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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
41ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE NATAL - RN

EXMA. SRA. JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA 18ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA DE 

NATAL/RN POR PRIVATIVIDADE

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

NORTE, através 41ª Promotoria de Justiça do Meio Ambiente desta Comarca, com endereço 

para intimações na Av. Marechal Floriano Peixoto, nº 550, Petrópolis, Natal, RN, legitimado 

pelo art. 129, inciso III, da Constituição Federal, assim como na Lei Complementar Estadual 

nº 141/96 e Lei 8.625/93 e com fundamento nas Lei nº 7.347/85, vem, respeitosamente, pro-

por a presente 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

c/c OBRIGAÇÃO DE FAZER

  em face de PRAIA MAR EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob nº: 24.367.732/0001-82 situada 

na Rua Francisco Gurgel 33, Ponta Negra, Natal/RN, pelas razões de fato e de direito a seguir 

aduzidas.
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I. DOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1. Com o objetivo de verificar supostas irregularidades em relação à emis-

são de resíduos sólidos de grandes empresas, foi feito um estudo em conjunto com a concessi-

onária de serviço público que opera o aterro sanitário metropolitano, a BRASECO SA, a UR-

BANA e empresas  permissionárias  de  coleta  de  grandes geradores,  caracterizados como 

aqueles que produzem, diariamente, uma quantidade de resíduos sólidos inertes superior a 

500 L ou 200 kg, de acordo com o Art. 1, XII, da Lei Municipal nº 4.748/96 – Lei da Limpeza 

Pública de Natal. 

 Os relatórios entregues ao autor tratavam sobre a quantidade e a sazo-

nalidade de resíduos produzidos por grandes geradores (doc.    em anexo), a partir dos quais 

foram verificadas divergências de dados em relação à quantidade de resíduo gerada por al-

guns deles em confronto com a quantidade efetivamente recebida pela concessionária.

Como o aterro sanitário de Natal é o único local licenciado ambiental-

mente na Grande Natal para receber resíduos de Classe II, ou seja, resíduos inertes,  essa di-

vergência permite concluir, a princípio, que uma parte considerável dos resíduos produzi-

dos por essas grandes empresas estavam (ou ainda estão) sendo despejados ilegalmente 

em lixões. 

2. A partir destas informações, foram instaurados procedimentos prepara-

tórios em relação a algumas empresas, como o PP 073/09, em anexo, em relação ao HOTEL 

PRAIA MAR, ora demandado, cujas peças passam a fazer parte integrante desta petição, pois 

o requerido nos anos de 2007 a 2009 utilizou uma empresa terceirizada, a permissionária 

TIRA ENTULHO, para dar a destinação de seus resíduos sólidos, sem demonstrar que eles fo-

ram encaminhados ao aterro sanitário de Natal.

3. De fato, de uma análise das declarações de recebimento e pesagem da 

BRASECO SA, verificou-se uma imensa discrepância entre os resíduos declarados pela de-

mandada, os valores estimados da geração pela URBANA e a quantidade real informada 

na planilha fornecida pela concessionária, pois, em diversos meses,  não se tem registro al-

gum de ingresso de resíduo no aterro metropolitano. 

 É o que ocorreu, v.g., no ano de 2008, onde se pode verificar que não 

houve o recebimento de resíduos no aterro metropolitano da demandada nos meses de Janeiro, 
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Fevereiro, Junho, Outubro e Dezembro. Nos meses restantes desse ano, os valores declarados 

como recebidos pela concessionária ficaram muito abaixo do total previsível para a empresa, 

pelo seu porte e natureza.

Relatório de Resíduos Hotel Praia MAR 2006 a 2009 (fornecido pela Braseco)

(valores em kg)

Previsão mensal de geração de resíduos – 30.000 KG (fornecido pela Urbana) 

4. Tais dados permitem duas conclusões: a) ou a empresa demandada não 

funcionou no período acima descrito ou b) houve efetivamente desvio de rota e despejo de 

aproximadamente 960 toneladas de resíduos em lixões clandestinos – apenas para falar nos 

32 meses do período acima mencionado em que não houve depósito de resíduos originário do 

demandado no aterro metropolitano. 

