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“As vicissitudes do presente. Tudo tem seu tempo, 
há um momento oportuno para cada 

empreendimento debaixo do céu. 

Tempo de nascer, 

e tempo de morrer; 

tempo de plantar, 

e tempo de colher a planta; 

Tempo de matar,  

e tempo de sarar;  

tempo de destruir, 

e tempo de construir; 

Tempo de chorar,  

e tempo de rir;  

tempo de gemer, 

e tempo de dançar; 

Tempo de atirar pedras,  

e tempo de ajuntá-las; 

tempo de abraçar,  

e tempo de se separar; 

Tempo de buscar,  

e tempo de perder;  

tempo de guardar,  

e tempo de lançar fora; 

Tempo de rasgar,  

e tempo de costurar;  

tempo de calar,  

e tempo de falar; 

Tempo de amar,  

e tempo de odiar;  

tempo de guerra,  

e tempo de paz. 

(Eclesiastes 3:2-8) 
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RESUMO 

 

O escopo deste trabalho consiste na análise da efetividade de aplicação dos recursos 
provenientes de ações civis públicas e destinados ao Fundo de Defesa dos Direitos 
Difusos do Estado do Ceará (FDID), voltados a recompor os direitos difusos e 
coletivos, especificamente, o meio ambiente. Sabe-se que, nas ações civis públicas, 
prioriza-se a tutela específica do bem lesado. Entretanto, quando isso não é possível, 
a solução é a reparação pecuniária e a aplicação de multas. A legislação brasileira 
determina que os valores oriundos dessas sentenças sejam direcionados a um fundo 
que, por sua vez, deverá adotar providências para recompor o bem jurídico lesado. 
Assim, primeiramente, apresenta-se a interface entre o meio ambiente e o 
desenvolvimento; por meio da metodologia comparada, e explora-se a positivação 
normativa do meio ambiente, no âmbito nacional e internacional. Em seguida, faz-se 
um cotejo entre o processo coletivo e a execução de sentenças que englobam os 
direitos difusos. Demonstra-se, em ato contínuo, a relação entre os aspectos 
normativos concernentes ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos Federal (FDD) e o 
FDID. Apresentam-se as receitas auferidas e as despesas executadas no período de 
2008 a 2019, detalhando-se as receitas e especificando-se as despesas realizadas. 
Por fim, são avaliados se os valores arrecadados a favor do FDID foram aplicados nos 
fins estabelecidos pela Lei de Ação Civil Pública (LACP). Metodologicamente, adotou-
se pesquisa bibliográfica e documental, complementada com a técnica de observação 
direta. Conclui-se que o Conselho Gestor do FDID não obedece aos princípios da 
publicidade, da transparência e da reparação integral do dano. Diante disso, sugere-
se melhorias na gestão do FDID e uma maior efetividade no controle externo por parte 
do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. 

 

Palavras-chave: Fundo de Defesa dos Direitos Difusos do Estado do Ceará (FDID); 
Princípio da Reparação Integral do Dano; desenvolvimento; meio ambiente; 
efetividade mitigada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of resources from 
public civil actions to the Diffuse Rights Defense Fund of Ceará State, known mostly 
by its acronym FDID, that are geared to restoring diffuse and collective rights, 
specifically the environment. It is known that, in public civil actions, the specific 
protection of the injured legal asset is a priority; however, when this is not possible, the 
solution is monetary compensation and the imposition of penalties. Brazilian legislation 
determines that the amounts derived from these sentences be directed to a fund that, 
in turn, must adopt measures to restore the damaged legal asset. Thus, first, the 
interface between the environment and development is presented, by means of a 
comparative methodology, and the normative positivation of the environment is 
explored, both nationally and internationally. Afterwards, there is a comparison 
between the collective suit and the execution of sentences that involve diffuse rights. 
Then, the relationship between the normative aspects concerning the Federal Diffuse 
Rights Defense Fund (FDD) and the FDID is demonstrated. The revenues received 
and expenditure implemented in the period 2008 to 2019 are presented, occasion 
when it is detailed the revenues and specified the expenses incurred. Finally, it is 
evaluated if the amounts collected in favor of FDID were applied in the purposes 
established by Public Class Actions Law (LACP). This paper used bibliographic and 
documental research with direct observation. It was concluded that the FDID's 
Management Council does not obey the principles of publicity, transparency and full 
compensation for damages. Therefore, this study suggests improvements in FDID 
management and greater effectiveness in external control by the Audit Office of Ceará. 

 

Keywords: Diffuse Rights Defense Fund of Ceará State. Principle of Full 
Compensation of Damage. Development. Environment. Mitigated effectiveness. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os direitos difusos são uma espécie de interesse transindividual, ou seja, 

pertence a um grupo, classe ou categoria indefinível de pessoas, que estão agrupadas 

entre si por uma mesma circunstância de fato. Possui natureza indivisível e 

caracteriza-se, primordialmente, pela indivisibilidade do direito, cuja a satisfação 

atinge uma coletividade indeterminada, todavia, ligada por uma condição de fato. 

Pode-se citar o direito ao meio ambiente equilibrado, à qualidade de vida, entre outros, 

como pertencentes a uma massa de indivíduos.  

A materialização desses direitos no ordenamento pátrio ocorreu por meio 

da Política Nacional do Meio Ambiente, em 1981; da Lei de Ação Civil Pública (LACP) 

e do Código de Defesa do Consumidor (CDC). No entanto, foi a partir da promulgação 

da Constituição Federal de 1988 que os direitos fundamentais, difusos e coletivos 

ganharam destaque no âmago do cenário jurídico brasileiro, funcionando como 

sustentáculo do Estado Democrático de Direito. 

A Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985, Lei de Ação Civil Pública (LACP), 

criou o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (FDD) e estabeleceu que, havendo 

condenação em dinheiro, a indenização pelo dano causado deve ser destinada a um 

fundo federal ou estadual. Assim, a missão precípua deste fundo é a defesa e a 

recomposição de danos causados a direitos difusos e coletivos.  

Os recursos do fundo provêm das ações civis públicas de direitos difusos e 

coletivos, das multas e indenizações advindas dos interesses dos portadores de 

deficiência, de danos causados aos investidores do mercado de valores mobiliários, 

das multas estipuladas pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) 

contra a ordem Econômica e de doações de pessoas físicas ou jurídicas, nacionais 

ou estrangeiras.  

Os valores arrecadados devem ser utilizados a favor da coletividade e 

direcionados aos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos 

de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. No caso específico deste 

estudo, objetiva-se examinar o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos do Estado do 

Ceará (FDID), criado por meio da Lei Complementar n. 46, de 15 de julho de 2004 e 

regulamentado pelo Decreto n. 27.526, de 11 de agosto de 2004. 



12 

 

 

O fato de inexistir, por um lado, ações voltadas para recuperação do meio 

ambiente e, de outro, inúmeras demandas judiciais que arrecadam vultosas quantias 

decorrentes de danos ambientais, chamou atenção para o surgimento desta 

dissertação. Além disso, percebeu-se que a doutrina reiteradamente critica a pouca 

efetividade dos fundos de reparação previstos no artigo 13, da Lei n. 7.347, de 24 de 

julho de 1985. Embora os Fundos de Defesa dos Direitos Difusos (FDD) sejam muito 

censurados quanto à ineficácia de suas ações, há pouco estudo acerca da matéria.  

A inexistência de pesquisas e trabalhos sobre o assunto dificultou o 

desenvolvimento deste trabalho. Entretanto, tal obstáculo estimulou a pesquisa sobre 

o tema, oportunidade em que se refletiu sobre possíveis sugestões de melhoria para 

o caso. Assim, o objetivo proposto compreende: um estudo acerca do Fundo de 

Defesa dos Direitos Difusos do Estado do Ceará (FDID); o exame de legislação que 

fundamenta a criação desse fundo, relacionando as receitas auferidas e as despesas 

efetuadas, desde sua criação até o ano de 2019; a análise dos gastos e se eles foram 

aplicados em ações voltadas para recompor danos causados ao meio ambiente. O 

corte metodológico, nesse aspecto, faz-se em virtude do impacto ambiental que os 

desastres ecológicos acarretam à geração atual e às futuras gerações. 

Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), em 

2018, registrou-se uma área de 7.536 km² de área desmatada na Amazônia Legal 

(INPE, 2019; OBT, 2020). Em 2019, essa área passou para 10.129 km², o que 

representa um aumento de 34,41% (trinta e quatro vírgula quarenta e um por cento) 

da área desmatada.  

O Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Brasileira por 

Satélite (PRODES), do INPE, realiza o monitoramento por satélite do desmatamento 

por corte raso na Amazônia Legal. Os registros apontam que, de 1988 até 2020, a 

área desmatada acumulada totalizou 700.000 km². Isso equivale à área de 23 (vinte e 

três) Bélgicas, ou 17 (dezessete) Holandas, ou, ainda, 172.839.500 (cento e setenta 

e dois milhões, oitocentos e trinta e nove mil e quinhentos) campos de futebol (INPE, 

[201?]). Considerando que a Amazônia Legal possui uma superfície aproximada de 

5.015.067 km², correspondente a cerca de 58,9% (cinquenta e oito vírgula nove por 

cento) do território brasileiro, o desmatamento total corresponde a 14% (quatorze por 

cento) de sua área total. Os dados registrados pelo PRODES/INPE se destinam a 
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orientar o governo brasileiro para o estabelecimento de políticas públicas (INPE, 

2019). 

Um dos maiores desastres ecológicos da história do Brasil aconteceu em 

16 de fevereiro de 2001, com o rompimento do oleoduto denominado "Olapa", que 

interliga a Refinaria Presidente Getúlio Vargas da Petrobras, em Araucária, ao 

Terminal, em Paranaguá. A ruptura do equipamento ocasionou o vazamento de 

aproximadamente 57 (cinquenta e sete) mil litros de derivado de petróleo, que atingiu 

o frágil ecossistema de Floresta Atlântica em seu último remanescente: a Serra do 

Mar e o litoral do Estado do Paraná. Referida floresta é considerada Patrimônio da 

Humanidade segundo a Organização das Nações Unidas (ONU) (MPPR, 2002). Os 

impactos ambientais adversos causados pelo derramamento de óleo foram de 

grandes proporções e causaram prejuízos de ordem econômica e à saúde pública.  

Diante disso, o Ministério Público Federal (MPF) interpôs ações civis 

públicas em função desses danos ambientais causados pelo vazamento de óleo 

diesel, cujo valor inicial das ações totalizou R$ 3.156.861.500,00 (três bilhões, cento 

e cinquenta e seis milhões, oitocentos e sessenta e um mil e quinhentos reais). Em 

2012, após mais de dez anos, a Petrobras firmou acordo no qual se comprometeu a 

fazer a recuperação ambiental integral da área atingida, sob a coordenação e 

supervisão do Instituto Ambiental do Paraná, com custos estimados em R$ 12 (doze) 

milhões (PETROBRÁS..., 2012). 

Ainda a título de indenização ambiental, a Petrobras firmou compromisso 

de depositar R$ 90 (noventa) milhões em conta judicial para ser utilizado em projetos 

ambientais e socioambientais (excepcionalmente sociais) no litoral do Estado do 

Paraná. Deste montante, R$ 25 (vinte e cinco) milhões se destinariam ao Instituto 

Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), para criação de unidade 

de conservação costeira para preservação das áreas de mangue; R$ 5 (cinco) milhões 

à Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad), para a adoção de medidas 

de enfrentamento do uso de drogas, especialmente o crack, nos municípios 

abrangidos pela Subseção Judiciária de Paranaguá-PR; R$ 30 (trinta) milhões ao 

Estado do Paraná, para medidas de enfrentamento dos danos decorrentes dos 

eventos meteorológicos; e R$ 30 (trinta) milhões, bem como eventuais valores 

remanescentes das outras destinações, para serem utilizados em projetos ambientais 

e socioambientais.  
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A sentença conjunta nos autos1, em junho de 2013, condenou a Petrobrás 

ao pagamento de R$ 2.240.118.416,67 (dois bilhões, duzentos e quarenta milhões, 

cento e dezoito mil, quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos), sendo 

50% (cinquenta por cento) depositados no Fundo de Defesa dos Direitos Difusos 

(FDD) e a outra metade no Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos (FEID).  

Além disso, a empresa foi condenada a pagar indenização no valor 

correspondente a vinte ou trinta por cento (20 ou 30%) do óleo que evaporou, bem 

como pelo dano moral ambiental, valores a serem depositado no FEID. Contudo, não 

há informação se esses recursos já foram depositados nas contas do FDD e do FEID, 

tampouco qual o destino dos valores creditados nas contas e quais ações foram 

realizadas para recomposição do meio ambiente. 

Notícia veiculada no portal G1, em julho de 2020, informa que o Ceará 

perdeu 845 (oitocentos e quarenta e cinco) hectares de florestas em 2019. Desse total, 

818 (oitocentos e dezoito) hectares foram decorrentes de processos irregulares, 

realizados sem autorização ambiental, o que equivale a 96,7% (noventa e seis vírgula 

sete por cento) (RODRIGUES; BARBOSA, 2020).  

A falta de fiscais dos órgãos ambientais estaduais e de polícia ambiental 

são apontados como um dos fatores que impedem um melhor controle do 

desmatamento. Segundo o Decreto n. 2.741, de 20 de agosto de 1998, que ratificou 

a Convenção Internacional de Combate à Desertificação, entende-se por 

"desertificação" a “degradação da terra nas zonas áridas, semi-áridas e sub-úmidas 

secas, resultantes de vários fatores, incluindo as variações climáticas e as atividades 

humanas”. Assim, o incremento do desmatamento desordenado e sem autorização 

ambiental contribui para a desertificação que se deve, entre outros, aos seguintes 

fatores: desmatamento desordenado, extrativismo, queimadas, uso intensivo do solo 

na agricultura e sobrepastoreio.  

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (FUNCEME, 

2019), a partir de mapeamento realizado, constatou que o Ceará já apresenta 11,45% 

(onze vírgula quarenta e cinco por cento) do seu território com processo de 

desertificação, sendo que as regiões mais vulneráveis são os Inhamuns, o Médio 

                                                           
1 Sentença conjunta nos autos nos 2001.70.00.000582-0, 2000.70.00.020133-0 e 2000.70.00.017448-
0. Consulta disponível em: https://mppr.mp.br/arquivos/File/Sentenca_Petrobras.pdf. Acesso em 
04/10/2020. 

https://mppr.mp.br/arquivos/File/Sentenca_Petrobras.pdf
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Jaguaribe e parte do Centro-Norte, onde se localiza a cidade de Irauçuba. A 

desertificação foi oficialmente reconhecida nesta cidade, segundo o Mapa de Conflitos 

Envolvendo Injustiça Ambiental e Saúde no Brasil2, a qual vem sendo citada como 

zona deserta pela Organização das Nações Unidas (ONU). Mesmo assim, não há 

registros de ações interpostas para punir e multar os responsáveis pelos 

desmatamentos realizados sem autorização ambiental e pouco se sabe sobre ações 

visando a reversão da desertificação no estado do Ceará. 

Em decisão proferida pela Segunda Turma do Tribunal Regional Federal 

da 5ª Região (TRF-5), nos autos do processo no TRF-5: 2000.81.00.016020-5 (AC 

431925 CE), o ex-prefeito do município de Barroquinhas (CE) foi condenado a pagar 

indenização no valor de 500 UFIRs pelo dano ambiental que causou com a derrubada 

de coqueiros da orla da cidade, sem qualquer licença ou autorização ambiental dos 

órgãos competentes (MPF, 2009). Segundo o ex-prefeito, esta derrubada foi realizada 

para permitir a construção de um centro educacional e um complexo esportivo. 

Enfatize-se que essa e outras ações acerca de dano ambiental se processam no 

estado e não há meios disponíveis para acompanhar os valores arrecadados e o 

destino desses recursos. 

A divulgação dos acidentes ambientais no país ocorre nos mais diversos 

meios de comunicação. Entretanto, quando se analisa as ações civis interpostas pelos 

órgãos competentes, estas nem sempre estão acessíveis, e somente se consegue 

acompanhar as decisões tomadas nesses processos nos endereços eletrônicos 

desses órgãos quando as ações ocorrem por meio de processos eletrônicos.  

