque a incom-
patibilidade entre o dano moral, qualificado pela noção de dor e sofrimento psíquico, 
e a transindividualidade, evidenciada pela indeterminabilidade do sujeito passivo e 
indivisibilidade da ofensa objeto de reparação, conduz a não indenizabilidade do dano 
moral coletivo, salvo comprovação de efetivo prejuízo dano.

3. Sob esse enfoque, decidiu a 1ª Turma desta Corte, no julgamento de hipóte-
se análoga, “verbis”: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO 
AMBIENTAL. DANO MORAL COLETIVO. NECESSÁRIA VINCULAÇÃO 
DO DANO MORAL À NOÇÃO DE DOR, DE SOFRIMENTO PSÍQUICO, 
DE CARÁTER INDIVIDUAL. INCOMPATIBILIDADE COM A NOÇÃO 
DE TRANSINDIVIDUALIDADE (INDETERMINABILIDADE DO SUJEITO 
PASSIVO E INDIVISIBILIDADE DA OFENSA E DA REPARAÇÃO). RECURSO 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=14300284&num_registro=200702616723&data=20110510&tipo=5&formato=PDF
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ESPECIAL IMPROVIDO.» (REsp 598.281/MG, Rel. Ministro  LUIZ FUX, Rel. p/ 
Acórdão Ministro  TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 
02.05.2006, DJ 01.06.2006)

4. Nada obstante, e apenas “obiter dictum”, há de se considerar que, no caso concre-
to, o autor não demonstra de forma clara e irrefutável o efetivo dano moral sofrido 
pela categoria social titular do interesse coletivo ou difuso, consoante assentado pelo 
acórdão recorrido:”(...) Entretanto, como já dito, por não se tratar de situação típica 
da existência de dano moral puro, não há como simplesmente presumi-la. Seria ne-
cessária prova, no sentido de que a Municipalidade, de alguma forma, tenha perdi-
do a consideração e a respeitabilidade, e que a sociedade uruguaiense efetivamente 
tenha se sentido lesada e abalada moralmente, em decorrência do ilícito praticado, 
razão pela qual vai indeferido o pedido de indenização por dano moral”.

5. Recurso especial não conhecido.

Íntegra do Acórdão - Data do Julgamento: 08/04/2008

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=3891231&num_registro=200600380062&data=20080512&tipo=5&formato=PDF
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Apelação
Nº 0076844-03�2011�8�19�0001 
Relator: Des� Inês da Trindade 
Órgão Julgador: 6ª Câmara Cível

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESVIO DE CERCA DE 59 MILHÕES 
DOS COFRES PÚBLICOS. CONTRATAÇÃO DA FESP E SUBCONTRATAÇÃO 
DE ONGS E EMPRESAS FANTASMAS. SINUOSA REDE DE CUMPLICIDA-
DE NA CONTRATAÇÃO DE PROJETOS VAGOS E IMPRECISOS. INEXECU-
ÇÃO DOS SERVIÇOS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PETIÇÃO AO JUÍZO DE 
PRIMEIRO GRAU, NA QUAL OS DEMANDADOS INFORMAM O DEPÓSITO 
DOS VALORES DA CONDENAÇÃO DETERMINADA NA SENTENÇA, RE-
QUERENDO A EXTINÇÃO DO FEITO E BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO. APELO 
DO MP, PRETENDENDO REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA, PARA SER 
JULGADA PROCEDENTE A REPARAÇÃO DO DANO AO ERÁRIO “IN TO-
TUM”, DE FORMA SOLIDÁRIA; MAJORAÇÃO DOS VALORES DA MULTA 
CIVIL E DANO MORAL COLETIVO, E DEFINIÇÃO DO PERÍODO PREVISTO 
NO ART. 12 DA LEI 8.429/1992, NO TOCANTE À PROIBIÇÃO DE CONTRA-
TAR COM O PODER PÚBLICO. RECURSO ADESIVO DOS DEMANDADOS, 
OBJETIVANDO REFORMA TOTAL DA SENTENÇA, COM A IMPROCEDÊN-
CIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL. NÃO CONHECIMENTO 
DO RECURSO ADESIVO, UMA VEZ QUE OCORREU O FENÔMENO DA 
PRECLUSÃO LÓGICA. OS DEMANDADOS CONCORDARAM EXPRESSA-
MENTE COM A SENTENÇA, AO DEPOSITAREM TODOS OS VALORES A 
QUE FORAM CONDENADOS, O QUE IMPLICA EM AUSÊNCIA DE INTE-
RESSE RECURSAL. OS RECORRENTES, APÓS A SENTENÇA, PRATICARAM 
ATO INCOMPATÍVEL COM A IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO. APLICAÇÃO 
DO ART. 503 DO CPC. QUANTO À APELAÇÃO DO MP, O PEDIDO DE APLI-
CAÇÃO DA SOLIDARIEDADE NA CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO 
AO ERÁRIO NÃO PROSPERA. DE ACORDO COM O ART. 265 DO C.C., A 
SOLIDARIEDADE NÃO SE PRESUME, MAS SOMENTE DECORRE DE LEI. 
A LEI Nº 8.429/1992, QUE DISPÕE SOBRE A IMPROBIDADE ADMINISTRA-
TIVA, NÃO TRAZ NENHUMA DISPOSIÇÃO ACERCA DA SOLIDARIEDA-
DE NO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ADEMAIS, NÃO HÁ PEDIDO EX-
PRESSO NA INICIAL, MAS SOMENTE QUANTO AO DANO MORAL. MULTA 
CIVIL FIXADA EM R$5.000,00, E DANO MORAL COLETIVO FIXADO EM 
R$10.000,00, DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA E PRINCÍPIOS DA 
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RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, NÃO MERECENDO REPARO. 
QUANTO AO PRAZO DE SUSPENSÃO DE CONTRATAÇÃO COM O PODER 
PÚBLICO, OU DE RECEBIMENTO DE INCENTIVOS FISCAIS, DE FATO, O 
JUÍZO “A QUO” DEIXOU DE FIXÁ-LO. DE ACORDO COM A PONDERA-
ÇÃO DO QUE ESTÁ PREVISTO NO ART. 12 DA LEI 8.429/1992, DEVE SER 
FIXADO EM 5 (CINCO) ANOS. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO E 
APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDA, PARA 
FIXAR O PERÍODO DE 5 (CINCO) ANOS PARA CADA RÉU, DE PROIBIÇÃO 
DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU 
INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, 
AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA 
SÓCIO MAJORITÁRIO.