        Verifica-se claramente, assim, a prática de conduta ilegal, em condições 

inadequadas e de forma irregular sem qualquer licença dos órgãos competentes, em descon-

formidade com a legislação vigente, ocasionando danos graves ao meio ambiente.

5. Além disso, com essa conduta a empresa também provocou sérios da-

nos ao erário público.

 Primeiro porque a empresa é beneficiária de isenção tributária parci-

al  da Taxa de Limpeza Pública (TLP), conforme 104 § 3, do CTM, efetuando o pagamento 

somente em relação à destinação dos resíduos, que são (ou deveriam ser) levados ao aterro sa-
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2006 M a r A g o O u t D e z T O T A L

Recebido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2007 M a r A g o O u t D e z T O T A L

Recebido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2008 M a r A g o O u t D e z T O T A L

Recebido 6580 5120 0 0 0 5300 0 0 0 3200 0 19880 4 0 0 8 0

2009 M a r

Recebido
3240 9380 0 3620

j a n F e v A b r M a i J u n J u l S e t N o v
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nitário de Ceará Mirim, diferentemente dos pequenos geradores, que pagam também pela 

coleta e pelo transporte do lixo.

 Segundo porque quando o lixo é jogado em terreno baldio, a  URBA-

NA, no Município de Natal, e as empresas equivalentes, em outros Municípios, são acionadas 

por denúncias de moradores vizinhos para realizar a limpeza dessas áreas,  onerando ainda 

mais o curto orçamento dos Municípios e congestionando o serviço público ao qual incum-

be a limpeza desses locais.

6.  Em audiência realizada em 14 de agosto de 2009, na sede desta Promo-

toria de Justiça, com o representante legal da requerida, firmou-se um Termo de Ajustamento 

de Conduta, comprometendo-se a mesma a obter o licenciamento ambiental, a elaborar um 

plano de gerenciamento de resíduos sólidos e a implantação de um programa educacional no 

âmbito da empresa, com o objetivo de manter permanentemente um controle de qualidade, 

transporte e comprovação da destinação final de seus resíduos sólidos.

 Contudo, em relação às informações sobre as irregularidades na desti-

nação dos resíduos sólidos referentes aos anos de 2007, 2008 e 2009,  restou frustrada a ten-

tativa de acordo para uma medida compensatória ambiental em relação ao passivo ambi-

ental  apresentado acima,  afirmando,  equivocadamente,  a  demandada que havia contratado 

uma empresa transportadora para esse fim, de modo que, a partir daí, estaria isenta de qual-

quer responsabilidade.      

Na mesma audiência, a representante da empresa demandada informou 

que a divergência de dados entre a geração e destinação final possivelmente tenha ocorrido 

em função de que a transportadora contratada não apenas recolhia os resíduos do hotel, mas 

de outras empresas, com o objetivo de otimizar a operação de carga e descarga do caminhão. 

7. Com esses argumentos, procura a demandada assim se eximir da res-

ponsabilidade por uma produção diária de resíduos de aproximadamente 30.000 kg/mês, con-

trastando com os relatórios da BRASECO SA de 100 kg/mês (média mensal últimos 3 

anos) e até mesmo da empresa transportadora que é de 6.148 kg/mês  (média mensal dos cin-

co meses anteriores a 14/08/09).

Nada obstante,  tais argumentos não podem ser aceitos porque não 

encontram amparo na verdade dos fatos e na legislação ambiental brasileira e estadual, por 

dois motivos principais:

___________________________________________________________________________
Av. Floriano Peixoto 550 – Petrópolis – Natal/RN



PRINCÍPIO DO POLUIDOR PAGADOR

7.1 Em primeiro lugar, em razão do princípio do princípio 

do poluidor pagador, fixado no art. 31,  caput, da Lei Comple-

mentar Estadual nº 272/04, bem como na Lei da Política Nacional 

do Meio Ambiente, Lei 6.938/81, no qual, em seu Art. 14 § 1º, 

atribui ao poluidor a responsabilidade pela destinação de seus resí-

duos. Por último, importa lembrar que esse princípio foi consagra-

do a nível constitucional no art. 225, § 3º, que veio prever a res-

ponsabilidade administrativa, civil e criminal do poluidor pelos re-

síduos por ele gerados.