As decisões condenatórias nos processos são igualmente veiculadas nas 

mídias. Contudo, não se divulga a efetiva execução das sentenças, indicando a 

recomposição do dano, bem como não há transparência quanto à destinação dos 

valores depositados nos Fundos de Defesa dos Interesses Difusos (FDD) e, muitas 

vezes, inexiste qualquer elemento de publicação concernente à aplicação dos valores 

depositados nesses fundos em prol da recomposição do meio ambiente.  

                                                           
2 Para maiores informações, confira o Mapa de Conflitos Envolvendo Injustiça Ambiental e Saúde no 
Brasil no endereço eletrônico: http://mapadeconflitos.ensp.fiocruz.br/?conflito=ce-em-iraucuba-e-
municipios-vizinhos-camponeses-lutam-contra-a-desertificacao-e-a-favor-de-servico-medico-
adequado. 

http://mapadeconflitos.ensp.fiocruz.br/?conflito=ce-em-iraucuba-e-municipios-vizinhos-camponeses-lutam-contra-a-desertificacao-e-a-favor-de-servico-medico-adequado
http://mapadeconflitos.ensp.fiocruz.br/?conflito=ce-em-iraucuba-e-municipios-vizinhos-camponeses-lutam-contra-a-desertificacao-e-a-favor-de-servico-medico-adequado
http://mapadeconflitos.ensp.fiocruz.br/?conflito=ce-em-iraucuba-e-municipios-vizinhos-camponeses-lutam-contra-a-desertificacao-e-a-favor-de-servico-medico-adequado
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As pesquisas realizadas indicam, assim, a falta de efetividade dos Fundos 

de Defesa dos Direitos Difusos (FDD). A grande crítica que se faz em torno desses 

fundos é que sua receita não é aplicada nos fins determinados em lei; a União a utiliza 

para inflar a conta do superávit primário, descumprindo todas as finalidades de sua 

criação. 

Os estudos e as discussões aqui apresentados foram pautados nos 

direcionamentos doutrinários destes autores: Didier Júnior (2019), Coelho (2012), 

Mancuso (2004) e Mazzilli (2019), cujas elucidações ajudaram a formar a linha de 

conduta seguida neste trabalho. Ademais, as informações colhidas estão 

disponibilizadas na página eletrônica do Ministério Público do Estado do Ceará 

(MP/CE), na qual contém uma guia com diversas informações relativas ao Fundo de 

Defesa dos Direitos Difusos do Estado do Ceará (FDID). 

Desse modo, visando conhecer melhor a sistemática de funcionamento dos 

Fundos de Defesa dos Direitos Difusos (FDD), bem como examinar detalhadamente 

a efetividade do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos do Estado do Ceará (FDID) 

quanto à aplicação de suas receitas nas finalidades determinadas em lei, o presente 

trabalho, por meio de estudo eminentemente documental e bibliográfico, será dividido 

em três capítulos.  

Inicialmente, analisa-se a evolução histórica da degradação ambiental, em 

que se demonstra como a própria existência do ser humano na Terra provoca os 

desastres ecológicos, assim como se delineiam os principais acontecimentos do 

desenvolvimento econômico que contribuíram para as agressões ao meio ambiente. 

Nessa linha, introduz-se a retrospectiva da tutela do meio ambiente no 

ordenamento jurídico brasileiro, desde seu amparo por meio das legislações 

infraconstitucionais até a inserção desta tutela na Constituição Federal. O conceito de 

desenvolvimento sustentável é apresentado como sinônimo de liberdade e se mostra 

como a saída para manter as gerações presentes e garantir a existência das gerações 

futuras. 

O caminho de evolução da proteção jurídica ao ambiente baseia-se nas 

fases exploratória, fragmentária e holística, conceituadas por Benjamin (2014). 

Demonstra-se a influência sofrida pela Constituição brasileira a partir das Cartas 

Magnas de alguns países da América do Sul e da Europa e compara-se a norma 
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nacional com esses países, o que evidencia uma preocupação mundial com a 

proteção ao meio ambiente. Finaliza-se com a descrição das normas que verticalizam 

o ordenamento do tema e apresenta-se o instrumento processual implementado para 

reprimir danos ao meio ambiente, protegendo, assim, os interesses difusos da 

sociedade. 

No capítulo seguinte, apresentam-se algumas considerações sobre o 

processo coletivo e a ação civil pública, expondo-se a natureza dos danos lesados, a 

origem e o destino dos recursos, bem como o funcionamento propriamente dito do 

Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (FDD).  

Discorre-se sobre a legitimidade do Ministério Público instituída por meio 

da Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985 (Lei de Ação Civil), para atender as demandas 

envolvendo tais direitos e sua atuação. Neste aspecto, mostrou-se relevante 

apresentar a legislação que instituiu o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos federal, 

assim como sua regulamentação e funcionamento, como forma de embasar os 

estudos pretendidos. Buscou-se, ainda, demonstrar que o fundo se constitui em um 

instrumento democrático de reparação de danos à coletividade. 

Feita a apresentação do FDD, passa-se a discorrer sobre a forma como os 

recursos devem ser aplicados, as entidades que podem recebê-los, o mecanismo de 

escolha dos projetos e a execução das ações relacionadas aos objetivos que 

fundamentaram a criação do fundo. Segue-se mostrando que a expressa disposição 

legal dos recursos tem natureza vinculada, mas eles acabam sendo utilizados para 

ações de natureza contábil, com o intuito de fazer economia e minimizar a dívida 

líquida, a fim de equilibrar as contas públicas. Finaliza-se este tópico expondo-se o 

gritante desvio dos recursos do fundo federal, já que é aplicado para formar Reserva 

de Contingência, em prejuízo aos fins de sua criação. 

Por fim, feita a delimitação do tema sob a ótica federal, adentra-se no cerne 

do estudo pretendido, em que se apresentam os aspectos normativos do Fundo de 

Defesa dos Direitos Difusos do Estado do Ceará (FDID). Para tanto, discorre-se sobre 

sua finalidade, administração e gestão financeira, bem como a composição, as 

funções, a forma e a frequência das reuniões do seu Conselho Gestor.  

Estruturando-se a propositura do trabalho, realizou-se um cotejo entre as 

receitas e as despesas do FDID no período de 2004 a 2019, verificando-se o 
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cumprimento do princípio da transparência. A partir dos dados coletados, foram feitos 

estudos acerca do percentual executado por período e as respectivas destinações dos 

recursos, avaliando-se até que ponto as despesas foram realizadas em prol da 

recomposição do dano. A partir dos resultados, propõe-se um aprimoramento no 

Fundo de Defesa dos Direitos Difusos do Estado do Ceará (FDID). 

Com isso, pretende-se contribuir, ainda que sucintamente, para uma 

melhor análise e discussão sobre o tema, apontando as falhas e as possíveis 

soluções, com vistas à melhor efetividade do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos 

do Estado do Ceará (FDID). 
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2 A QUESTÃO AMBIENTAL: ASPECTOS HISTÓRICOS E CONSTITUCIONAIS 

 

No presente capítulo, serão abordados os seguintes aspectos: a interface 

entre o meio ambiente e o desenvolvimento; a positivação normativa do meio 

ambiente em âmbito nacional e internacional; bem como as normas que introduziram 

os instrumentos processuais aptos a permitirem a instauração de ações visando 

imputar os danos ao meio ambiente, utilizando-os para sua restauração. 

 

2.1 Meio ambiente e desenvolvimento 

 

Desde os primórdios da existência de vida na Terra, todos os seres viventes 

dependem, para sua sobrevivência, de elementos como água, ar, combustível e 

plantas. No que diz respeito aos seres humanos, pode-se dizer que “o processo de 

degradação do meio ambiente se confunde com a origem do homem”. A princípio, 

acreditava-se que os causadores de danos à natureza seriam julgados pelo Criador, 

motivo pelo qual havia respeito e preocupação em usar apenas o essencial para a 

subsistência. Contudo, isso foi se modificando, em razão da carência de moldar o 

ambiente às necessidades humanas (SPAREMBERGUER; SILVA, 2005, p. 82). 

Com o advento da Era Industrial, o emprego da máquina a vapor requereu 

a extração de combustível, inicialmente com o uso da madeira, seguido do 

beneficiamento do carvão. À época, não havia preocupação com o descarte dos 

materiais inservíveis da indústria, haja vista o desconhecimento do impacto à 

natureza. As agressões ocorriam de forma avassaladora, pois a ganância econômica 

impedia vislumbrar os prejuízos ambientais que a Revolução Industrial, no século 

XVIII, havia trazido ao planeta. Esse cenário se agravou com a Revolução Científica 

e Tecnológica, no século XIX, que disponibilizou diversos meios facilitadores para a 

exploração dos recursos naturais. Assim, somente a partir da eclosão dos desastres 

ambientais é que sobreveio a preocupação com o dano proveniente da 

industrialização. 

Os primeiros movimentos ambientalistas ocorreram a partir do século XIX, 

entre 1865 e 1883, quando a Grã-Bretanha, os Estados Unidos e a África do Sul 

decidiram criar organizações de defesa ambiental. No século XX, a Suíça também 

instituiu uma organização ambientalista, mais precisamente, em 1909. Neste mesmo 
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ano, ocorreu, em Paris, o Congresso Internacional para a Proteção da Natureza 

(SPAREMBERGUER; SILVA, 2005).  

O Congresso buscou criar uma organização internacional responsável pela 

preservação da natureza, o que só veio a se concretizar em 1913, quando foi formada 

a Comissão Consultiva para a Proteção Internacional da Natureza, subsidiada por 17 

(dezessete) países. Diversas ações foram planejadas, inclusive a programação de 

várias Conferências que tratariam de assuntos ambientais. Contudo, com a Primeira 

Guerra Mundial, elas se tornaram inviáveis de acontecer, finalizando-se as atividades 

dessas comissões (FREITAS, 2012). 

Dentre tantos prejuízos ao meio ambiente, a criação do agrotóxico foi um 

dos mais desastrosos. Durante a Segunda Guerra, foi largamente utilizado como arma 

química e, logo após, como defensivo, trazendo consequências que perduram até os 

dias atuais (RIBEIRO; PEREIRA, 2016). 

Após a Segunda Guerra Mundial, a Era Nuclear suscitou temores de um 

novo tipo de poluição por radiação. Em 1962, o movimento ambientalista ganhou novo 

impulso com a publicação do livro de Rachel Carson (1969), “A Primavera Silenciosa”, 

que trouxe um alerta sobre o uso agrícola de pesticidas químicos sintéticos. Cientista 

e escritora, Carson destacou a necessidade de respeito ao ecossistema para proteger 

a saúde humana e o meio ambiente. 

Carson (1969), ao discorrer sobre o uso de pesticidas químicos artificiais 

contra insetos que destruíam plantações agrícolas e reservas naturais, nos EUA e no 

Canadá, problematizou a extinção da humanidade pelo próprio homem, em virtude da 

desenfreada busca pela maximização dos lucros econômicos. A cientista assim se 

posicionou: 

 

Juntamente com a possibilidade da extinção da humanidade por meio da 
guerra nuclear, o problema central da nossa idade se tornou, portanto, o da 
contaminação do meio ambiente total do Homem, por força do uso das 
referidas substâncias de incrível potência para produzir danos (CARSON, 
1969, p. 18). 

 

Os prejuízos ao meio ambiente propiciaram diversos movimentos 

internacionais no período entre guerras. Em 1931, ocorreu, em Genebra, a Convenção 

para a Regulamentação da Pesca da Baleia, um dos primeiros eventos ambientais 

internacionais com a participação do Brasil. Em 1933, por outro lado, foi aprovada a 
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Convenção Internacional para a Preservação da Flora e da Fauna, na Conferência de 

Londres.  

No Brasil, o Decreto n. 58.054, de 23 de março de 1966, ratificou a 

Convenção do Hemisfério Ocidental, nomeando-a de Convenção para a Proteção da 

Flora, da Fauna e das Belezas Cênicas Naturais dos Países da América. Cumpre 

mencionar que a Convenção do Hemisfério Ocidental foi a primeira a proteger áreas 

acessíveis ao público em geral e, no Brasil, a partir da ratificação, foram definidos os 

“parques nacionais” e as “reservas nacionais”, delimitando áreas com essas 

características (FREITAS, 2012). 

O aumento do cultivo de café também gerou grandes impactos ao meio 

ambiente brasileiro, por decorrência da derrubada de matas para dar espaço a áreas 

cultivadas. Assim, durante o Governo Getúlio Vargas, em meio à expansão de áreas 

transformadas em lavouras cafeeiras, foi criado o primeiro Código Florestal, Decreto 

n. 23.793, de 23 de janeiro de1934, que objetivou impedir os efeitos sociais e políticos 

negativos causados pela falta de lenha e estabeleceu, entre outros pontos, que os 

proprietários de terras deveriam manter 25% (vinte e cinco por cento) da área de seus 

imóveis com a cobertura de mata original, criando, assim, o conceito “florestas 

protetoras” (PRAES, 2012). 

A preocupação com a salvaguarda ambiental cresce a cada dia que passa 

e, nesse sentido, Giddens (1991, p. 152), ao tratar das consequências da Pós-

Modernidade, afirma que as implicações de uma possível Grande Guerra são tão 

perturbadoras quanto à possibilidade de catástrofe ecológica e que “a possibilidade 

de conflito nuclear não é o único risco de alta consequência que a humanidade 

enfrenta num futuro de médio prazo no que toca à guerra industrializada”. 

A Política Nacional do Meio Ambiente, Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 

1981, em seu artigo 3º, inc. I, define meio ambiente, como “o conjunto de condições, 

leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga 

e rege a vida em todas as suas formas” (BRASIL, 1981, online). Percebe-se que o 

termo “meio ambiente” se inseriu na condição de bem jurídico que deve ser protegido 

para manter a boa convivência ao homem. Contudo, não abrange todos os bens 

jurídicos protegidos, necessitando incluir-se aspectos naturais, artificiais e humanos, 

haja vista a inter-relação e a interferência desses fatores na natureza. 

O meio ambiente passou a ser tutelado constitucionalmente quando a 

Constituição Federal de 1988 recepcionou o conceito estabelecido na Lei da Política 
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Nacional do Meio Ambiente e protegeu, além do meio ambiente natural, o artificial, o 

cultural e o laboral. É o que se percebe a partir do art. 225, que utiliza o termo “sadia 

qualidade de vida” ao definir o meio ambiente como um direito de todos e como bem 

de uso comum, sendo essencial para o bem-estar geral (FIORILLO, 2013, p. 69).  

Desta feita, a Constituição de 1988 consagrou o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado como direito fundamental de tríplice dimensão: individual, 

social e intergeracional. Individual por pressupor que interessa a cada pessoa a sadia 

qualidade de vida; social por integrá-lo ao patrimônio coletivo, constituindo-se como 

bem de uso comum do povo; intergeracional pela obrigatoriedade de defesa e 

preservação pelas atuais e futuras gerações. 

A necessidade de privilegiar o habitat sustentável da raça humana, tanto 

no sentido de proporcionar bem-estar, segurança e dignidade de vida à geração 

presente, como em garantir qualidade de vida às gerações futuras, granjeou para o 

meio ambiente a valorização do desenvolvimento, que agita, influi e desenvolve a vida 

humana no mundo. Nessa lógica, Luís Paulo Sirvinkas (1998, p. 5), ressalta que “[...] 

o futuro da humanidade está intimamente ligado ao meio em que vivemos”, visto que 

a subsistência do ser humano é retirada deste ecossistema. 

Arruda e Mattos (2018), ao tratarem das inovações trazidas pela 

Constituição de 1988 no combate à desigualdade social e regional, relacionadas ao 

desenvolvimento do Nordeste, afirmam que a Lei Fundamental acarretou melhorias 

que proporcionaram o desenvolvimento desta região. Contudo, indicam a necessidade 

de adoção de políticas públicas visando a redução das desigualdades sociais 

existentes entre o Sudeste e o Nordeste.  