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 11/03/2015
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Apelação
Nº 0002411-62�2010�8�19�0001 
Relator: Des� Celso Ferreira Filho 
Órgão Julgador: 15ª Câmara Cível

EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 
Trata-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa proposta 
pelo Ministério Público, sustentando em suas alegações que o Estado do Rio de 
Janeiro, por meio da FESP, celebrou contratos com organizações não governa-
mentais, pelo intermédio das quais foram desviados recursos públicos. Fatos 
narrados e demonstrados nos autos que evidenciam as condutas ímprobas pra-
ticadas pelos apelantes. As provas demonstram a intenção, o dolo dirigido a uma 
finalidade específica, que era de lesar o erário, conforme se infere da colheita de 
conversas telefônicas com outros envolvidos no esquema, onde se podem cons-
tatar todas as artimanhas desenvolvidas por esses, para desviar valores, dando 
uma aparência, uma roupagem de legalidade àquilo que, sabidamente, se apre-
senta como conduta tipicamente penal. Em ação de improbidade admite-se o 
pedido de ressarcimento de danos morais coletivos. A norma previu, expressa-
mente, a possibilidade de se obter, nessa via, o “ressarcimento integral do dano”, 
que indica sua reparação em ambos os aspectos: material e moral. Quanto à 
condenação ao pagamento dos danos materiais, esses devem ser ressarcidos de 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004B84E57F8826A101287162427B07C1BADC503534F0134
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forma solidária por todos os réus, conforme prevê o texto legal, razão pela qual 
se acolhe o recurso ministerial. DESPROVIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO 
E PROVIMENTO DO SEGUNDO.

 Íntegra do Acórdão em Segredo de Justiça - Data de Julgamento: 03/03/2015
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Apelação
Nº 0073487-49�2010�8�19�0001   
Relator: Des� Celso Ferreira Filho 
Órgão Julgador: 15ª  Câmara

EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Trata-
se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa proposta pelo Mi-
nistério Público, sustentando em suas alegações que o Estado do Rio de Janeiro, 
por meio da FESP, celebrou contratos com organizações não governamentais, por 
intermédio das quais foram desviados recursos públicos. Preliminar de ilegitimida-
de passiva “ad causam” que se rejeita. Inexistência de cerceamento de defesa. Ine-
xistência de conexão. Inexistência de outras nulidades no julgado. Fatos narrados 
e demonstrados nos autos que evidenciam as condutas ímprobas praticadas pelos 
apelantes. As provas demonstram a intenção, o dolo dirigido a uma finalidade es-
pecífica, que era de lesar o erário, conforme se infere da colheita de conversas tele-
fônicas com outros envolvidos no esquema, onde se podem constatar todas as arti-
manhas desenvolvidas por esses, para desviar valores, dando uma aparência, uma 
roupagem de legalidade àquilo que, sabidamente, se apresenta como conduta tipi-
camente penal. Em ação de improbidade admite-se o pedido de ressarcimento de 
danos morais coletivos. A norma previu, expressamente, a possibilidade de se obter, 
nessa via, o “ressarcimento integral do dano”, que indica sua reparação em ambos 
os aspectos: material e moral. Os efeitos deletérios do esquema, assim como a sua 
magnitude, estão a conduzir para a exasperação do valor da indenização. Reforma-
se, pois, a sentença, no que se refere ao valor da indenização por dano moral, para 
fixar em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que deverá ser acrescido de correção 
monetária contada do julgado, e juros legais de 1% ao mês, estes contados do evento, 
na forma da Súmula 54 do STJ, em favor do Fundo criado pela Lei 7.347/1985. Me-
rece, ainda, ser corrigido o valor da multa civil fixada, já que não atende ao aspecto 
punitivo pedagógico e não guarda correlação com o dano perpetrado ao erário. Por 
tais razões, fixa-se em R$ 100.000,00 (cem mil reais) o valor da multa civil para cada 
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réu. Ademais, a sentença merece pequeno reparo na parte em que fixou a proibição 
de contratar com o Poder Público, uma vez que o magistrado sentenciante não deli-
mitou o lapso temporal, conforme prevê o art. 12 da Lei 8.429/1992. Neste aspecto, a 
omissão merece ser suprida, fixando o prazo de cinco anos para a proibição de con-
tratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos ficais ou creditícios, 
direta ou indiretamente. Quanto à condenação ao pagamento dos danos materiais, 
esses devem ser ressarcidos de forma solidária por todos os réus, conforme prevê 
o texto legal, razão pela qual se acolhe o recurso ministerial. PROVIMENTO DO 
QUARTO RECURSO E DESPROVIMENTO DOS DEMAIS. 

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 10/02/2015 
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Apelação 
Nº 0057345-70�2012�8�19�0042 
Relator: Des� Caetano Fonseca Costa 
Órgão Julgador: 7ª Câmara Cível

EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESTITUIÇÃO DE CONSELHEIRO TUTE-
LAR. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 
Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, objetivando 
a decretação da perda da função pública e dos direitos políticos, além da multa ci-
vil e danos materiais e dano moral coletivo, do Conselheiro Tutelar João Paulo de 
Freitas, diante do exercício da função de forma desidiosa. Conduta do Conselheiro 
Tutelar que denota completa incompatibilidade com a função exercida, que além de 
reprovável, configura séria violação da confiança nele depositada pelo ente público, 
que denota natureza grave, e que mereceu a penalidade imposta pela sentença - a 
perda do mandato, conforme previsto na Lei Municipal nº 5.958/2003, em seus arts. 
26, parágrafo único, incisos III e X, c/c 28, §2º, inciso III. Não restou comprovada 
a prática de propaganda político-partidária nas dependências do Conselho Tutelar, 
não havendo como imputar ao réu qualquer ato de improbidade administrativa. 
Sentença mantida. Recurso improvidos. 

Íntegra do Acórdão em Segredo de Justiça - Data de Julgamento: 28/01/2015 
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Apelação Cível  
Nº 70036815298  
Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro 
Órgão Julgador: 22ª Câmara Cível 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE SERVIDORES 
PARA O DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAGÉ. PAGAMENTO DE 
VALORES A MAIOR, CONSTATADO PELO TCE. INDENIZAÇÃO POR DANO 
MORAL COLETIVO INDEVIDA. 

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 14/10/2010   

http://www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_comarca=Tribunal+de+Justi%E7a&versao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_comarca=700&num_processo_mask=70036815298&num_processo=70036815298&codEmenta=3804879&temIntTeor=true
http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/RevistaJuridica/Edicao12/RioGSul/70036815298.pdf
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Apelação Cível 
Nº 0000164-41�2011�8�26�0240 
Relator: Sidney Romano dos Reis 
Órgão: 6ª Câmara de Direito Público

Ementa: Apelação Cível Administrativo e Constitucional.  Ação Civil Pública. Ação 
julgada parcialmente procedente, apenas para declarar ilegal o ato de contratação 
em comento. Recurso do Ministério Público Estadual, buscando a condenação do 
réu pela prática de improbidade administrativa. Provimento de rigor. Improbidade 
administrativa. Contratação irregular de servidores públicos. Infringência ao art. 37 
da Constituição Federal. No caso dos autos, restou incontroversa a ofensa a princí-
pios constitucionais e administrativos, e, portanto, infringido o disposto no art. 11 
da Lei de Improbidade Administrativa. Precedentes da Corte. Aplicação apenas da 
sanção de multa civil, por se mostrar adequada ao grau de improbidade. Dano mo-
ral coletivo não caracterizado. Sentença reformada. Recurso provido.