7.2 Por esse princípio, a empresa geradora deve cobrar das 

empresas contratadas por ela a comprovação do destino final dado 

a seus resíduos. Assim, se gera 1.000 kg por dia, deve cobrar da 

contratada a destinação da mesma quantidade ao local correto para 

esse fim. Se por ventura a contratada se justifica, alegando que o 

resíduo seguiu para o aterro misturado aos resíduos de outro gera-

dor, o ônus da comprovação dessa afirmação deve ser dela, per-

manecendo o gerador, em qualquer caso, com a mesma responsa-

bilidade pelos danos ambientais causados, razão pela qual deve 

fiscalizar a conduta de seus contratados.

Tais fatos,  porém, não condizem com a verdade,  uma 

vez que de 40 empresas investigadas pelo Ministério Público, in-

clusive,  vários  hotéis  próximos  ao  demandado,  nenhum  deles 

apresentou superávit na equação geração x destinação final. 

 Ao contrário, todos eles apresentaram déficit.

RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA

7.3 Em segundo lugar, importa destacar que a responsabili-

dade civil do gerador é solidária com terceiros que venham a 

participar do processo de gerenciamento de resíduos, razão pelo 

qual mesmo contratando empresa para transporte desse material 
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para outro local, não fica desonerado dessa obrigação, como apon-

ta o art. 32, § 2º da Lei Complementar Estadual 272/04.

 Cabe aqui, nesta quadra, fazer o seguinte questionamento,  se os resí-

duos não foram destinados para o aterro, para onde estes foram? 

8. Assim pela presente contradição dos fatos e ausência de  comprovação 

de destinação adequada de seus resíduos, e pelo princípio do ambiente ecologicamente equi-

librado como direito fundamental da pessoa humana, do poluidor pagador, e o principio da re-

paração integral do dano, vem o Ministério Público promover a presente ação civil pública 

para a reparação dos danos causados ao meio ambiente. 

II. DOS DANOS AMBIENTAIS PROVOCADOS PELO RÉU

1. Embora, infelizmente, seja comum nas grandes cidades a existência de 

lixões a céu aberto, a conduta do réu extrapolou os limites do razoável, provocando danos am-

bientais significativos, pois chega a causar sensíveis prejuízos à saúde e inúmeros transtornos 

à população. 

2. Tais danos se caracterizam como ambientais porque se inserem no con-

ceito de Impacto Ambiental, como o resultado da intervenção humana no meio ambiente de 

modo que possa provocar, verbis:

“ (...) qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e bio-

lógicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria  

ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indire-

tamente, afetam 

I- a saúde, a segurança e o bem estar da população; 

II - as atividades sociais e econômicas; 

III- a biota; 

IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; e 

V  - a qualidade dos recursos ambientais"¹.
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III. DA ATIVIDADE NOCIVA E O DIREITO MUNICIPAL

1. A atividade nociva praticada é vedada pela própria Lei Municipal n° 

4.100, de 19 de junho de 1992 - Código do Meio Ambiente do Município de Natal - que o réu 

não teve diligencia em velar, em face de seus relevantes efeitos impactantes, verbis:

"Art. 6° - Para fins desta Lei, considera-se:

….......................................................................................................

III poluição ambiental, a alteração dos agentes e fatores ambien-

tais, causada por qualquer forma de energia ou matéria que, direta  

ou indiretamente;

a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;

d) afete as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; "

2. Além disso, o mesmo diploma legal é inciso, ao estabelecer que, verbis:

"Art. 14. E vedado o lançamento no meio ambiente de qualquer  

forma de matéria,  energia, substância ou mistura de substância,  

em qualquer estado físico, prejudiciais ao ar atmosférico, ao solo,  

ao subsolo, às águas, à fauna e à flora, ou que possam torná-lo:

1' — impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde e/ou ao bem-estar pú-

blico"; e

II - danoso aos materiais, prejudicial ao uso, gozo e segurança da  

propriedade, bem como ao funcionamento normal das atividades  

da coletividade ". (grifos)