Por ocasião da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente 

(Declaração de Estocolmo), de 1972, prevalecia o entendimento de que os problemas 

ambientais eram uma preocupação restrita aos países desenvolvidos. Contudo, em 

1992, a Declaração do Rio de Janeiro sobre o Meio Ambiente passou a entender que 

os países em desenvolvimento também estavam sujeitos à crise ecológica. Afinal, 

tanto nestes como nos desenvolvidos, os casos confirmados de enormes catástrofes 

ambientais já eram uma realidade (COLOMBO, 2006). 

Diante das complicações ambientais nas últimas décadas, os programas 

de governo passaram a tratar do assunto, haja vista a necessidade de promover ações 

que estimulassem soluções às questões ambientais dos países. O processo que leva 

uma nação ao desenvolvimento é explorar o meio ambiente de forma adequada, como 
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meio de alcançar a produtividade. Considerando que é impossível dissociar a conexão 

entre meio ambiente e desenvolvimento humano, é fundamental encontrar harmonia 

entre ambos para evitar problemas que prejudiquem o homem ou a natureza, pois 

aquele necessita desta para sobreviver. 

Nesse sentido, os programas governamentais devem visar o equilíbrio 

entre o impacto ambiental e a restauração da natureza, de forma a encontrar uma 

relação sustentável com o meio ambiente e proporcionar a formação de riqueza e de 

bem-estar social. 

Fiorillo (2013, p. 56), ao tratar da visão antropocêntrica insculpida no caput 

do art. 225, da Constituição Federal de 1988, destaca que existe uma “indissociável 

relação econômica do bem ambiental com o lucro que pode gerar, bem como com a 

sobrevivência do próprio ambiente”. Nessa perspectiva, se um bem é essencial à 

sadia qualidade de vida de outrem, ainda que não seja vivente, deve ser protegido 

para que todo meio ambiente se mantenha vivo. 

Ocorre que a visão extrativista do mundo vivo e, por via de consequência, 

a desestabilização do meio ambiente, está levando a humanidade a uma encruzilhada 

na qual põe em xeque sua própria existência, pois a eliminação de espécies da face 

da Terra, quer seja animal, quer seja vegetal, coloca em risco o próprio ser humano. 

A ganância por lucros exacerbados e pelo domínio do mercado de produção, por parte 

dos grandes empreendedores, impossibilita a visão globalizada da sua própria 

destruição e distorce o conceito de desenvolvimento, elevando-o sem obedecer às 

regras de crescimento econômico sustentável. 

Acerca do termo “desenvolvimento”, Amartya Sen (2010, p. 16) aduz: 

 

O desenvolvimento é uma forma ou medida da expressão da liberdade. Ele 
critica a corrente que coloca em relevo apenas o aspecto do crescimento 
econômico, por entender que ela representa uma visão curta da expressão 
que possui um significado maior, afirmando que o crescimento do PIB não é 
uma medida adequada, mas que devem ser considerados aspectos outros, 
tais como as disposições sociais e econômicas (por exemplo, os serviços de 
educação e saúde) e os direitos civis (por exemplo, a liberdade de participar 
de discussões e averiguações públicas), em razão disso, criou-se outro 
indicador denominado IDH – Índice de Desenvolvimento Humano. 

 

Para Sen (2010), o desenvolvimento está relacionado ao processo de 

ampliação das liberdades que o ser humano usufrui. Estas são, ao mesmo tempo, 

meio e fim, na sistemática desenvolvimentista, já que todas as pessoas devem ter 

aptidão para escolher o modo de vida que pretendem trilhar. Nesse contexto, o autor 
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adota cinco tipos de liberdades instrumentais: liberdades políticas, facilidades 

econômicas, oportunidades sociais, garantias de transparência e segurança protetora. 

Os termos “crescimento” e “desenvolvimento” foram, por muito tempo, 

usados indistintamente como sinônimos. A diferenciação desses vocábulos é atribuída 

a Joseph Schumpeter e, posteriormente, aos neoshumpeterianos, que passaram a 

denominá-los da seguinte forma: “Crescimento referindo-se à taxa de incremento do 

produto interno bruto, e desenvolvimento à capacidade que tem o país de fazer com 

que o crescimento seja distribuído de forma equânime pela população”. Nessa 

acepção, para aferir o desenvolvimento de uma determinada localidade, necessário 

se faz avaliar se os frutos do crescimento são devolvidos ao cidadão em benefício da 

sociedade (SOUZA et al., 2009, p. 139). 

Costa e Teixeira (2017) apontam que, no século XX, o conceito de 

desenvolvimento estava associado ao crescimento econômico. Contudo, nos dias de 

hoje, tal definição deixou de estar correlacionada somente a este aspecto e à 

economia, devendo-se levar em consideração o acesso à educação e à saúde básica 

e o índice de mortalidade infantil, visto que o crescimento econômico, em determinada 

região, não representa necessariamente que as pessoas tenham melhor qualidade de 

vida. 

As autoras, após apresentarem os vários conceitos de desenvolvimento 

elaborados por outros autores, concluem não ser possível uma única caracterização 

do termo, devido à complexidade dos fatores que envolvem esta definição e das 

constantes mudanças da sociedade, decorrentes dos aspectos políticos e econômicos 

do Estado. Sobre o tema, asseveram que: 

 

Portanto, desenvolvimento tem um conceito amplo que ultrapassa a 
percepção de crescimento econômico interligado a fatores econômicos, 
sociais e políticos do qual o Direito faz parte, completando e compondo os 
elementos essenciais à análise e a possíveis soluções de conflitos. Duas 
áreas se destacam nesse sentido: a ambiental e a econômica. (COSTA; 
TEIXEIRA, 2017, p. 150). 

 

Segundo Fachin (1999, p. 33), os problemas ambientais são provenientes 

“dos processos de crescimento e desenvolvimento econômico que aconteceram e 

acontecem de forma desordenada e diferenciada entre indivíduos, sociedade e 

regiões geográficas”. A autora destaca os principais fatores que interferiram na 
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degradação ambiental: “o avanço tecnológico e o desenvolvimento econômico sem 

planejamento, interferindo no meio ambiente” (FACHIN, 1999, p. 33). 

A vinculação indissolúvel entre desenvolvimento e meio ambiente foi 

ressaltada por Maurice Strong, ao prefaciar Sachs, asseverando que “devem ser 

tratados mediante a mudança de conteúdo, das modalidades e das utilizações do 

crescimento”. Afirma, ainda, que o alcance do desenvolvimento sustentável ocorrerá 

mediante o atendimento simultâneo de três critérios fundamentais: equidade social, 

prudência ecológica e eficiência econômica (SACHS, 1993, p. 7). 

O termo “desenvolvimento sustentável” surgiu em 1987, após estudos 

empreendidos pela Organização das Nações Unidas (ONU) acerca das mudanças 

climáticas, derivadas da crise social e ambiental enfrentada pelo mundo, a partir da 

segunda metade do século XX. A Comissão para Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(CMMAD), conhecida por Comissão de Brundtland, após três anos de pesquisas e 

análises sobre o uso da terra, elaborou o relatório denominado “Nosso Futuro Comum” 

(em inglês, Our Common Future) (UNITED NATIONS, 1987).  

Segundo esse relatório, a pobreza generalizada não é mais inevitável. 

Assim, um mundo em que a pobreza é endêmica será sempre propenso a catástrofes 

ecológicas. Por esse motivo, é necessário garantir que os pobres recebam sua justa 

parte dos recursos aptos a sustentarem o crescimento econômico das nações 

(UNITED NATIONS, 1987). 

Com base nisso, entendeu-se que o desenvolvimento global sustentável 

exige que os mais ricos adequem seus estilos de vida em conformidade com os meios 

ecológicos do planeta. Constatou-se também que o rápido crescimento das 

populações aumentará a pressão sobre os recursos e retardará qualquer aumento 

nos padrões de vida. Dessa forma, o desenvolvimento sustentável somente ocorrerá 

se o tamanho e o crescimento da população se coadunarem com o potencial produtivo 

em mudança do ecossistema. A par disso, definiu-se desenvolvimento sustentável 

como “aquele que atende as necessidades do presente sem comprometer as 

possibilidades de as gerações futuras atenderem suas próprias necessidades” 

(UNITED NATIONS, 1987, p. 15). 

O conceito de desenvolvimento sustentável estabelecido pelo Relatório 

Brundtland, em 1987, cumpriu um importante papel. Entretanto, com o progresso 

evolutivo da humanidade, tornou-se imprescindível evoluir a definição para incluir a 

multidimensionalidade, característica que o bem-estar passou a ter. Desse modo, a 
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sustentabilidade deve incluir demandas relacionadas à satisfação da saúde física e 

psíquica. Além disso, é indispensável que o conceito seja inclusivo, política e 

socialmente, não podendo ignorar a estatura constitucional e infraconstitucional 

existente na legislação brasileira. 

O desenvolvimento está expresso no preâmbulo da Constituição e a 

sustentabilidade é uma condição disposta no art. 225, que estipula ser obrigatório o 

desenvolvimento ocorrer de forma sustentável. Considerando a necessidade de 

inclusão dessas variáveis, Freitas (2012, p. 52-53) formulou seu ponto de vista sobre 

a sustentabilidade, dispondo que: 

 

 [Trata-se] do princípio constitucional que determina [a promoção do] 
desenvolvimento social, econômico, ambiental, ético e jurídico-político, no 
intuito de assegurar as condições favoráveis para o bem-estar das gerações 
presentes e futuras. 

 

Antunes (2013) ressalta a importância de o desenvolvimento econômico 

ser sustentável e destaca que as principais declarações internacionais sobre meio 

ambiente trazem essa diretriz. Ao tratar do meio ambiente brasileiro, afirma que “os 

principais problemas ambientais se encontram nas áreas mais pobres e que as 

grandes vítimas do descontrole ambiental são os mais desafortunados” (ANTUNES, 

2013, p. 26). O autor propõe, como condição de melhoria à qualidade ambiental, a 

necessidade de haver uma melhor distribuição de renda. Conclui demonstrando que 

“o princípio do desenvolvimento se materializa no direito ao desenvolvimento 

sustentável” (ANTUNES, 2013, p. 26-27). 

A importância do desenvolvimento sustentável é acentuada por 

Nascimento (2009) ao tratar dos artigos constitucionais sobre a Ordem Econômica e 

Financeira e do Meio Ambiente. A autora evidencia o objetivo do legislador 

constitucional em dispor, no mesmo Título da Constituição, sobre o desenvolvimento 

econômico e social do país, preocupando-se em preservar e defender o meio 

ambiente para a presente e a futura geração. Entende, ainda, que o Princípio do 

Desenvolvimento Sustentável tem por finalidade encontrar um ponto de equilíbrio 

entre a utilização racional do meio ambiente e a atividade econômica:  

 

O princípio do desenvolvimento sustentável tem como substância a 
conservação dos alicerces da produção e reprodução do homem e suas 
atividades, conciliando o crescimento econômico e a conservação do meio 
ambiente, numa relação harmônicas entre os homens e os recursos naturais 
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para que as futuras gerações tenham também oportunidade de ter os 
recursos que temos hoje, em seu equilíbrio dinâmico. (NASCIMENTO, 2009, 
online). 

 

Destarte, só uma visão agregada permitirá a busca eficaz de uma 

sociedade sustentável. Para isso, deve-se vislumbrar a sociedade por três pilares: 

crescimento econômico, desenvolvimento social e proteção ambiental. Estes devem 

ser entendidos conjuntamente, para se chegar a um ponto de equilíbrio entre o homem 

e a natureza. 

Édis Milaré (2014, p. 156-157) conceitua Direito Ambiental como um “[...] 

complexo de princípios e normas coercitivas reguladoras das atividades humanas 

que, direta ou indiretamente, possam afetar a sanidade do ambiente em sua dimensão 

global, visando à sua sustentabilidade para as presentes e futuras gerações”. 

É inquestionável que os recursos ambientais não são inesgotáveis, motivo 

pelo qual se faz basilar a coexistência equilibrada entre o meio ambiente e a 

economia, propiciando, assim, o desenvolvimento. Contudo, torna-se mister a 

ocorrência de forma sustentável, para permitir que os recursos naturais existentes 

hoje não se extingam no futuro. 

Nesse sentido, Rocha e Coelho (2012, p. 14-15) assinalam que: 

 
[...] é preciso que os recursos naturais sejam utilizados, tendo a 
condescendência com o meio-ambiente. Que seu retorno ao ‘status quo ante’ 
seja vislumbrado dando condições para que a natureza os recupere.  

 

Os autores lembram que a Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981, define, 

como um dos objetivos da Política Ambiental brasileira, a imposição, ao poluidor e ao 

predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados ao solo 

nacional (ROCHA; COELHO, 2012). 

Jonathan Lash (2010), Diretor-Presidente do World Resources Institute, 

uma organização focada na confluência entre meio ambiente e necessidade humana, 

ao analisar as tendências globais acerca da capacidade da Terra de continuar 

sustentando os avanços no bem-estar da população, deduz que a humanidade está 

perdendo a luta pela sustentabilidade e sugere a aceitação de três princípios para a 

reversão desse processo.  

O primeiro deles infere que “tudo está relacionado com os alimentos”. 

Considerando o crescimento da população mundial, a perspectiva da ONU é de que 

a demanda de alimentos deva dobrar até 2050. Portanto, haverá necessidade de mais 
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terras para produzir alimentos, o que provocará a utilização de mais ecossistemas 

naturais para uso, como lavoura e pastagens. Para tanto, será preciso encontrar uma 

forma de produzir alimentos sem agravar as pressões causadas pela degradação do 

ecossistema.  

O segundo princípio que Lash (2010) faz referência é aquele que o líder 

mundial em inovação e estratégia empresarial, C. K. Prahalad, assinalou com a 

expressão “mais com menos para mais”. Assim, será preciso fornecer mais alimentos 

e oportunidades de emprego para um número maior de pessoas, à medida que ocorre 

o crescimento populacional. Ele previu que o século XXI seria a Era em que se atingiria 

o limite da capacidade da Terra, portanto, haveria a necessidade de criar estratégias 

para produzir mais bem-estar usando menos a capacidade do planeta, sendo esse o 

maior desafio empresarial e político da geração deste século.  

O último princípio está ligado à obrigatoriedade de o governo estabelecer 

condições, como políticas governamentais locais, nacionais e internacionais, que 

incluam reforma na política tributária, novos marcos regulatórios e incentivos 

inovadores, de forma a alinhar as necessidades empresariais com a sustentabilidade 

do ecossistema (LASH, 2010). 

A preocupação com a harmonia do meio ambiente e as consequências do 

inevitável desequilíbrio na natureza, provocado pelo homem, foram perfeitamente 

expostas por Carson, em Primavera Silenciosa: 

 

A vegetação da Terra faz parte de uma teia de vida em que existem relações 
íntimas e essenciais entre as plantas e o solo, entre umas plantas e outras 
plantas, entre as plantas e os animais. Por vezes, não nos é possível 
escolher; somos obrigados a perturbar tais relações; mas deveríamos fazer 
isso ponderadamente, com perfeita consciência de que aquilo que fazemos 
pode ter conseqüências remotas no tempo e no espaço. (CARSON, 1969, p. 
74). 

 

A relação desenvolvimento econômico, meio ambiente e liberdade é 

exposta por Sen (2010, p. 158) quando defende que desenvolvimento econômico é 

sinônimo de liberdade e assevera que “um equilíbrio de mercado competitivo garante 

que ninguém pode ter um aumento de liberdade enquanto é mantida a liberdade de 

todos os demais”. 

Por todo o exposto, é imperioso considerar a influência dos aspectos 

econômicos na ambiência social para bem estruturar uma política ambiental, visto que 

é na ordem econômica que surge o Estado Social e se solidifica a ideologia 
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constitucional, a qual governa a tutela do meio ambiente para manutenção harmônica 

do ser humano no ambiente terrestre. 

Em tópico posterior, serão analisados os instrumentos de positivação do 

meio ambiente no ordenamento jurídico brasileiro e as interfaces entre as legislações 

e acordos internacionais com as positivações nacionais. 