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 02/02/2015
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Apelação Cível
Nº 9196191-84�2008�8�26�0000 
Relator: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal 
Órgão: 4ª Câmara de Direito Público

Ementa: Ação civil pública. Defesa processual rejeitada. Legitimidade do MP. Ade-
quação do procedimento. Vigência pessoal da Lei de Improbidade aos agentes políti-
cos. Defesa substancial de prescrição rejeitada. Agravo retido improvido. Ação civil 
pública. Contratação irregular de servidor. Ausência de concurso público. Ilegalida-
de corretamente reconhecida. Dano consistente nos valores pagos. Administrador 
público que agiu com culpa. Inaplicabilidade da proibição do enriquecimento ilícito 
na espécie. Dever de indenizar reconhecido. Recurso do autor provido. Ação civil 
pública. Contratação irregular de servidor. Ausência de concurso público. Danos 
morais difusos não provados. Afastamento da condenação. Recurso do réu provido.

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 17/06/2013

http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/RevistaJuridica/Edicao12/SaoPaulo/0000164-41.2011.8.26.0240.pdf
http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/RevistaJuridica/Edicao12/SaoPaulo/9196191-84.2008.8.26.0000.pdf
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Apelação  
Nº 2012�025537-2 
Relator: Júlio César Knoll 
Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Público

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMI-
NISTRATIVA. RECURSO DE UM DOS REQUERIDOS SEM PREPARO. DESERÇÃO. 
“O benefício previsto no art. 18 da Lei nº 7.347/1985 restringe-se à parte au-
tora, não aos réus, ausente, ainda, qualquer obrigação legal de intimar o ape-
lante-réu para suprir a inexistência de preparo da apelação. Precedentes 
(REsp nº 1229847/MS, Min. Castro Meira).” (Apelação Cível nº 2012.041813-
2, de Campo Belo do Sul, Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 18.03.2013). 
FRAUDE EM CONCURSO PÚBLICO. BURLA À ORDEM CLASSIFICATÓRIA. AS-
SINATURA DE GABARITOS EM BRANCO. CONDUTAS PRATICADAS EM TRO-
CA DE FAVORES POLÍTICOS. ATOS ÍMPROBOS COMPROVADOS. RESSARCI-
MENTO AO ERÁRIO. MULTA CIVIL. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. 
PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO. SANÇÕES MANTIDAS. 
DANO MORAL COLETIVO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE PERMITE A 
CONDENAÇÃO. ENTENDIMENTO DIVERSO DO ÓRGÃO FRACIONADO. 
VENCIDO O RELATOR NESTE PONTO. PENA AFASTADA, POR MAIORIA DE 
VOTOS. RECURSOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 20/11/2014
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Agravo de Instrumento  
Nº 2012�003718-3 
Relator: Jaime Ramos
Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Público

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO 
DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO MA-
GISTRADO QUE ALTERA DECISÃO ANTERIOR, DELIMITANDO O VALOR 
DA INDISPONIBILIDADE DOS BENS DOS AGRAVADOS. POSSIBILIDADE. 
PLEITO DE INDENIZAÇÃO PELO DANO MORAL DIFUS0. MONTANTE AR-
BITRADO UNILATERALMENTE PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. VALOR QUE 
NÃO DEVE SER INCLUÍDO PARA A DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE 
DOS BENS. 

http://busca.tjsc.jus.br/jurisprudencia/busca.do
http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/RevistaJuridica/Edicao12/SantaCatarina/2012.025537-2.pdf
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Afigura-se possível e legal a faculdade do Magistrado de exercer o juízo de retrata-
ção para reparar decisão cautelar anterior, inclusive em razão da possibilidade de 
ocorrência de equívoco fático ou jurídico, independentemente de estar aquela em 
discussão no âmbito de agravo. Mesmo admitido, por hipótese, que os atos de im-
probidade administrativa praticados pelos agravados possam traduzir-se em dano 
moral difuso, não parece razoável indisponibilizar o patrimônio dos agravados, em 
relação ao suposto dano moral coletivo, posto que, caso seja julgado procedente o 
pedido nesse ponto, a indenização haverá de ser fixada segundo o prudente arbítrio 
do Juiz, revelando-se imprestável a isso a quantificação aleatória oferecida pelo au-
tor da ação.

Íntegra do Acórdão – Data de Julgamento: 13/12/2012 
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