IV. DA ATIVIDADE NOCIVA E O DIREITO ESTADUAL

1. Sobre o tema em questão, vale aqui destacar o que dispõe a Política e o 

Sistema Estadual do Meio Ambiente, Lei Complementar nº 272/04, verbis:

“Art.  29.   Ficam  proibidos  o  lançamento,  a  liberação  e  a  

disposição de poluentes  no ar,  no solo,  no subsolo,  nas  águas,  
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interiores  ou  costeiras,  superficiais  ou  subterrâneas,  no  mar  

territorial,  bem  como  qualquer  outra  forma  de  poluição  

ambiental.”

“§  1o  Os  responsáveis  por  fontes  degradadoras,  públicas  ou  

privadas,  devem  garantir  a  proteção  contra  contaminações  e  

poluição ambiental.”

         …............................................................................................................................................

“Art.  31.   Os  empreendimentos  instalados,  bem  como  os  que  

venham a se instalar ou atuar no Estado são  responsáveis pelo 

acondicionamento, estocagem, transporte, tratamento e disposição  

final de seus resíduos, respondendo seus titulares pelos danos que 

estes causem ou possam causar ao meio ambiente,  mesmo após 

sua transferência a terceiros.”

§ 1o O  solo somente  poderá ser  utilizado para destino final  de  

resíduos de qualquer natureza, desde que sua disposição seja feita  

de forma adequada, estabelecida em projetos específicos, ficando  

vedada  a  simples  descarga  ou  depósito,  seja  em  propriedade  

pública ou particular.

§ 2º A responsabilidade do gerador não exime a do transportador  

e do receptor do resíduo pelos incidentes que causem poluição ou  

degradação  ambiental  ocorridos,  respectivamente,  durante  o  

transporte ou em suas instalações.

Art.  32.   Os  responsáveis  por  áreas  contaminadas  ficam 

obrigados  à  sua  recuperação,  assim  considerada  a  adoção  de  

medidas para a eliminação ou disposição adequada dos resíduos,  

substâncias  ou  produtos,  à  recuperação  do  solo  ou  das  águas  

subterrâneas e à redução dos riscos a níveis aceitáveis para o uso  

do solo, considerando os fins a que se destina.

§ 1o São considerados responsáveis solidários pela prevenção e  

recuperação de uma área contaminada:
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I – o causador da contaminação e seus sucessores;

II – o proprietário ou possuidor da área; e

III  –  os  beneficiários  diretos  ou  indiretos  da  contaminação 

ambiental.”  

(grifos)

2. Sendo  este  arcabouço  legal,  da  política  estadual  do  meio  ambiente, 

agindo a empresa ré, com flagrante ofensa aos termos legais.

V. DA ATIVIDADE NOCIVA E O DIREITO FEDERAL

1. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA

1.1 Por tudo isso, verifica-se claramente que, ocorrendo este tipo de fato, 

deve ser invocado o Princípio da Responsabilidade e recompor-se o meio ambiente atingi-

do, não somente por se tratar de um patrimônio de todos,  mas porque qualquer violação 

do Direito de alguém pela conduta ilícita de outrem, implica na conseqüente obrigação de re-

parar. Com efeito, a responsabilidade por danos ambientais é um dos temas mais importantes 

para o Direito Ambiental e encontra albergue na própria Carta Política do país, consubstanci-

ando, basicamente, o Princípio do Poluidor Pagador (art. 225, § 3°).

1.2 E esta  responsabilidade é sempre objetiva, ou seja, independente de 

culpa, consoante as lições de Hely Lopes Meirelles, onde, em excepcional artigo de doutrina, 

afirma que, verbis: 

“(...)  a responsabilidade do réu na ação civil  pública é  

objetiva,  pois  independe de culpa no fato que a enseja  

(art. 14, §1º, da Lei 6.938/81), bastando que o autor de-

monstre o nexo causal entre a conduta do réu e a lesão ao  

meio ambiente a ser protegido e indique o dispositivo le-

gal infringido”1. 
1 Proteção ambiental e ação civil pública,RT, 611/11 
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1.3 De fato, aponta a Lei 6.938/81, também chamada de Lei da Política Na-

cional do Meio Ambiente, que:

"art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela le-

gislação federal, estadual e municipal, o não cumprimen-

to  das  medidas  necessárias  à  preservação  ou correção  

dos inconvenientes e danos causados pela degradação da  

qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

...