 

2.2 A defesa do meio ambiente prevista na Constituição Federal 

 

Os argumentos até aqui esposados revelam que os recursos naturais são 

imprescindíveis à subsistência dos seres humanos e do planeta. À vista disso, torna-

se vital a garantia de proteção ao meio ambiente por meio dos normativos vigentes. 

Entretanto, a linha temporal histórica demonstra que este entendimento nem sempre 

seguiu dessa forma. 

Segundo Benjamin (2014), a evolução histórica da proteção jurídica do 

ambiente se divide em três fases: fase exploratória, fase fragmentária e fase holística. 

A fase exploratória iniciou-se em 1500, período do descobrimento do Brasil, e 

permaneceu até a segunda metade do século XX. Havia pouca proteção ambiental e 

somente algumas normas isoladas que não tinham por objetivo resguardar o meio 

ambiente, preocupando-se, apenas, em assegurar a permanência de recursos 

naturais preciosos para que não se extinguissem, tal como o pau-brasil. Priorizava-

se, na relação homem-natureza, a conquista de novas fronteiras; ademais, seu traço 

predominante era a omissão legislativa. 

Borges (2014) assevera que essa fase é marcada pela forte influência dos 

portugueses na concepção histórica da legislação ambiental do Brasil. A conquista 

portuguesa provocou uma mudança sem volta no meio ambiente brasileiro, pois a 

busca por novos recursos era estimulada sem a preocupação com a preservação 

ambiental. É um período marcado por poucas normas, em que se tolerava a 

exploração desregrada e se objetivava assegurar interesses econômicos, mas não 

visava à preservação do meio ambiente. 

A Constituição de 1824, do período do Império, não fez qualquer referência 

à proteção ao meio ambiente, limitando-se a proibir indústrias, trabalhos e comércios 
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que contrariassem a saúde do cidadão, conforme texto do artigo 179, n. XXIV3. O tema 

também não foi tratado na Constituição Republicana de 1891, havendo apenas a 

determinação expressa no artigo 34, n. 294, sobre a competência legislativa, atribuída 

ao Congresso Nacional, de legislar sobre terras e minas de propriedade da União, 

competência esta que foi posteriormente revogada pela Emenda Constitucional de 3 

de setembro de 1926.  

A evolução do tema se iniciou com a Carta Brasileira de 1934, na qual 

houve a previsão de proteção às belezas naturais, ao patrimônio histórico, artístico e 

cultural (artigos 10, III, e 1485) e atribuiu à União competência em questões de 

riquezas do subsolo, mineração, águas, florestas, caça, pesca e sua exploração 

(artigo 5º, XIX, j6). 

Com a promulgação da Constituição de 1937, mantiveram-se as previsões 

da Carta de 1934 e foram incluídas as proteções de plantas e rebanhos contra 

doenças e agentes nocivos (artigos 16, XIV7; 18, “a” e “e”8; e 1349). Assim como a 

Carta de 1946 prosseguiu com a defesa do patrimônio histórico, cultural e paisagístico, 

                                                           
3 “Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Politicos dos Cidadãos Brazileiros, que tem por base 
a liberdade, a segurança individual, e a propriedade, é garantida pela Constituição do Imperio, pela 
maneira seguinte. 
XXIV. Nenhum genero de trabalho, de cultura, industria, ou commercio póde ser prohibido, uma vez 
que não se opponha aos costumes publicos, á segurança, e saude dos Cidadãos.” (BRASIL, 1824, 
online). 
4 “Art 34 - Compete privativamente ao Congresso Nacional: 29º) legislar sobre terras e minas de 
propriedade da União;” (BRASIL, 1891, online). 
5 “Art 10 - Compete concorrentemente à União e aos Estados: 

III - proteger as belezas naturais e os monumentos de valor histórico ou artístico, podendo impedir a 
evasão de obras de arte; [...] Art 148 - Cabe à União, aos Estados e aos Municípios favorecer e animar 
o desenvolvimento das ciências, das artes, das letras e da cultura em geral, proteger os objetos de 
interesse histórico e o patrimônio artístico do País, bem como prestar assistência ao trabalhador 
intelectual.” (BRASIL, 1834, online).  
6 “Art. 5º - Compete privativamente à União: [...] XIX - legislar sobre: [...] j) bens do domínio federal, 

riquezas do subsolo, mineração, metalurgia, águas, energia hidrelétrica, florestas, caça e pesca e a 
sua exploração; [...].” (BRASIL, 1834, online). 

7 “Art. 16. Compete privativamente à União o poder de legislar sobre as seguintes matérias: 

XIV - os bens do domínio federal, minas, metalurgia, energia hidráulica, águas, florestas, caça e pesca 
e sua exploração; [...].” (BRASIL, 1937, online). 
8 “Art. 18. Independentemente de autorização, os Estados podem legislar, no caso de haver lei federal 

sobre a matéria, para suprir-lhes as deficiências ou atender às peculiaridades locais, desde que não 
dispensem ou diminuam es exigências da lei federal, ou, em não havendo lei federal e até que esta os 
regule, sobre os seguintes assuntos: a) riquezas do subsolo, mineração, metalurgia, águas, energia 
hidrelétrica, florestas, caça e pesca e sua exploração; [...] e) medidas de polícia para proteção das 
plantas e dos rebanhos contra as moléstias ou agentes nocivos; [...] (BRASIL, 1937, online). 
9 “Art. 134. Os monumentos históricos, artísticos e naturais, assim como as paisagens ou os locais 

particularmente dotados pela natureza, gozam da proteção e dos cuidados especiais da Nação, dos 
Estados e dos Municípios. Os atentados contra eles cometidos serão equiparados aos cometidos contra 
o patrimônio nacional.” (BRASIL, 1937, online). 
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em seu artigo 17510, bem como com a competência da União acerca de normas de 

defesa da saúde, subsolo, águas, florestas, caça e pesca. 

Milaré (2014) arrola algumas particularidades observadas a partir do estudo 

da evolução histórica das Constituições, especificamente quanto à proteção ao meio 

ambiente. Foi a partir da Constituição de 1934 que a proteção do patrimônio histórico, 

cultural e paisagístico passou a constar nos textos constitucionais. Ademais, as 

Constituições de 1946, 1967 e 1969 assinalaram a função social da propriedade e 

ainda não havia uma proteção direcionada ao meio ambiente e, sim, à disciplina de 

matérias ligadas indiretamente a este. 

A década de 1970 marca o início da segunda etapa histórica da proteção 

jurídica do meio ambiente, denominada fase fragmentária. Foi influenciada pela 

valoração sociocultural e jurídica do meio ambiente, preocupando-se com os diversos 

tipos de recursos naturais, mas não com o meio ambiente propriamente dito. O planeta 

despertou, de fato, para o pensamento ecológico, a partir da Conferência das Nações 

Unidas sobre o Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, em 1972, na qual foram 

estabelecidos os princípios básicos do Direito Ambiental (BORGES, 2014). 

Benjamin (2014, p. 97-98) assevera que a introdução do tema degradação 

ambiental, no ordenamento jurídico:  

 

[Fazia-se] no plano ético, pelo utilitarismo (tutelando somente aquilo que 
tivesse interesse econômico) e, no terreno formal, pelo reducionismo, tanto 
do objeto (o fatiamento do meio ambiente, a ele ainda se negando, 
holisticamente, uma identidade jurídica própria).  

 

As normas dessa fase criaram direitos e obrigações (dispositivos 

substantivos) e estabeleceram sanções, administrativas e penais, e mecanismos 

facilitadores de acesso à Justiça (dispositivos procedimentais). 

Dando seguimento, nessa mesma fase ocorreu a tutela dispersa 

(fragmentada) dos diferentes bens e destacou-se o surgimento do Código Florestal 

(1965); dos Códigos de Caça, de Pesca e de Mineração (1967); da Lei da 

                                                           
10 “Art. 175 - As obras, monumentos e documentos de valor histórico e artístico, bem como os 

monumentos naturais, as paisagens e os locais dotados de particular beleza ficam sob a proteção do 
Poder Público”. (BRASIL, 1946, online). 
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Responsabilidade por Danos Nucleares (1977); da Lei do Zoneamento Industrial nas 

Áreas Críticas de Poluição (1980); e da Lei de Agrotóxicos (1989).  

Também foi dessa época a criação da Secretaria Especial do Meio 

Ambiente (SEMA), por meio do Decreto Federal n. 73.030, de 30 de outubro de 1973. 

Ainda, em 1965, instituiu-se a Ação Popular (Lei n. 4.717, de 29 de junho de 1965), 

permitindo ao cidadão, em nome da coletividade, obter a invalidação de atos ou 

contratos administrativos ilegais ou lesivos ao patrimônio público, dos quais 

destacavam-se os ligados ao meio ambiente. 

Nenhuma inovação foi trazida pela Constituição de 1967. Manteve-se, em 

seu artigo 8º, inc. XVII, “h”11 e artigo 17212, parágrafo único, as mesmas disposições 

da Carta de 1946. Todavia, foi a Emenda Constitucional de 1969 que trouxe, pela 

primeira vez, o termo “ecológico” em textos legais (MILARÉ, 2014). 

O terceiro momento histórico da proteção jurídica do meio ambiente, 

nominado de fase holística por Benjamin (2014), trouxe uma mudança radical no 

ordenamento jurídico, pois estipulou essa proteção de maneira integral. As partes 

passaram a ser preservadas a partir do todo, com autonomia valorativa e com 

garantias de implementação e de facilitação do acesso à Justiça.  

Consoante Borges (2014), a evolução do pensamento jurídico-social sobre 

o tema meio ambiente consolidou o parecer de que a natureza devia ser examinada 

em sua totalidade. Surgiram as noções de valor econômico dos bens ambientais e a 

necessidade de ponderar entre o uso econômico dos recursos naturais e a proteção 

contra a degradação excessiva, no intuito de manter o meio ambiente inalterado para 

o deleite de gerações futuras.  

A partir desse pensamento, percebeu-se a necessidade da unificação dos 

institutos jurídicos que regulamentavam a proteção dos recursos ambientais, no 

propósito de tornar eficaz a concreta proteção do meio ambiente, garantindo um 

desenvolvimento sustentável, econômico e ambientalista. 

                                                           
11 ‘Art. 8º. Compete à União: [...] XVII - legislar sobre: [...] h) jazidas, minas e outros recursos minerais; 
metalurgia; florestas, caça e pesca; [...]” (BRASIL, 1967, online). 
12 “Art. 172. O amparo à cultura é dever do Estado. [...] Parágrafo único. Ficam sob a proteção especial 

do Poder Público os documentos, as obras e os locais de valor histórico ou artístico, os monumentos e 
as paisagens naturais notáveis, bem como as jazidas arqueológicas.” (BRASIL, 1967, online). 
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A promulgação da Política Nacional do Meio Ambiente, Lei n. 6.938, de 31 

de agosto de 1981, constituiu-se como grande marco na legislação pátria, uma vez 

que representou o início do pensamento holístico em relação à proteção ambiental no 

Brasil. O legislador foi além da tutela dispersa dos diferentes bens (característica 

marcante da fase fragmentária) e tratou o meio ambiente como um todo.  

Elencam-se algumas das inovações trazidas por esta lei, entre elas: 

princípios protetivos e garantidores do meio ambiente; objetivos e instrumentos da 

política nacional; consolidação, no ordenamento jurídico brasileiro, do Estudo de 

Impacto Ambiental (EIA) e adoção da Teoria da Responsabilidade Civil Objetiva, como 

forma de responsabilização do agente pelo dano causado ao meio ambiente e a 

terceiros afetados por suas atividades. A inovação mais significativa corresponde, pela 

primeira vez, à legitimação do Ministério Público da União e dos Estados para propor 

ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente 

(ALMEIDA, 2002). 

Contudo, a regulamentação do tema estava restrita às leis 

infraconstitucionais. A primeira Lei Fundamental brasileira a abordar, de forma direta, 

a proteção ambiental foi a Constituição Federal de 1988, constituindo-se como marco 

importante na evolução da proteção jurídica do meio ambiente. O fato suscitou uma 

ampla previsão, que passou a nortear e delimitar o sistema jurídico ambiental, 

dedicando um capítulo inteiro ao tema e complementado por dispositivos esparsos. 

No Capítulo VI, do Título VIII, que trata sobre a Ordem Social, o texto constitucional 

trouxe à tona a matéria ambiental e sua importância. 

Segundo Betiol (2010), três episódios influenciaram na concepção da 

Constituição Federal brasileira de 1988, a qual priorizou uma economia social de 

mercado com incisiva tendência para uma visão solidária e coletivista: (i) a acentuação 

da poluição nos países desenvolvidos, decorrente da expansão industrial de Europa, 

Estados Unidos, Japão e parte da ex-União Soviética, após a Segunda Grande 

Guerra; (ii) a crise do petróleo, que eclodiu na década de 1970; e (iii) os desfechos 

resultantes do relatório do Clube de Roma relativos aos limites do crescimento. 

Nesse sentido, a Constituição Federal de 1988 se mostrou avançada ao 

impor, ao Poder Público e à coletividade, o dever de defender e preservar o meio 

ambiente. Nos termos do art. 225:  
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Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial à 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 (BRASIL, 1988, online). 

 

Cabe destacar, ainda, que o texto constitucional impôs incumbências, tanto 

ao Poder Público (art. 225, § 1o)13 quanto aos particulares (art. 225, § 2o)14, além de 

sujeitar os autores de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, pessoas físicas 

ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de 

reparar os danos causados (art. 225, § 3o)15. 

Além disso, a novel Carta garantiu a proteção ambiental como direito 

fundamental de todos os brasileiros, conforme o art. 5º, inc. LXXIII, por meio de Ação 

Popular. Para proteger este direito, a CF/1988 determinou, como uma das funções 

institucionais do Ministério Público, a propositura da Ação Civil Pública, nos termos do 

art. 129, inc. III16. Cabe destacar que o meio ambiente está inserido na Constituição 

da República Federativa do Brasil de 1988 como um dos direitos de terceira geração, 

caracterizado por sua indisponibilidade, de modo a ser garantido pelo Estado, 

assegurando aos cidadãos o gozo do meio ambiente sustentável e protegido. 

Como mencionado, até a década de 1970, as referências constitucionais 

ao ambiente eram escassas e esparsas. A mudança ocorreu a partir da inclusão do 

                                                           
13 “[...] § 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: I - preservar e 
restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e 
ecossistemas; II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as 
entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético; III - definir, em todas as unidades 
da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a 
alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa 
a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; IV - exigir, na forma da lei, para instalação de 
obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo 
prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade; V - controlar a produção, a comercialização e 
o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida 
e o meio ambiente; VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 
conscientização pública para a preservação do meio ambiente; VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, 
na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de 
espécies ou submetam os animais a crueldade.” (BRASIL, 1988, online). 
14 “[...] § 2º Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente 
degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.” 
(BRASIL, 1988, online). 
15 “[...] § 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, 
pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de 
reparar os danos causados.” (BRASIL, 1988, online). 
16 “Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: [...] III - promover o inquérito civil e a ação 
civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses 
difusos e coletivos; [...]” (BRASIL, 1988, online). 
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tema na Lei Fundamental portuguesa de 1976, que veio a exercer forte influência na 

Constituição espanhola de 1978 e no art. 225, da Constituição brasileira de 1988 

(PES, 2017). 

Nesse contexto, Pes (2017), ao fazer a comparação entre as Constituições 

portuguesa e brasileira, enfatizou que enquanto a Carta portuguesa aborda de forma 

separada as disposições sobre o ambiente, a brasileira dispõe de um Capítulo todo 

sobre meio ambiente. A similaridade entre os textos comparados está na instituição 

de normas ambientais, as quais estipulam tarefas e obrigações do Estado e regras 

que garantem direitos subjetivos aos cidadãos. No texto da Constituição portuguesa, 

o direito subjetivo está estabelecido no art. 66, 1 e 2, nos seguintes termos: 

 

Artigo 66 

(Ambiente e qualidade de vida) 

1. Todos têm direito a um ambiente de vida humano, sadio e ecologicamente 
equilibrado e o dever de o defender. 

2. Para assegurar o direito ao ambiente, no quadro de um desenvolvimento 
sustentável, incumbe ao Estado, por meio de organismos próprios e com o 
envolvimento e a participação dos cidadãos:[...] (PORTUGAL, 2005, online). 

 

No entendimento de Pes (2017, p. 156), o direito subjetivo “parece 

corresponder a uma preferência do legislador constituinte português pela subjetivação 

da tutela jurídica das questões ambientais”. 

Contudo, a Constituição lusitana trata da questão ambiental também na 

dimensão objetiva, ao definir como tarefa fundamental do Estado a promoção do bem-

estar e da qualidade de vida e a defesa da natureza e do ambiente, nos termos do 

Artigo 9º, alíneas “d” e “e”: 

 

Artigo 9º 

Tarefas fundamentais do Estado 

São tarefas fundamentais do Estado: 

[...] 

d. Promover o bem-estar e a qualidade de vida do povo e a igualdade real 
entre os portugueses, bem como a efectivação dos direitos económicos, 
sociais, culturais e ambientais, mediante a transformação e modernização 
das estruturas económicas e sociais; 

e. Proteger e valorizar o património cultural do povo português, defender a 
natureza e o ambiente, preservar os recursos naturais e assegurar um 
correcto ordenamento do território; [...] (PORTUGAL, 2005, online). 
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No tocante à proteção judicial do meio ambiente, a Constituição portuguesa 

mantém a Ação Popular como forma de promover a prevenção, a cessação ou a 

perseguição judicial e, também, a fim de requerer, para o lesado ou lesados, a 

correspondente indenização, nos termos do Artigo 52, n. 3, “a”)17, in verbis: 

 

Artigo 52 

(Direito de petição e direito de acção popular); 

[...] 

3. É conferido a todos, pessoalmente ou através de associações de defesa 
dos interesses em causa, o direito de acção popular nos casos e termos 
previstos na lei, incluindo o direito de requerer para o lesado ou lesados a 
correspondente indemnização, nomeadamente para: 

a) Promover a prevenção, a cessação ou a perseguição judicial das 
infracções contra a saúde pública, os direitos dos consumidores, a qualidade 
de vida, a preservação do ambiente e do património cultural; [...] 
(PORTUGAL, 2005, online). 

 

Na Espanha, a proteção ambiental está prevista no Capítulo Terceiro da 

Constituição espanhola, de 27 de dezembro de 1978, que trata dos princípios diretores 

da política social e econômica, estabelecendo-a como essencial para o 

desenvolvimento da pessoa. Conforme o disposto no artigo 4518: 

 

Artigo 45 

1. Todos têm direito a desfrutar de um meio ambiente adequado para o 
desenvolvimento da pessoa, assim como o dever de conservá-lo. 

2. Os poderes públicos velarão pela utilização racional de todos os recursos 
naturais, com o fim de proteger e melhorar a qualidade de vida e defender e 
restaurar o meio ambiente, apoiando-se na indispensável solidariedade 
coletiva. 

3. Para quem violar o disposto no número anterior, nos termos em que a lei 
fixe estabelecer-se-ão sanções penais ou, se for caso disso, administrativas, 
assim como a obrigação de reparar o dano causado (ESPANHA, 1978, 
online, tradução nossa). 

 

                                                           
17 Texto original disponível no endereço eletrônico: https://dre.pt/crp-parte-i  
18 Texto original: “Artículo 45 - 1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado 

para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. 2. Los poderes públicos velarán por 
la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la 
vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. 
3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se 
establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el 
daño causado.” (ESPANHA, 1978, online). 
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Segundo Brito, Zuberi e Brito (2018), a inserção do Direito Ambiental no 

Capítulo Terceiro, em vez de ser contemplado no Capítulo Segundo, que trata dos 

direitos fundamentais e das liberdades públicas, denota seu viés antropocêntrico e 

objetivo, além de abrir a discussão sobre o caráter de direito subjetivo. Afirma que 

tratar do assunto naquele Capítulo acarretou séria desvantagem com relação ao 

acesso ao Judiciário, porquanto o Capítulo Quarto, o qual aborda as garantias em 

relação às liberdades e aos direitos fundamentais, prevê o recurso de amparo 

somente em face dos direitos fundamentais.  

A Constituição espanhola contém dois mecanismos de proteção ao direito 

fundamental, quais sejam, o recurso de amparo constitucional, também designado de 

amparo extraordinário, que é interposto perante o Tribunal Constitucional Espanhol, e 

o amparo judicial, também denominado de ordinário, por meio do qual se acessam as 

vias jurisdicionais ordinárias. Assim, ao retirar a matéria do Capítulo que trata desses 

recursos, o legislador constitucional, de forma expressa, suprime o recurso de amparo 

aos titulares do Direito Ambiental, deixando-os à mercê das vias ordinárias que, até o 

momento, não existem na Espanha. 

É de bom alvitre destacar, ainda, a preocupação com a proteção ambiental 

assegurada pelas Constituições de outros países, como é o caso da Constituição da 

República Argentina, de 22 de agosto de 1994, que em seu artigo 41 estabelece a 

proteção ambiental nos seguintes termos: 

 

Artigo 41- Todos os habitantes têm direito a um ambiente saudável e 
equilibrado, adequado ao desenvolvimento humano e às atividades 
produtivas que satisfaçam as necessidades presentes sem comprometer as 
das gerações futuras; e eles têm o dever de preservá-lo. O dano ambiental 
irá gerar prioritariamente a obrigação de reparação, conforme estabelecido 
em lei. 

As autoridades providenciarão a proteção desse direito, o uso racional dos 
recursos naturais, a preservação do patrimônio natural e cultural e da 
diversidade biológica, e a informação e educação ambiental. 

Cabe à Nação ditar os regulamentos que contenham os orçamentos mínimos 
de proteção, e às províncias, os necessários para os complementar, sem que 
alterem as jurisdições locais. 

É proibida a entrada em território nacional de resíduos atuais ou 
potencialmente perigosos, e resíduos radioativos [...] (ARGENTINA, 1994, 
online, tradução nossa) 19. 

                                                           
19 Texto original: “Artículo 41- Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, 

apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades 



38 

 

 

Diferentemente do que ocorre no Brasil, a Argentina, apesar de também 

adotar o sistema republicano, representativo e federativo, confere autonomia às 

Províncias (Estados) preexistentes à Nação. Assim, os 21 (vinte e um) Estados deste 

país tem poderes para legislar, entre outras matérias, sobre meio ambiente. 

Entretanto, até então, não havia uma lei nacional sobre matéria ambiental, pois as 

províncias não haviam delegado os poderes de legislar sobre o assunto ao Governo 

Nacional. Dessa forma, a obrigação de recompor o dano ambiental estava 

condicionada às legislações internas de cada Província.  

Tal situação foi modificada no ano de 2002, período em que se promulgou, 

em âmbito nacional, a chamada “Ley General Del Ambiente” (Lei n. 25.675/2002), que 

estabeleceu uma política nacional ambiental, dispondo sobre os requisitos básicos 

que cada Província deveria observar para consecução de uma gestão sustentável e 

adequada do meio ambiente, para preservação e proteção da diversidade biológica e 

para implementação do desenvolvimento sustentável.  

Dentre outras disposições, a referida Lei estabeleceu os princípios da 

política ambiental nacional (art. 4º) e os instrumentos administrativos da política de 

gestão ambiental (art. 8º). Ainda, definiu o significado da expressão “presupuesto 

mínimo”, previsto no artigo 41, da CN/1994, criou o Sistema Federal Ambiental, a ser 

instrumentalizado por intermédio do Conselho Federal do Meio Ambiente (COFEMA) 

e tratou dos danos ambientais (CARVALHO, 2018). 

No Peru, por sua vez, a Constituição Política de 1993 estabeleceu que o 

objetivo do Estado é garantir os direitos fundamentais da pessoa e reconheceu, entre 

esses, o direito à vida e o desenvolvimento com bem-estar, nos termos do artigo 2º, 

inciso I. No mesmo dispositivo, inciso 22, determinou que toda pessoa tem direito de 

gozar de um meio ambiente equilibrado e adequado para o desenvolvimento da vida20 

(PERU, 1993).  

                                                           
presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño 
ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. 
Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos 
naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la 
información y educación ambientales. […] Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan 
los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin 
que aquellas alteren las jurisdicciones locales. […] Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de 
residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos”. (ARGENTINA, 1994, online). 
20 Cf. Texto original: “Artículo 2.- Derechos fundamentales de la persona […] Toda persona tiene 

derecho: 1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y 
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Assim, o Estado reconhece tanto o direito ao desenvolvimento como o 

direito ao meio ambiente, mas de forma ampla e propícia a todas as categorias de 

desenvolvimento da vida, o que dá margem a diversas interpretações sobre a 

delimitação da tutela de proteção do desenvolvimento e do bem-estar dos indivíduos. 

No que diz respeito ao direito ao desenvolvimento sustentável, o artigo 69, 

da Constituição Política do Peru, indica que “O Estado promove o desenvolvimento 

sustentável da Amazônia com uma legislação adequada”21, dando a entender que a 

sustentabilidade, no sistema constitucional, deve estar presente apenas no 

desenvolvimento daquela região, desconsiderando, assim, o restante do território 

nacional. Ademais, trata o desenvolvimento sustentável como um princípio, e não 

como um direito fundamental, com o fim de garantir os interesses e os direitos das 

atuais e futuras gerações na integridade de todo o ordenamento jurídico nacional 

(GONÇALVES; OSÓRIO, 2013). 

A interface da legislação ambiental internacional com a regulamentação 

brasileira pode se verificar por meio de várias legislações internacionais. Entende-se 

que os principais acordos internacionais são: A Declaração da Conferência das 

Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, de 1972, também conhecida por 

Declaração de Estocolmo22; a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente 

e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro, em 1992, e conhecida como RIO-92; 

a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, na qual foi elaborado 

o Protocolo de Kyoto, em 1997; e a Conferência sobre Desenvolvimento Sustentável 

(também chamada de Rio+10), levada a efeito em Joanesburgo, em 2002. 

Os conceitos e princípios estipulados na Conferência de 1972 tornaram-se 

o suporte para a evolução da diplomacia na área do meio ambiente (LAGO, 2006). 

Foram estabelecidos 26 (vinte e seis) princípios a serem observados pelas nações, 

entre os quais, o princípio 21, apontado pela doutrina internacionalista como a 

cristalização de uma das normas fundamentais do Direito Internacional do Meio 

Ambiente.  

                                                           
bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. […] 22. A la paz, a la 
tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y 
adecuado al desarrollo de su vida.” (PERU, 1993, p. 9-15). 
21 Texto original: “ARTÍCULO 69°.- El Estado promueve el desarrollo sostenible de la Amazonía con 

una legislación adecuada.” (PERU, 1993, p. 41). 
22 Cf. o documento na íntegra no sítio eletrônico:  

https://apambiente.pt/_zdata/Politicas/DesenvolvimentoSustentavel/1972_Declaracao_Estocolmo.pdf. 

https://apambiente.pt/_zdata/Politicas/DesenvolvimentoSustentavel/1972_Declaracao_Estocolmo.pdf
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Esse princípio foi formulado com base na sentença do famoso caso relativo 

à Fundição Trail, considerada como a primeira manifestação solene do Direito 

Ambiental Internacional. Na dita sentença, ocorreu a arbitragem entre os EUA e o 

Canadá, devido às queixas de pessoas e empresas estabelecidas em Washington 

(nos EUA) contra a fumaça tóxica, de dióxido de enxofre, que uma Fundição de cobre 

e zinco, sediada na cidade de Trail, na Colúmbia Britânica (Canadá), expelia em 

direção aos Estados Unidos, causando danos a pessoas, animais e propriedades ali 

localizadas (LEITE, 2011). Assim estabelece o Princípio 21, da Declaração de 

Estocolmo, que foi reafirmado pelo Princípio 2, da Declaração RIO-92: 

 

Princípio 21 

Em conformidade com a Carta das Nações Unidas e com os princípios de 
direito internacional, os Estados têm o direito soberano de explorar seus 
próprios recursos em aplicação de sua própria política ambiental e a 
obrigação de assegurar-se de que as atividades que se levem a cabo, dentro 
de sua jurisdição, ou sob seu controle, não prejudiquem o meio ambiente de 
outros Estados ou de zonas situadas fora de toda jurisdição nacional 
(NAÇÕES UNIDAS, 1972, p. 6). 

 

A Declaração de Estocolmo disseminou o conceito de “abordagem do 

ecodesenvolvimento”, que foi, posteriormente, renomeado de “desenvolvimento 

sustentável”, na Conferência do Rio. Esta acepção se aperfeiçoou constantemente, 

permitindo uma melhor compreensão das enigmáticas interações entre a humanidade 

e a biosfera (NEDER, 1994). O conceito de ecodesenvolvimento ou desenvolvimento 

sustentável foi estabelecido nos Princípios 2, 3 e 423 da Declaração de Estocolmo, 

que também instituiu a obrigatoriedade da responsabilização do dano ao meio 

ambiente, no Princípio 22, in verbis: 

 

Princípio 22 

Os Estados devem cooperar para continuar desenvolvendo o direito 
internacional no que se refere à responsabilidade e à indenização às vítimas 
da poluição e de outros danos ambientais que as atividades realizadas dentro 

                                                           
23 “Princípio 2: Os recursos naturais da Terra, incluindo o ar, a água, o solo, flora e fauna, 

especialmente, as amostras representativas de ecossistemas naturais, devem ser preservados para o 
benefício das presentes e futuras gerações, através de um planejamento ou gestão cuidadosos, quando 
for o caso. Princípio 3: A capacidade da terra de produzir recursos vitais renováveis deve ser mantida 
e, onde possível, restaurada e melhorada. Princípio 4: O homem tem uma especial responsabilidade 
de defender e criteriosamente administrar a herança da vida selvagem e seus hábitos, que se 
encontram agora gravemente ameaçados por uma combinação de fatores desfavoráveis. A 
conservação da natureza, incluindo a vida selvagem, deve, assim, ser considerada importante nos 
planos de desenvolvimento econômico.” (NAÇÕES UNIDAS, 1972, p. 3). 



41 

 

 

da jurisdição ou sob o controle de tais Estados causem a zonas fora de sua 
jurisdição (NAÇÕES UNIDAS, 1972, p. 6). 

 

A Declaração RIO-92, ou ECO-92, também tratou da responsabilização e 

da indenização das vítimas do dano ambiental, no Princípio 13, ampliando seu âmbito 

de atuação: 

 

Princípio 13 

Os Estados devem desenvolver legislação nacional relativa à 
responsabilidade e indenização das vítimas de poluição e outros danos 
ambientais. Os Estados devem, ainda, cooperar de forma expedita e 
determinada para o desenvolvimento de normas de direito internacional 
ambiental relativas à responsabilidade e indenização por efeitos adversos de 
danos ambientais causados, em áreas fora de sua jurisdição, por atividades 
dentro de sua jurisdição ou sob seu controle (DECLARAÇÃO..., 1992, online). 

 

O compromisso de desenvolvimento sustentável foi um dos principais 

aspectos reafirmados na RIO-92, pois enfatizou a necessidade de adequação do 

desenvolvimento econômico à preservação ambiental e vice-versa. É importante 

destacar que a Declaração do Rio consagrou o Princípio da Precaução, Princípio 1524, 

que já havia sido adotado pelo Brasil, no art. 225, parágrafo primeiro, da Constituição 

Federal de 1988. Consagrou, ainda, outros princípios já ratificados na legislação 

brasileira, tais como, o Princípio da Prevenção (17), na medida em que determina 

avaliações de impacto ambiental para atividades que possam produzir impactos 

negativos consideráveis, o do Poluidor-Pagador (16) e o da Responsabilidade Integral 

(13). 

O objetivo básico do Protocolo de Kyoto foi reduzir a emissão de gases e, 

automaticamente, diminuir o efeito estufa. Nessa conferência, definiu-se que os 

países de maior industrialização estariam obrigados a subtrair o volume de gases, no 

mínimo 5% (cinco por cento), se comparados com a década de 1990, entre os anos 

de 2008 e 2012. Contudo, o ponto negativo deste Protocolo é não ter fixado nenhum 

tipo de punição àquele que descumprir as medidas de redução estabelecidas. 