§  1º  Sem obstar  a aplicação das  penalidades  previstas  

neste artigo, é o poluidor obrigado,  independentemente 

da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos  

causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua  

atividade. O Ministério Público da União e dos Estados  

terá legitimidade para propor ação de responsabilidade  

civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente." 

(grifos)

Por derradeiro, é importante destacar, com Edis Milaré, que, em sede 

de dano ambiental, a responsabilidade objetiva tem as seguintes características: prescindibili-

dade de culpa, irrelevância da licitude da atividade e inaplicabilidade das excludentes, o que, a 

toda evidência, estão presentes no caso em apreço.

2. PRINCÍPIOS DE DIREITO AMBIENTAL

2.1 Além de tudo isso,  em reforço aos argumentos acima expostos,  três 

princípios merecem destaque para o julgamento do presente feito: o da prevenção, o da máxi-

ma reparação do dano ambiental e o do poluidor-pagador.

2.2 O princípio da prevenção é basilar em matéria ambiental, concernindo 

à prioridade que deve ser dada às medidas que evitem o nascimento de atentados ao ambiente, 

de molde a reduzir ou eliminar as causas de ações suscetíveis de alterar a sua qualidade. Os 

objetivos do direito ambiental são basicamente preventivos. Sua atenção está voltada basica-

mente para o momento anterior à consumação do dano - o do mero risco. Diante da pouca va-
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lia da simples reparação, sempre incerta e, quando possível, onerosa, a prevenção é a melhor, 

quando não a única solução.

2.3 O princípio da máxima reparação ou da reparação integral do dano 

causado ao meio ambiente traduz esse uma idéia que merece ser acolhida em toda a sua am-

plitude. Esse princípio - haurido da teoria geral da responsabilidade civil - prega, em linhas 

gerais, que todos os efeitos adversos provenientes da conduta lesiva devem ser objeto de repa-

ração, para que ela possa ser considerada completa. Estado o direito ao meio ambiente sadio e 

ecologicamente equilibrado indiscutivelmente associado ao mais sagrado dos direitos do ho-

mem - o direito à vida - impende, em matéria ambiental, que a reparação do dano se dê da for-

ma mais completa possível.

 Por força desse importante princípio, é possível afirmar que, no direito 

brasileiro, não há espaço para estabelecimento de limites máximos para indenizações (secção 

vertical) nem para limitar as espécies de reparações (secção horizontal).

2.4 Por último, é importante igualmente destacar o princípio do poluidor-

pagador, segundo o qual os custos sociais externos que acompanham o processo produtivo 

devem ser internalizados, ou seja, os agentes econômicos devem levá-los em conta ao elabo-

rar os custos da produção e, conseqüentemente, assumi-los.

 Durante  o  processo produtivo,  são  produzidas  EXTERNALIDADES 

NEGATIVAS, porque, embora resultantes da produção, são recebidas pela coletividade, ao 

contrário do lucro, que é percebido pelo produtor privado. Com a aplicação do princípio do 

poluidor-pagador, procura-se corrigir este custo adicionado à sociedade, impondo-se sua ínter-

nalização.

VI. DOS DANOS PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS – DO  

PASSIVO AMBIENTAL 

1.  Como visto anteriormente, a partir do conceito de impacto ambiental 

é que se pode chegar ao conceito de dano ambiental, conforme José Rubens Morato Leite, 

para quem "dano ambiental deve ser compreendido como toda lesão intolerável causada por  

qualquer ação humana (culposa ou não) ao meio ambiente, diretamente, como macrobem de  
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interesse da coletividade, em uma concepção totalizante, e indiretamente, a terceiros, tendo  

em vista interesses próprios e individualizáveis e que refletem no macrobem"2

2. Por esse motivo o dano ambiental  sempre implicará uma ruptura no 

equilíbrio ecológico, podendo afetar exclusivamente os recursos naturais, quando, então, esta-

remos diante do chamado "dano ecológico puro", ou atingir bens ambientais que impliquem 

lesão na qualidade de vida humana e outros valores agregados, tais como a propriedade priva-

da. O dano ambiental assemelha-se ao lançamento de substâncias contaminantes no meio am-

biente pode assemelhar-se à queda de uma pedra na água, que provoca uma série de ondas que 

se expandem, com efeitos imediatos e mediatos, muitas vezes de difícil previsão.