                                                           
24 “Princípio 15: Com a finalidade de proteger o meio ambiente, os Estados deverão aplicar amplamente 

o critério de precaução conforme suas capacidades. Quando houver perigo de dano grave ou 
irreversível, a falta de certeza cientifica absoluta não deverá ser utilizada como razão para que seja 
adiada a adoção de medidas eficazes em função dos custos para impedir a degradação ambiental.” 
(DECLARAÇÃO..., 1992, online). 
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A Conferência sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+10) teve por 

escopo central fortalecer o compromisso de todas as partes, com os acordos 

aprovados anteriormente, obtendo como resultado dois documentos principais: uma 

declaração política, que expressa os compromissos e os rumos para implementação 

do desenvolvimento sustentável; e um plano de ação, que estabelece metas e ações, 

de forma a guiar a implementação dos compromissos assumidos pelos países. Dentre 

os destaques do Plano de Ação, destacou-se a erradicação da pobreza como maior 

desafio que o mundo enfrenta e também um requisito essencial para o 

desenvolvimento sustentável (JURAS, 2002). 

A mudança tanto da finalidade quanto do objetivo da proteção ambiental, 

que, no início, estava voltada para a preservação dos produtos destinados à 

alimentação, seguida do fator econômico que almejava lucros crescentes, devem-se, 

precipuamente, ao fato de que “a capacidade de destruição do ser humano, 

atualmente, é maior do que a capacidade de recuperação da natureza” 

(ALBERGARIA, 2009, p. 20). 

Pelo exposto, conclui-se que, antes da promulgação da Constituição 

Federal de 1988, o dever de defender e preservar o meio ambiente estava previsto 

apenas nas legislações infraconstitucionais. A inclusão da expressão “meio ambiente” 

se constituiu como uma inovação e a obrigatoriedade de sua tutela concedeu-lhe a 

alcunha de “Constituição verde”.  

O regramento brasileiro teve fortes influências das Constituições espanhola 

e portuguesa, mas a preocupação com a proteção ambiental é assegurada pelas 

Constituições de outros países, dado que a preocupação mundial com a proteção, a 

preservação e a recuperação do meio ambiente tornou-se prioridade, em virtude da 

degradação descontrolada que acomete o planeta. Nesse sentido, o tema é debatido 

desde a Conferência de Estocolmo, em 1972, e vem se aperfeiçoando nas demais 

conferências internacionais, promovendo uma interface da legislação ambiental 

internacional com a regulamentação brasileira. 
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2.3 Fundo de direitos difusos: origem histórica, classificação e finalidades 

 

Os avanços populacionais e industriais provocam impactos ambientais e, 

muitas vezes, danos. Fatores como o uso excessivo de fertilizante no solo e a 

eliminação da cobertura vegetal acarretam a desertificação, resultando na degradação 

do solo e comprometendo sua capacidade produtiva. Com o crescimento das áreas 

desertificadas, a sociedade se tornou cada vez mais preocupada com o 

desenvolvimento sustentável e com a necessidade de proteger as futuras gerações 

das agressões cometidas ao meio ambiente. Nessa esteira, a deterioração ambiental, 

junto à impunidade, ocasiona a necessidade de se descobrir formas de proporcionar 

segurança jurídica ao meio ambiente. A partir daí sobrevieram as leis relacionadas à 

sua proteção. 

A década de 1960 foi marcada pelo início do movimento ecológico, a nível 

mundial, o que levou os legisladores do Brasil à criação de diversas leis nacionais que 

regulamentavam a preservação e o controle da poluição e da degradação ambiental. 

Já a década de 1970 foi assinalada pela intensificação dos problemas ambientais, que 

levaram à conscientização sustentável em todo o mundo.  

Contudo, foi somente após a participação brasileira na Conferência de 

Estocolmo (1972) que ocorreu a solidificação da proteção ambiental no país. Referido 

evento contribuiu para a promulgação do Decreto n. 79.347, de 28 de março de 1977, 

e da Lei n. 6.453, de 17 de outubro de 1977, que dispuseram, respectivamente, sobre 

a responsabilidade civil por poluição do mar por óleo e da responsabilidade objetiva 

por danos nucleares ao meio ambiente. A partir de então, a legislação brasileira 

passou a prever a imputação da responsabilidade objetiva para os causadores de 

danos ao meio ambiente (BETIOL, 2010). 

As tratativas de proteção ao meio ambiente somente se tornaram mais 

céleres a partir da década de 1980, com a realização de simpósios, a publicação de 

artigos e a criação de diversas organizações não governamentais, que passaram a 

zelar pelos bens ambientais. Nesse contexto, ocorreu a promulgação da Lei n. 6.938, 

de 31 de agosto de 1981, que criou a Política Nacional do Meio Ambiente.  
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Considerada como o primeiro passo para a proteção de todas as formas de 

vida (art. 3º, inc. I)25, estabeleceu que os danos decorrentes da degradação do meio 

ambiente deveriam ser indenizados, ou reparados, pelo causador do dano (art. 4º, inc. 

VII)26 (BETIOL, 2010). Além disso, instituiu a responsabilidade objetiva do poluidor, 

independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14, §1o27 

(ALBERGARIA, 2009). 

Destarte, apesar dessa responsabilidade objetiva, o ordenamento jurídico 

brasileiro não continha previsão de normas processuais aplicáveis à coletividade, visto 

que, no Código de Processo Civil de 1973, a busca do direito era aplicável apenas 

aos envolvidos no dano: “O direito era visto como individualizado e não coletivo” 

(ALBERGARIA, 2009, p. 33). Assim, percebendo que o direito ao meio ambiente 

saudável alcança a coletividade, nasceu, então, a tese dos direitos difusos e coletivos, 

que levou o Poder Legislativo a promulgar uma nova legislação que atendesse a essa 

visão (ALBERGARIA, 2009). 

No intuito de atender demandas múltiplas envolvendo direitos difusos e 

coletivos, foi editada a Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985, a Lei da Ação Civil Pública 

(LACP). O Ministério Público passou a ter legitimidade para instaurar ações que 

objetivassem restaurar o meio ambiente e a LACP tornou-se instrumento processual 

adequado para reprimir danos ao meio ambiente, protegendo, assim, os interesses 

difusos da sociedade. Foi considerada avançada e progressista, visto que, à época, 

nenhum país europeu possuía formas de acesso coletivo à jurisdição para proteção 

dos direitos difusos (ALBERGARIA, 2009). 

Os processos coletivos destinam-se às demandas judiciais que 

compreendem a tutela de interesses para além da individualidade, envolvendo a 

preservação da harmonia da comunidade constitucionalmente reconhecida, por 

                                                           
25 “Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: I - meio ambiente, o conjunto de condições, 
leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em 
todas as suas formas; [...]” (BRASIL, 1981, online). 
26 “Art 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará: [...] VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, 
da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela 
utilização de recursos ambientais com fins econômicos.” (BRASIL, 1981, online).  
27 “Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não 
cumprimento 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.” (BRASIL, 1981, online). 
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exemplo, os consumidores, o patrimônio artístico, cultural e histórico, a saúde, a 

educação e, também, o meio ambiente (DIDIER JUNIOR; ZANETTI JUNIOR, 2019). 

Além de coibir ou impedir danos ao meio ambiente, a LACP também tem o 

fito de proteger o consumidor e os bens e os direitos de valor artístico, estético, 

histórico, turístico e paisagístico, por infração da ordem econômica à ordem 

urbanística, à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos e ao 

patrimônio público e social (art. 1º). Conforme o art. 3º, da referida Lei, a ação civil 

poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de 

fazer ou não fazer. 

No caso de a condenação ser estabelecida em dinheiro, a indenização pelo 

dano causado será revertida a um fundo gerido pelo Conselho Federal ou por 

Conselhos Estaduais dos quais participarão, necessariamente, o Ministério Público e 

representantes da comunidade, nos termos do art. 13, da LACP. Como se vê, além 

da criação de um fundo federal, o legislador tratou da instituição de fundos com tais 

objetivos em todos os estados da Federação. Dessa forma, se o bem for tutelado pela 

União, os valores serão revertidos para o fundo federal; caso a custódia esteja ao 

encargo do Estado, a indenização será alocada para o fundo estadual. 

Contudo, em pesquisa realizada na rede mundial de computadores, 

constatou-se que das 27 (vinte e sete) unidades federativas brasileiras (26 Estados e 

o Distrito Federal), somente 14 (quatorze) estados implementaram a criação do fundo 

estadual de direitos difusos, são eles: Acre (Lei n. 1.341/2000), Amapá, Ceará (Lei 

Complementar n. 46/2004), Espírito Santo (Lei n. 4.329/1990), Goiás, Minas Gerais 

(Lei n. 14.086/2001), Mato Grosso do Sul (Lei n. 1.721/1996), Pará (Lei Complementar 

n. 23/1994), Paraíba (Lei n. 8.102/2006), Paraná (Lei n. 20.094/2019), Rio de Janeiro 

(Projeto de Lei n. 1.611/2000), Rio Grande do Sul (Lei n. 14.791/2015), Santa Catarina 

(Lei n. 1.047/1987) e São Paulo (Lei n. 13.555/2009). 

Cumpre destacar que os fundos especiais são disciplinados pela Lei n. 

4.320, de 17 de março de 1964. O art. 71 desta Lei estipula que o produto das receitas 

especificadas por lei se vincula à realização de determinados objetivos ou serviços. 

Nesse sentido, o Decreto n. 93.872, de 23 de dezembro de 1986, consolidou e 

regulamentou os fundos especiais, dividindo-os em duas espécies: de natureza 

contábil e de natureza financeira, nos seguintes termos: 
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Art. 71. Constitui Fundo Especial de natureza contábil ou financeira, para fins 
deste decreto, a modalidade de gestão de parcela de recursos do Tesouro 
Nacional, vinculados por lei à realização de determinados objetivos de política 
econômica, social ou administrativa do Governo. 

§ 1º São Fundos Especiais de natureza contábil, os constituídos por 
disponibilidades financeiras evidenciadas em registros contábeis, destinados 
a atender a saques a serem efetuados diretamente contra a caixa do Tesouro 
Nacional. 

§ 2º São Fundos Especiais de natureza financeira, os constituídos mediante 
movimentação de recursos de caixa do Tesouro Nacional para depósitos em 
estabelecimentos oficiais de crédito, segundo cronograma aprovado, 
destinados a atender aos saques previstos em programação específica 
(BRASIL, 1964, online). 

 

Conforme o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o FDD é um Fundo 

de natureza contábil28 cuja destinação dos recursos arrecadados deve ser em prol da 

recuperação de bens, na promoção de eventos educativos, científicos e na edição de 

material informativo especificamente relacionado com a natureza da infração ou do 

dano causado, bem como na modernização administrativa dos órgãos públicos 

responsáveis pela execução das políticas relativas às áreas, conforme previsto no art. 

1o, § 3o, da Lei n. 9.008, de 21 de março de 1995.  

A referida Lei regulamentou o FDD e criou o Conselho Federal Gestor do 

Fundo de Defesa de Direitos Difusos (CFDD) na estrutura do Ministério da Justiça e 

Segurança Pública, que passou a fazer parte da organização administrativa 

ministerial. Assim, além da natureza contábil, o FDD não possui personalidade jurídica 

e tem caráter público, visto que suas receitas são provenientes de arrecadações das 

condenações processuais no campo de ação do processo coletivo. 

Nessa toada, os valores revertidos ao Fundo passam a fazer parte de suas 

receitas e são administrados pelo seu Conselho Gestor. Nas palavras de Coelho 

(2012, p. 191): 

 

Tais receitas são destinadas parte para o pagamento de despesas 
administrativas do fundo (gasto com pessoal, equipamento, etc.), em parte 
como reserva de contingência (com possibilidade de aplicação para 
rendimento ao próprio fundo) e parte para despesas referentes às finalidades 
dos citados fundos: prevenção e reparação dos bens e interesses difusos e 
coletivos lesados. 

 

                                                           
28 Para maiores informações, confira o sítio eletrônico do Ministério da Justiça e Segurança Pública: 
https://www.justica.gov.br/seus-direitos/consumidor/direitos-difusos/historico.  
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Ao tecer comentários sobre os Fundos de Reparação dos Direitos Difusos, 

Coelho (2012, p. 64) salienta que “os fundos são de natureza pública, constituindo-se 

um órgão público”, aplicando-se a eles os princípios constitucionais previstos no art. 

37, caput, da Constituição Federal: legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência. 

Dando seguimento, autor conceitua fundo como “a concentração de 

recursos de diferentes procedências para serem empregados em uma finalidade 

preestabelecida”, significando a gestão contábil de valores financeiros (COELHO, 

2012, p. 78). Classifica o FDD como um fundo de reparação, visto ser sua finalidade 

“gerir os recursos financeiros obtidos em condenações judiciais em valores bem como 

de multas, a fim de se recompor o dano provocado” (COELHO, 2012, p. 81). 

Nesse cenário, o Decreto n. 1.306, de 9 de novembro de 1994, regulamenta 

o FDD e determina que os recursos deverão ser aplicados, prioritariamente, na 

reparação específica do dano causado, sempre que tal fato for possível (art. 7º, 

parágrafo único)29. 

Ao tecer críticas acerca da reparação específica do dano causado, Coelho 

(2012, p. 193) assevera que o art. 13, da LACP, não vincula as receitas do fundo à 

utilização dos recursos, sendo possível empregá-los “para reparação de qualquer 

interesse difuso e coletivo lesado, não havendo a necessidade de utilização dos 

valores dos fundos somente para lesão de bens da mesma natureza”. 

Em virtude de os recursos serem destinados a uma única conta, não há 

como separar as origens e a dotação específica para cada área, permitindo aplicá-los 

no mesmo bem lesado. Assim, é possível que as receitas provenientes de danos 

ambientais sejam usadas na reparação ou na prevenção de danos ao consumidor, ou 

em outros direitos difusos e coletivos, da mesma forma que as receitas provenientes 

de quaisquer desses direitos podem ser aplicadas na recuperação ambiental 

(COELHO, 2012). 

Assim, resta claro que os recursos arrecadados pelo FDD poderão ser 

aplicados em quaisquer das áreas das quais ocorreu a arrecadação. Considerando 

                                                           
29 “Art. 7º Os recursos arrecadados serão distribuídos para a efetivação das medidas dispostas no artigo 

anterior e suas aplicações deverão estar relacionadas com a natureza da infração ou de dano causado. 
Parágrafo único. Os recursos serão prioritariamente aplicados na reparação específica do dano 
causado, sempre que tal fato for possível.” (BRASIL, 1994, online). 
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que suas verbas são oriundas de lesões causadas à coletividade, seu emprego deve 

estar relacionado com a recuperação, ou a promoção, dos bens jurídicos lesados, 

reduzindo qualquer margem de discricionariedade para o gestor público. 

A finalidade de criação do Fundo de Direitos Difusos (FDD) foi direcionar 

os recursos arrecadados em decorrência das ações civis públicas instauradas, a fim 

de que tais valores fossem destinados à reconstituição dos bens lesados. Dessa 

forma, o FDD é regido pelo Princípio da Reparação Integral do dano, previsto no caput 

do art. 944, do Código Civil, que dispõe sobre a indenização ser medida pela extensão 

do dano.  

A responsabilidade civil, na tutela de direitos difusos e coletivos, tem por 

finalidade assegurar que um dano causado ao bem juridicamente tutelado deva ser 

restaurado ao estado em que estava antes de ser lesionado e, não sendo isto possível, 

a restituição deve ser em pecúnia, nos termos do art. 947, do mesmo regramento: “Se 

o devedor não puder cumprir a prestação na espécie ajustada, substituir-se-á pelo seu 

valor, em moeda corrente” (BRASIL, 2002, online). 

A regulamentação jurídica não deixa dúvidas. É preferível o efetivo 

restabelecimento ao estado anterior das coisas que foram lesionadas ao pagamento 

de uma indenização pecuniária. Contudo, há situações que a reparação do meio 

ambiente danificado é impossível de ser adimplida pelo causador do dano, razão pela 

qual, em cumprimento ao Princípio da Reparação Integral, se faz necessária a 

restituição do dano, por meio de indenização em dinheiro, conforme dispositivos 

supramencionados. 