 É quando se formará o passivo ambiental.

3. Em virtude deste caráter complexo do dano ambiental e do passivo am-

biental gerado, principalmente porque a sua reparação deverá ser sempre integral, buscando-

se a completa recomposição do ecossistema degradado, deve-se buscar uma interpretação sis-

temática entre o art. 225, § 3º, da Constituição Federal, e art. 14, § I, da Lei 6938/81.

4. Inicialmente, cumpre destacar que a fim de reparar o dano ambiental, 

recompondo o passivo ambiental, a reparação in natura da área degradada deverá ser buscada 

como a primeira alternativa, de sorte a possibilitar à coletividade a fruição do bem ambiental 

perdido. Se todavia, a restauração natural não for de todo em todo possível, encontrando-se 

diante de um dano irreversível, nem por isso a avaliação técnico-cientifica poderá deixar de 

ser feita, quer na sua vertente de aferição da amplitude e extensão do dano, quer na procura de 

soluções reparatórias. Esta última reduzir-se-á, contudo, à constatação da irreversibilidade do 

prejuízo, concluindo por uma inevitável indenização pecuniária ou por qualquer outro tipo de 

reparação alternativa, que não a reconstituição natural, formando então o passivo ambiental.

5. A indenização por esses prejuízos, contudo, não é apenas uma medida 

subsidiária, mas, cumulativa, a partir de interpretação literal do art. 3º, da Lei 7347/85. É pre-

ciso, portanto, esclarecer o suporte fático para cumulação dos pedidos, a fim de se observar o 

princípio da reparabilidade integral do dano ambiental.

6. O dano ambiental reparável mediante prestações específicas, tais como 

o replantio de espécies nativas, a descontaminação de corpos hídricos, a colocação de filtros e 

2LEITE, José Rubens Morato.  Dano Ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial   São Paulo: RT. 
2000. p. 167.
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sistemas de contenção de poluição, será reparado através de obrigações de fazer ou de não 

fazer. Todavia, parte desse dano, muitas vezes, não tem como ser reparado in natura, como no 

caso concreto. 

 Como reparar o desconforto de noites não dormidas por problemas de 

doenças ou por transtornos provocados por muriçocas, baratas e outros insetos e roedores?

7. É evidente que o réu tirou proveito econômico dessa situação, pois po-

deria ter feito um programa de destinação de resíduos mais criterioso, com um maior controle 

da destinação, e de seus resíduos, razão pelo qual deve recompor o passivo ambiental em toda 

a sua integralidade, incluindo os danos patrimoniais e extrapatrimoniais.

 

8. Na esteira desse raciocínio, deve-se lembrar que a Lei n° 8.844/94 (de-

nominada Lei Antitruste) alterou o artigo 1º da Lei n° 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública), 

de molde a propiciar a responsabilidade pelos danos morais ou extrapatrimoniais coleti-

vos, esmiuçando e tornando concreta uma previsão outrora albergada apenas pela Constitui-

ção Federal.

 Trata-se da consagração, em nosso ordenamento jurídico, da reparação 

de toda e qualquer espécie de dano coletivo, no que toca a sua extensão, como aponta José 

Rubens Morato Leite, para o qual, verbis:

"Essa fundamentação legal  faz surgir  um dano extrapatrimonial  

ambiental sem culpa, em que o agente estará sujeito a reparar a le-

são por risco de sua atividade e não pelo critério subjetivo ou da  

culpa. Ademais, conforme já reportado, o valor pecuniário desta  

indenização será recolhido ao fundo para recuperação dos bens le-

sados de caráter coletivo. A lei não especifica, mas é inquestioná-

vel a possibilidade de cumulação do dano patrimonial e extrapatri-

monial"3

9. O reconhecimento da  dimensão moral ou extrapatrimonial do dano 

ambiental difuso é defendido pela doutrina e desenvolvido a partir das alterações introduzidas 

pela Lei 8884/94 no sistema da ação civil pública, que passa a admitir ações de responsabili-

dade por danos morais e patrimoniais causados, bem como a partir da construção pretoriana 

que admite a reparação de danos morais impostos a pessoas jurídicas.
3LEITE. José Rubens Morato. op. cit. p. 286.
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10. Com a aceitação de que a proteção dos valores morais não está restrita 

aos valores morais individuais da pessoa física, tem-se o primeiro passo para que se admita a 

reparabilidade do dano moral em face da coletividade que, apesar de ente despersonalizado, 

possui valores morais e um patrimônio ideal que merece proteção. No caso do dano ecológi-

co, a primeira premissa é perceber que este dano não consiste apenas e tão-somente na lesão 

ao equilíbrio ecológico, afetando igualmente outros valores precípuos da coletividade a ele li-

gados, a saber: a qualidade de vida e a saúde. 

 Estes  valores  estão  intimamente  inter-relacionados,  de  modo  que  a 

agressão ao ambiente afeta diretamente a saúde e qualidade de vida da comunidade. Portanto, 

as lesões a direitos difusos e coletivos também poderão produzir danos morais, pois qualquer 

abalo no patrimônio moral da coletividade também merece reparação.

VII. DA INVERSÃO DO ÔNUS E CUSTO DAS PROVAS

1. Diante da flagrante atuação omissiva da requerida, e da hipossuficiên-

cia do meio ambiente, da  previsão legal do cabimento da inversão do ônus probatório nos ter-

mos do art. 6º, VIII, do CDC, e como custos da prova decorre da transferência do risco para o 

poluidor. 

2. Por tudo isso, vem o Ministério Público, em virtude do acolhimento da 

teoria do risco integral em relação à responsabilidade civil por danos ambientais, requerer a 

transferência para o empreendedor demandado de todo os ônus e custo da prova de que sua 

atividade não enseja e/ou ensejou riscos para o meio ambiente, no período de 2006 a 2009, em 

relação ao destino final dado aos resíduos por ele gerado. Tudo isso, independentemente da 

responsabilidade de indenizar os danos efetivamente causados, uma vez que o direito difuso 

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, aqui representado pelo Ministério Público, é 

a parte frágil dessa relação jurídica. 

3. A respeito do tema, vale colacionar importante e exemplar decisão do 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, com o seguinte teor: 

___________________________________________________________________________
Av. Floriano Peixoto 550 – Petrópolis – Natal/RN



INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E ATRIBUIÇÃO DOS CUS-

TOS DE PERÍCIA AO DEMANDADO. 

Admissibilidade  nas  demandas  que  envolvem  a  proteção  do  

meio ambiente. Ministério Público e demais co-legitimados ao  

ajuizamento de ações civil públicas que estão em franca des-

vantagem perante os demandados.

Ementa: Tratando-se de demanda que envolva a proteção do  

meio ambiente é cabível a inversão do ônus da prova e a atri-

buição dos custos da perícia, pois o Ministério Público e de-

mais co-legitimados ao ajuizamento de ações civis públicas es-

tão em franca desvantagem perante os demandados"

Sem prejuízo de a inversão dos custos da prova para dimensio-

namento do dano ambiental ser pleiteada em sede de ação civil  

pública para reparação de danos ambientais, entendemos que  

esta inversão deve ser determinada já no curso do inquérito ci-

vil, a fim de impôr ao poluidor o dever de custear um diagnósti-

co ambiental da área contaminada que revele a dimensão e gra-

vidade do dano ambiental, bem como as medidas de reparação  

necessárias, e a situação do gerenciamento ambiental da em-

presa, indicando-se as medidas corretivas e preventivas. A obri-

gação  deverá  ser  formalizada  mediante  um  compromisso  de  

ajustamento de conduta de caráter parcial, já que ainda restará  

pendente a composição civil do dano ambiental, a ser feita pos-

teriormente,  em novo compromisso de ajustamento,  com base  

nos elementos proporcionados pelo diagnóstico. 