Ainda no âmbito da responsabilidade civil, e como forma de assegurar o 

princípio citado, outros proventos, além dos previstos na LAPC, constituem-se como 

receitas do FDD. Dentre as receitas previstas, estão aquelas relativas aos dividendos 

oriundos de condenação em ação civil pública de responsabilidade por dano causado 

a investidores, no âmbito do mercado de valores mobiliários, que deixarem transcorrer 

o prazo de dois anos e não se habilitarem para receber os recursos dessas ações, 

conforme determina o art. 2º, § 2o 30 , da Lei Federal n. 7.913, de 7 de dezembro de 

1989. 

                                                           
30 “[...] § 2º Decairá do direito à habilitação o investidor que não o exercer no prazo de dois anos, 
contado da data da publicação do edital a que alude o parágrafo anterior, devendo a quantia 
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Nesse sentido, Venzon (2017, p. 128) assevera que o FDD é “um 

instrumento legal inserido dentro do campo da responsabilidade civil, que, por sua 

vez, é regida pelo princípio da reparação integral (restitutio in integrum) do dano”. 

Desse modo, os valores depositados a favor do Fundo têm por objetivo precípuo o 

financiamento de medidas e projetos que tenham como meta a proteção e a reparação 

de danos ocorridos em decorrência da violação dos direitos difusos, que são aqueles 

pertencentes à coletividade ou a um grupo indeterminado de pessoas ligadas por uma 

situação comum. 

Nessa esteira, Didier Júnior e Zaneti Júnior (2019, p. 527) consolidam as 

seguintes alternativas de destinação dos recursos do FDD: 

 

a) aos fundos de direitos difusos federais, estaduais e municipais; b) a 
projetos de prevenção ou reparação de danos de bens jurídicos da mesma 
natureza; c) ao apoio a entidades cuja finalidade institucional inclua a 
proteção aos direitos ou interesses difusos; d) a depósitos em contas 
judiciais; e) ou, ainda, poderão receber destinação específica que tenha a 
mesma finalidade dos fundos previstos em lei ou esteja em conformidade com 
a natureza e a dimensão do dano. Preferencialmente revertendo-se os 
valores arrecadados em benefício da região ou das pessoas afetadas. 

 

Além dos valores advindos de processos judiciais, há outras hipóteses de 

auferir recursos para o FDD, como os advindos de multas e do recolhimento de 

indenizações previstos no Código de Defesa do Consumidor, no art. 57, parágrafo 

único31; os provenientes das multas aplicáveis em decorrência de infração à ordem 

econômica, consoante a Lei n. 12.529, de 30 de novembro de 2011, e as doações e 

quaisquer outras receitas que sejam destinadas ao Fundo. Segundo Borella (2019), 

as receitas resultantes da aplicação da legislação dos direitos coletivos e difusos são 

responsáveis pela maior parcela de arrecadação do FDD. 

Destarte, enquanto na esfera privada as indenizações monetárias podem 

ser utilizadas ao alvedrio do titular do bem lesado, no âmbito dos direitos difusos e 

                                                           
correspondente ser recolhida ao Fundo a que se refere o art. 13 da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 
1985.” (BRASIL, 1989, online). 
31 “Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e 

a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo 
para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para 
os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. Parágrafo único. A 
multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da 
Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo (BRASIL, 1990, 
online). 
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coletivos, há uma vinculação definida pelo legislador, estabelecendo que os recursos 

provenientes das indenizações devem ser revertidos para restauração dos bens 

difusos e coletivos que sofreram o prejuízo. Já no caso de lesão ao meio ambiente, 

os valores decorrentes do dano causado e da multa aplicada são vinculados a 

despesas que visem recompor o meio ambiente degradado (VENZON, 2017). 

Nesse sentido, o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) ratificou 

a obrigatoriedade de aplicar os recursos indenizatórios referentes a direitos difusos e 

coletivos na reconstituição do bem lesado e, quando isso não for possível, serão 

destinados a projetos voltados para o local onde o dano ocorreu e para atender às 

necessidades da região ou comunidade impactada, nos termos da Resolução n. 179, 

de 26 de julho de 2017: 

 

Art. 5º As indenizações pecuniárias referentes a danos a direitos ou 
interesses difusos e coletivos, quando não for possível a reconstituição 
específica do bem lesado, e as liquidações de multas deverão ser destinadas 
a fundos federais, estaduais e municipais que tenham o mesmo escopo do 
fundo previsto no art. 13 da Lei nº 7.347/1985. 

§ 1º Nas hipóteses do caput, também é admissível a destinação dos referidos 
recursos a projetos de prevenção ou reparação de danos de bens jurídicos 
da mesma natureza, ao apoio a entidades cuja finalidade institucional inclua 
a proteção aos direitos ou interesses difusos, a depósito em contas judiciais 
ou, ainda, poderão receber destinação específica que tenha a mesma 
finalidade dos fundos previstos em lei ou esteja em conformidade com a 
natureza e a dimensão do dano (CNMP, 2017, online). 

 

Como se verifica, havendo recursos direcionados ao FDD oriundos de 

sentenças condenatórias em ações coletivas, tais valores deveriam ser destinados, 

inicialmente, para recomposição do bem específico lesado, ou, na impossibilidade de 

isto ocorrer, para reparação, por meio da regeneração de dano correlato, ou para 

execução de outras ações destinadas à defesa de direitos difusos e coletivos. 

Entretanto, apesar de todos os regramentos jurídicos apresentados serem firmes na 

obrigatoriedade da reparação integral do bem ambiental lesionado, essa realidade 

está longe de ser atingida. 

De acordo com levantamento realizado pela Revista Consultor Jurídico, no 

período de 2010 a 2017, constatou-se que, na esfera federal, o FDD recebeu recursos 

da ordem de R$ 1,9 (um vírgula nove) bilhão, provenientes, principalmente, das multas 

aplicadas pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica a empresas 
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condenadas por formação de cartel, bem como de condenações em ações civis 

públicas de responsabilidade por danos ao meio ambiente.  

Contudo, menos de 3% (três por cento) desses valores foram aplicados nos 

fins estabelecidos da LACP. Ainda segundo a pesquisa, em 2016, R$ 775 (setecentos 

e setenta e cinco) milhões foram depositados na conta do Fundo e, neste mesmo ano, 

oito projetos foram escolhidos a partir de editais e receberam R$ 2,2 (dois vírgula dois) 

milhões. Desta feita, considerando o valor total arrecadado, naquele período, somente 

0,3% (zero vírgula três por cento) dos recursos foram aplicados conforme determina 

a LACP (VASCONCELOS, 2017). 

  



52 

 

 

3 PROCESSO COLETIVO: PREVISÃO LEGAL DO FUNDO DE REPARAÇÃO DOS 
INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS 

 

Neste capítulo, o enfoque se direciona para o processo coletivo na 

perspectiva da tutela de interesses coletivos; para os princípios correlatos à tutela 

jurisdicional coletiva brasileira; para a Ação Civil Pública, destacando a competência 

para agir e para a jurisdição, os legitimados para agir, seu objeto e as penalidades 

passíveis de aplicação. Além disso, apresenta-se a Lei de Ação Civil Pública, 

ressaltando-se a previsão que cria o Fundo de Direitos Difusos (FDD), finalizando-se 

com a demonstração de que o fundo federal é um instrumento de efetividade mitigada, 

o qual inviabiliza a execução dos projetos que visam reconstituir os bens lesados. 

 

3.1 O processo coletivo: tutela de interesses coletivos 

 

O processo coletivo é um mecanismo processual no qual a sociedade tem 

acesso à tutela jurisdicional dos direitos afetados pelos litígios coletivos. Assim, a 

locução “processos coletivos” é empregada como gênero, pois abrange as ações 

relacionadas à tutela de interesses difusos e coletivos e também ampara direitos 

individuais homogêneos. Didier Júnior e Zaneti Júnior (2019) entendem, em termos 

conceituais, que ele se instaura para demandar um direito coletivo lato sensu, com o 

intuito de obter uma providência jurisdicional que abrangerá uma coletividade.  

Nas palavras de Silva (2017, online), processo coletivo é assim definido: 

 

O processo coletivo pode ser definido como aquele instaurado por ou em face 
de um legitimado autônomo, em que se postula um direito transindividual, 
qual seja difuso, coletivo em sentido estrito ou individual homogêneo, ou no 
qual se afirma a existência de uma situação jurídica coletiva passiva, 
objetivando favorecer a coletividade presente na demanda. (SILVA, 2017, 
online). 

 

Levando em consideração outro conceito, Edilson Vitorelli (2018, p. 15) 

define processo coletivo da seguinte forma: 

 

Processo coletivo é o mecanismo processual que a ordem jurídica de um 
determinado país disponibiliza para resolver litígios coletivos, usualmente por 
intermédio do ajuizamento de uma demanda civil por um legitimado coletivo, 
em defesa dos interesses da sociedade, a qual substitui processualmente.  
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Na descrição do art. 81, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor32 

(CDC), tanto os direitos difusos como os coletivos são direitos transindividuais e têm 

natureza indivisível, sendo que os titulares dos direitos difusos são pessoas 

indeterminadas e ligadas por circunstância de fato. Já os direitos coletivos têm como 

titulares pessoas integrantes de um determinado grupo, categoria ou classe, ligadas 

entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base.  

São exemplos de direitos difusos os que visam garantir um meio ambiente 

sadio e preservado para as presentes e futuras gerações, a proteção da criança, do 

adolescente, das pessoas com deficiência e a defesa do erário público. Como 

exemplos de direitos coletivos, citam-se: o direito ecologicamente equilibrado, o direito 

de greve e o direito de receber informações de interesse coletivo. 

Segundo Bahia, Nunes e Cota (2019), para se determinar a natureza de 

uma ação coletiva faz-se necessário verificar o preenchimento de dois requisitos: a 

existência de um direito coletivo e a presença de um grupo de pessoas, determináveis 

ou não, como pretensos titulares do direito postulado. Pode-se dizer, então, que o 

processo coletivo é uma das ferramentas essenciais na promoção dos direitos difusos, 

coletivos e individuais homogêneos que envolvem demandas de interesse público. 

O marco inicial desse mecanismo é representado pela promulgação da Lei 

da Ação Popular (Lei n. 4.717, de 29 de junho de 1965), que serviu de base para a 

Lei da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985), considerada um 

autêntico marco na tutela dos direitos coletivos, visto que ampliou os direitos 

protegidos, passando a defender também o meio ambiente, o consumidor e o 

patrimônio histórico e cultural.  

Todavia, foi a partir da instituição do Estado Democrático de Direito, 

instituído pela Constituição Federal de 1988, que a tutela dos direitos coletivos 

avançou. Desde então, surgiram diversas legislações de defesa destes direitos, dentre 

as quais se destaca o Código de Defesa do Consumidor (CDC), Lei nº 8.078, de 11 

de setembro de 1990, que ampliou ainda mais os direitos amparados, consolidando-

                                                           
32 “Art. 81 [...] I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os 

transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por 
circunstâncias de fato; II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, 
os 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; [...]”. (BRASIL, 1990, online). 
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se como importante mecanismo processual no que diz respeito à proteção dos direitos 

coletivos (BAHIA; NUNES; COTA, 2019). 

Segundo os autores Marin e Paesi (2019), os interesses coletivos e difusos, 

conhecidos como direitos de terceira geração, têm seu viés social representado pelos 

direitos de solidariedade, decorrentes dos direitos sociais e, na esfera do Direito 

Ambiental, alcançam seu fundamento na ideia de justiça ambiental. A partir daí, 

sobrevém a obrigatoriedade de tutelar esses interesses para permitir seu uso pela 

sociedade, o que ocorre por meio do direito processual.  

Os autores afirmam que, no âmbito processual, a ação civil pública 

representou um grande avanço para a proteção do direito ambiental, mas ainda é 

insuficiente para garantir sua preservação. Asseveram, por conseguinte, que o risco 

de degradação ambiental requer soluções práticas, de caráter efetivo, propícias a 

garantirem a restauração do bem ambiental degradado (MARIN; PAESI, 2019). 

Entretanto, muitos danos, especialmente aqueles que lesam o ambiente, a 

saúde do consumidor, a saúde pública etc., não são passíveis de restauração ao 

estado natural. Destarte, a tutela repressiva do tipo compensatória ou do tipo punitiva 

seriam os únicos meios de repreender o causador do dano. Contudo, para Oliveira 

(2011, p. 136), a tutela punitiva ou a repressiva do tipo compensatória “não responde 

ao direito a uma tutela jurídica genuinamente adequada, na sua condição de garantia 

fundamental do Estado Democrático de Direito”.  

Nesse sentido, no âmbito do Direito Ambiental, a atuação devida é a 

imposição de ações para prevenir o dano e defender o direito coletivo. Dessa forma, 

pode-se evitar a consumação do dano, visto que, geralmente, é impossível reparar o 

meio ambiente para que retorne ao estado natural, anterior à ocorrência danosa 

(OLIVEIRA, 2011). 

Para Libera e Calgaro (2019, p. 63), “os defensores da possibilidade de 

desenvolvimento sustentável frente ao modo de produção capitalista sustentam que 

[...] [aquele] é dividido em três principais pilares: social, econômico e ambiental”. 

Nesse sentido, os autores sustentam que para efetivar o desenvolvimento sustentável 

é necessário que os agentes públicos e privados façam com que esses pilares 

coexistam e interajam entre si de forma harmoniosa.  

Daí a dificuldade de se estudar o meio ambiente, pois inexiste um objeto 

facilmente determinável. Por se tratar de um direito de interesse difuso, isso significa 

dizer que os danos causados prejudicam um conjunto indeterminável de indivíduos 
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que se relacionam pelas circunstâncias de fato que geraram o dano (LIBERA; 

CALGARO; 2019). 

Nessa senda, surgiu o processo coletivo, haja vista a imprescindibilidade 

de afastar o padrão individualista do processo para seguir um modelo comunitário, 

permitindo a participação dos cidadãos na gerência da sociedade, democratizando o 

acesso ao Poder Judiciário e abrangendo o alcance da justiça. Almejou-se, com isso, 

maior eficácia aos direitos fundamentais, ao garanti-los e protegê-los, contudo, tal 

proposta não se tem mostrado aplicável, dado que a busca pela concretização dos 

propósitos estabelecidos no processo coletivo brasileiro ainda demanda um longo 

caminho. 

Wedy (2019), ao realizar estudo comparativo sobre a litigância ambiental 

existente no Brasil, nos Estados Unidos e no Canadá, concluiu que a legislação 

brasileira em matéria ambiental é a mais progressista do mundo. Um dos fatores que 

contribuiu para esse resultado foi o fato de deter mecanismos específicos, acessíveis 

às instituições e aos cidadãos, para tutela jurisdicional do meio ambiente.  

Todavia, apesar de imperfeitas, as políticas públicas dos Estados Unidos e 

do Canadá são mais eficazes e merecem mais créditos que a do Brasil. O autor aponta 

os seguintes fatores que prejudicam o melhor desempenho da litigância ambiental 

brasileira: a corrupção, a falta de democracia na implementação das políticas públicas 

e o constante desrespeito ao bem ambiental e ao desenvolvimento sustentável. 

Atrelado a isso está a necessidade de intervenção judicial para concretizar o direito 

fundamental ao desenvolvimento, visto que a população não cumpre 

espontaneamente o dever de proteção à natureza (WEDY, 2019). 

Destarte, a grande quantidade de processos judiciais, que se prolongam 

por anos, torna o arcabouço jurídico ineficaz, já que, em vez de proteger o meio 

ambiente, passa a buscar a recomposição do dano ambiental.  

Cabe destacar que Oliveira (2011), ao tratar do tema, acredita na 

possibilidade de inclusão do princípio da máxima prioridade na proteção e efetivação 

dos direitos transindividuais e, nessa perspectiva, priorizam-se os direitos sociais 

fundamentais da sociedade, como os relacionados ao patrimônio público, ao meio 

ambiente, dentre outros. Estes últimos direitos, se violados ou não protegidos, trazem 

consequências que desestruturam o autêntico valor da democracia. 