(Edcl 70002338473 - 4ª Cam. Civ. - TJRS - j. 04.04.2001 - rel.  

Des Wellington Pacheco Barros.7 Revista de Direito Ambiental,  

Coordenação: Antônio Herman V. Benjamin e Édis Milaré. Edi-

tora  Revista  dos  Tribunais.  Ano  6,  n.  23,  julho-setembro  de  

2001.7)
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4.  Igual entendimento vem decidindo o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do 

Rio Grande do Norte, no julgado do Agravo de Instrumento nº 2009.004738-0, no qual asse-

gurou ao Ministério Público a inversão do ônus e do custo da prova, em ação civil pública 

promovida para a defesa do meio ambiente, assim resumida, verbis:

“(...)

Desta forma, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso, eximindo 

o Ministério Público do adiantamento dos honorários perici-

ais, até o julgamento do mérito. 

Solicitem-se informações ao MM. Juiz a quo, que deverá prestá-

las no prazo legal. 

Intime-se o agravado,  pessoalmente,  para,  querendo,  oferecer  

resposta ao presente Agravo, no prazo de 20 (vinte) dias, sendo-

lhe facultado juntar cópias que entender convenientes. Ultima-

das as providências acima, remetam-se os autos à douta Procu-

radoria de Justiça para o parecer de estilo”. 

Natal, 29 de maio de 2009.

Des. ADERSON SILVINO

Relator

5. Assim o diagnóstico necessário para aferir a extensão e a gravidade do 

dano ambiental decorrente das áreas contaminadas deve ser considerado como "custo" decor-

rente dos riscos da atividade e do dano causado pelo poluidor. 

 Por este motivo, o próprio poluidor deverá arcar com esta perícia, in-

vertendo-se o custo e o ônus da prova para que ele prove a destinação final dos resíduos 

por ele gerados entre 2006 e 2009, uma vez que eles não foram recebidos integralmente no 

aterro metropolitano de Natal, para onde deveriam ter ido.

___________________________________________________________________________
Av. Floriano Peixoto 550 – Petrópolis – Natal/RN



VIII. DOS PEDIDOS

Diante do exposto requer o Ministério Público:

1. A citação do PRAIA MAR EMPREENDIMENTOS TU-

RÍSTICOS LTDA, à Rua Francisco Gurgel, nº 33, Ponta negra, Na-

tal/RN, na pessoa de seu representante legal,  para responder aos 

termos da presente ação, sob pena de revelia e confissão ficta da 

matéria.

2. A determinação da inversão do ônus e dos custos das 

provas, com base no art. 6, VIII do Código de Defesa do Consumi-

dor, uma vez que presentes os seus requisitos legais, ante a prová-

veis danos à saúde pública, meio ambiente e aos cofres públicos, 

para que o demandado seja compelido a provar o recolhimento diá-

rio e a sua efetiva e adequada DESTINAÇÃO dos resíduos por ele 

gerados, durante o período de 2006 a 2009. 

3. A procedência do pedido para que, ao final, o requerido 

seja condenado a uma obrigação de fazer, no sentido de comprovar 

a destinação adequada de seus resíduos, bem como fazer a devida 

compensação pelo passivo ambiental residual, caso existente, ab-

rangendo  danos materiais ou patrimoniais e  danos morais ou 

extrapatrimonais  coletivos,  em  relação  ao  período  de  2006  a 

2009,  a  ser  aferido em liquidação de sentença por arbitramento, 

sem prejuízo das demais cominações legais.

4. A produção  de  todas  as  provas  admitidas  em direito, 

como documental, depoimento pessoal, realização de perícias e ins-

peções judiciais;

5. Ao final, a condenação do réu ao pagamento de custas e 

demais despesas judiciais, inclusive, honorários periciais, e custas 

da produção de provas.



Dá-se ao feito o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para efeitos legais.

 Nestes termos,

Pede deferimento.

Natal, 18 de Maio de 2010

______________________________
João Batista Machado Barbosa

Promotor de Justiça
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