Nessa esteira, o autor pontua que é dentro do Estado Democrático de 

Direito que se tem a real tutela dos interesses e se pode falar “em direito processual 
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coletivo como instrumento de transformação da realidade social colocado à disposição 

da ordem jurídico-constitucional democrática” (OLIVEIRA, 2011, p. 117). Diante desta 

perspectiva, torna-se imprescindível a ampliação considerável das possibilidades de 

poder, entre os quais se incluem a Ação Popular Ambiental e a Ação Civil Pública 

Ambiental.  

No âmbito da Constituição Federal brasileira, a Ação Popular Ambiental 

(Art. 5º, inc. LXXIII33) dá prerrogativa a todos os cidadãos para buscarem a anulação 

de ato lesivo ao meio ambiente; enquanto que a Ação Civil Pública Ambiental (Art. 

129, III e § 1º34) oferta ao Ministério Público (e eventuais colegitimados estabelecidos 

por lei) a prerrogativa para instaurar o inquérito civil e a ação civil pública, para a 

proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses 

difusos e coletivos. 

Apesar da importância de defesa de todos esses elementos, a proteção do 

meio ambiente parece ser a mais relevante, visto o impacto direto que traz em todo o 

planeta. Leonardo Boff (2003 apud OLIVEIRA, 2011, p. 139) aponta três problemas, 

de dimensões planetárias, que exigem, com urgência, uma ética mundial: “a) a crise 

social; b) a crise do sistema de trabalho, e c) a crise ecológica”.  

Desse modo, Boff (2003 apud OLIVEIRA. 2011, p. 139) enfatiza a 

preocupação com a crise ecológica, dado que, nas últimas décadas, as atividades 

realizadas de forma irresponsável têm levado ao desenvolvimento do princípio da 

autodestruição, ocasionando um cenário de “risco irreparável à biosfera e às 

condições de vida da própria espécie humana”. O autor alerta, ainda, que o Princípio 

da Autodestruição reflete outro princípio, qual seja, o Princípio da 

Corresponsabilidade, em razão da existência do ser humano como espécie e como 

planeta (BOFF, 2003 apud OLIVEIRA, 2011). 

                                                           
33 “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] LXXIII - qualquer cidadão é parte 
legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de 
que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e 
cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência; 
[...]” (BRASIL, 1988, online). 
34 “Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: [...] III - promover o inquérito civil e a ação 

civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses 
difusos e coletivos; [...] § 1º - A legitimação do Ministério Público para as ações civis previstas neste 
artigo não impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo o disposto nesta Constituição e na 
lei.” (BRASIL, 1988, online). 
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A sistemática do processo coletivo estabelece a execução da sentença de 

forma similar ao Código de Processo Coletivo, no qual tal execução deverá ocorrer 

após o trânsito em julgado da decisão. Caso o devedor não cumpra voluntariamente 

a condenação, a execução se processa como fase de um único processo integral 

(DIDIER JUNIOR; ZANETI JUNIOR, 2019).  

O direito ao meio ambiente equilibrado e saudável caracteriza-se como 

direito difuso e, para tanto, a condenação determinará a obrigatoriedade de corrigir o 

dano, regressando-se ao estado quo ante; ou a reversão (correção ou prevenção) da 

situação lesiva; ou a condenação, como no caso do dano ambiental moral; ou, ainda, 

estabelecerá valor em pecúnia que será destinado ao Fundo de Defesa dos Direitos 

Difusos (DIDIER JUNIOR; ZANETI JUNIOR, 2019). 

A responsabilidade civil está expressa no art. 947 do Código Civil, que 

assim determina: “Se o devedor não puder cumprir a prestação na espécie ajustada, 

substituir-se-á pelo seu valor, em moeda corrente” (BRASIL, 2002, online). Fica claro, 

no dispositivo, que a preferência do legislador é pelo efetivo restabelecimento ao 

estado anterior das coisas. Entretanto, caso seja impossível a reparação do sucedido 

ao estado original, a opção a ser seguida deve ser o pagamento por meio de 

indenização pecuniária. Na tutela coletiva, a regulamentação encontra-se definida no 

art. 84, § 1º, do CDC, que tem aplicação no processo coletivo, conforme previsto no 

art. 2135, da LACP, assim estabelecendo: 

 

Art. 84. Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer 
ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará 
providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do 
adimplemento. 

§ 1° A conversão da obrigação em perdas e danos somente será admissível 
se por elas optar o autor ou se impossível a tutela específica ou a obtenção 
do resultado prático correspondente (BRASIL, 1990, online). 

 

Quando se trata de danos ao meio ambiente, há duas maneiras de ocorrer 

o ressarcimento: a primeira se intitula reparação natural ou específica, na qual há o 

ressarcimento “in natura”; a outra é a indenização em dinheiro.  

                                                           
35 “Art. 21. Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for 

cabível, os dispositivos do Título III da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor.” (BRASIL, 
1985, online). 
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Tal circunstância, porém, não denota que tanto faz a forma de reparação, 

pois há uma prioridade, isto é, deve-se verificar, inicialmente, se existe a possibilidade 

de restaurar o meio ambiente ao estado anterior, antes de sofrer o dano. Isso não 

sendo possível, ocorrerá, portanto, a condenação ao pagamento em pecúnia. É certo 

que, no caso de dano ambiental, dificilmente ocorrerá a reparação integral do dano, 

visto que o ser humano não é capaz de reconstruir, em pouco tempo, o que a natureza 

levou séculos para construir. Além disso, as vidas ceifadas jamais serão 

reestabelecidas e se torna difícil determinar o valor monetário do dano ambiental 

(FIORILLO, 2013).  

Os recursos provenientes da penalidade aplicada para a reconstituição do 

dano causado ao bem lesado e os valores da cominação pecuniária de ressarcimento 

aos afetados pela destruição são destinados ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos. 

Além destes, também são destinados o valor da multa administrativa aplicada em 

virtude da imputação de penalidade resultante da infração de dispositivos legais e 

decorrente de qualquer condenação judicial. 

A tutela de interesses tem, no processo coletivo, o amparo legal e os 

mecanismos definidos para se lograr êxito na restauração do dano. Contudo, há que 

se perquirir o caminho para obtenção dos resultados, atentando-se para aspectos 

como: qual ente tem legitimidade para propositura da ação; quais ações foram 

determinadas para restaurar o dano; se foi determinado o ressarcimento em pecúnia, 

examinar e fiscalizar a destinação dos recursos e sua efetiva aplicação na reparação 

do bem afetado e, ainda, caso não se restabeleça o estado quo ante, ao menos se 

deve minimizar os impactos negativos proporcionados pelo dano. 

Nessa esteira, os danos patrimoniais e morais ocasionados a direitos 

difusos e coletivos (meio ambiente, consumidor, entre outros), nos casos em que não 

for possível a restauração ao estado anterior, mediante o cumprimento de obrigações 

de fazer, de não fazer e de dar coisa, será, então, imposta a condenação pecuniária 

devida. Aplica-se, nesse caso, o art. 13, da Lei de Ação Civil Pública, que estipula a 

destinação desses recursos para o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos.  
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3.2 Princípios correlatos à tutela jurisdicional coletiva brasileira 

 

A expressão “princípio” advém do vocábulo latim principium, principii, cujo 

núcleo significante da palavra é “origem, causa próxima, início, aquilo que vem antes” 

(PRINCÍPIO, 2015, online). Nesse sentido, é possível afirmar que os princípios 

instituem um grupo de axiomas que alicerçam um sistema e atestam a validade deste 

funcionando como ponto de partida. 

O conceito de princípio, segundo a clássica definição de Celso Antônio 

Bandeira de Mello, é: 

 

O princípio é um mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce 
dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas 
compondo-lhes o espírito e servindo de critério para a sua exata 
compreensão e inteligência, exatamente para definir a lógica e racionalidade 
do sistema normativo, no que lhe confere a tônica de lhe dá sentido 
harmônico (MELLO, 2004, p. 451). 

 

Os princípios são, então, a sustentação de todos os normativos jurídicos, 

inclusive, do processo civil coletivo, que não foge a esta regra. Nesse sentido, o 

sistema processual civil coletivo insere-se na seara processual como uma disciplina 

autônoma do direito processual individual. Desta forma, aplicam-se à tutela coletiva 

brasileira todos os princípios gerais do direito processual e, além destes, deve-se 

rememorar que há princípios próprios do processo coletivo.  

Segundo Sampaio (2015), os princípios aplicáveis ao processo coletivo 

são: princípio do devido processo legal coletivo; princípio da aplicação residual do 

processo civil; princípio da não taxatividade das ações coletivas; princípio da primazia 

do conhecimento do mérito do processo coletivo; princípio do ativismo judicial; 

princípio da máxima prioridade da tutela jurisdicional coletiva comum; princípio da 

reparação integral do dano; princípio da disponibilidade motivada e da proibição de 

abandono da ação coletiva e o princípio da economia processual.  

Além destes, Thamay (2013) destaca outro de suma importância: o 

princípio do microssistema, de aplicação integrada das leis para a tutela coletiva. 

Contudo, ao discutir o tema proposto, não se pode deixar de lado o princípio que rege 

as ações civis públicas no que se refere à tutela dos direitos difusos e coletivos 

voltados para a proteção do meio ambiente, qual seja, o princípio do desenvolvimento 
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sustentável. Tendo em vista a abrangência dos bens tutelados, esse princípio 

fundamenta-se em três pilares: social, econômico e ambiental, por meio dos quais “o 

Estado e os indivíduos têm o dever constitucional fundamental de responder aos 

anseios das gerações presentes sem comprometer as necessidades das gerações 

futuras” (WEDY; MOREIRA, 2019, p. 46). 

Esta dissertação analisa os três princípios que mais impactam nos estudos 

do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos: o princípio do microssistema: aplicação 

integrada das leis para a tutela coletiva, o princípio do desenvolvimento sustentável e 

o princípio da reparação integral do dano. 

De início, cabe destacar que o estudo dos princípios no processo coletivo 

tem a perspectiva da lide pública e não mais aquele modelo do litígio entre as partes, 

caracterizado por ser individualista. Nessa senda, o processo coletivo busca um 

processo justo e que elimine as demandas repetidas, que assoberbam o Poder 

Judiciário com diversos processos sobre a mesma ocorrência.  

O princípio do microssistema, de aplicação integrada das leis para a tutela 

coletiva ou, ainda, princípio da aplicação residual do processo coletivo, decorre da 

percepção de que no estudo da tutela coletiva, apesar de sua importância frente às 

relações de massa, não há uma codificação específica para o processo coletivo, como 

se verifica nos outros ramos do direito. 

Para a efetividade dos julgamentos de demanda coletiva, o juiz precisa 

recorrer a diversas legislações, e não somente ao Código de Processo Civil. Na 

verdade, faz-se necessário que, ao tratar da demanda coletiva, o magistrado percorra 

a legislação e todo o microssistema que se formou em relação às demandas deste 

tipo, empregando o Código de Processo Civil apenas de forma residual (THAMAY, 

2013). 

Os sistemas processuais e as leis que tratam dos direitos difusos e 

coletivos foram associados de forma a gerar um microssistema processual coletivo 

para suprir essa ausência de um código específico. Os núcleos desse código próprio 

são: o Código de Defesa do Consumidor e a Lei de Ação Civil Pública (LACP), sendo 

aplicados reciprocamente, conforme art. 90, do CDC, e 121, da LACP, este último 

introduzido pelo artigo 117, do CDC. 
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Contudo, não são apenas esses regramentos que regem as demandas 

coletivas. Todas as legislações que regulamentam os direitos coletivos materiais e 

deliberam sobre regras processuais passam a incorporar esse microssistema, visto 

que essas normas, reunidas pelos princípios e pela coerência jurídica em comum, são 

um subsídio para interpretação do direito coletivo. 

Melo Neto (2020) enfatiza que, ao levar em consideração a existência do 

microssistema processual coletivo, o Título III, do Código de Defesa do Consumidor 

(CDC), deve ser aplicado, no que for compatível, à Lei de Ação Popular, à Lei de 

Improbidade Administrativa, à Lei de Ação Civil Pública, e ao Mandado de Segurança 

Coletivo. Em outras palavras, trata-se de uma espécie de Código Geral a ser 

empregado aos processos, nos quais se verificam conflitos de interesses difusos, 

coletivos ou individuais homogêneos. 

Importante salientar que o ordenamento jurídico em vigor contém medidas 

legais amplamente voltadas para a tutela dos interesses difusos. Citam-se, como 

exemplos, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei da Ação Civil Pública, a 

Lei de Crimes Ambientais e o próprio texto da Constituição Federal, quando fala sobre 

a ação civil pública e o inquérito civil. 

Apesar de vasta legislação, percebe-se que ainda há um vácuo 

procedimental e processual, o que demanda, como subsídio para suprir essa lacuna, 

o Código de Processo Civil (CPC). Nessa perspectiva, torna-se imperiosa a relevância 

do princípio do microssistema para as ações relacionadas ao meio ambiente. 

Didier Júnior e Zaneti Júnior (2019), ao dissertarem sobre o postulado 

hermenêutico do microssistema, asseveram que o aplicador da norma deverá analisar 

o conjunto legislativo que compõe o microssistema e verificar se há regramento 

específico. Nesse caso, a legislação específica deve ser priorizada. Entretanto, não 

havendo diploma próprio que traga a solução da lide, logo, deve-se realizar a 

interpretação sistemática, decorrente das regras do Código de Defesa do Consumidor 

(CDC) e da Lei de Ação Civil Pública (LACP), em harmonia com a Constituição e as 

normas fundamentais processuais do Código de Processo Civil (CPC) e de todo 

regramento que constitui o microssistema legal aplicável ao caso.  

Os autores afirmam que a aplicação do microssistema do processo coletivo 

e do Código de Processo Civil (CPC) funciona como “diálogo de fontes”, ocorrendo de 
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forma supletiva e subsidiária, desde que não haja incompatibilidade com a disciplina 

própria do microssistema (DIDIER JÚNIOR; ZANETI JÚNIOR, 2019). Desse modo, é: 

 

[...] supletiva quando não há no microssistema disciplina da matéria, por 
exemplo, no caso dos precedentes obrigatórios e das demais normas 
fundamentais; subsidiária, quando a disciplina na matéria é incompleta, como 
por exemplo no caso da previsão da distribuição dinâmica do ônus da prova 
(art. 373, §1º) (DIDIER JUNIOR; ZANETI JUNIOR, 2019, p. 134). 

 

Wedy (2019, p. 146) destaca que a jurisprudência já firmou entendimento 

da aplicação do art. 6º, inc. VIII, da Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990, aos 

casos concretos com matéria ambiental, considerando que “os direitos 

metaindividuais são tutelados por um complexo de normas processuais componente 

de um microssistema que engloba as leis 4.717/65, 7385/85 e a Lei 8.078/90”.  

O princípio do desenvolvimento sustentável tem como terminologia o termo 

“desenvolvimento sustentável”, que surgiu, inicialmente, em 1987, após estudos na 

Conferência Mundial do Meio Ambiente, realizados pela Organização das Nações 

Unidas (ONU) acerca das mudanças climáticas decorrentes da crise social e 

ambiental enfrentada pelo mundo, a partir da segunda metade do século XX. A partir 

de então, o termo vem se repetindo em diversas conferências que tratam sobre meio 

ambiente. 

Na Constituição Federal de 1988, o princípio do desenvolvimento 

sustentável encontra respaldo no caput do art. 225, assim dispondo: 

 

[...] 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 (BRASIL, 1988, online). 

 

No que se refere aos recursos ambientais, sabe-se que essas riquezas não 

são inesgotáveis. Daí a importância das atividades econômicas se desenvolverem de 

tal forma que haja harmonia entre economia, meio ambiente e sociedade. É 

imprescindível, dessa forma, que o desenvolvimento ocorra de maneira planejada 

para que os recursos naturais atualmente existentes não se esvaziem ou se tornem 

inócuos. 

Nesse contexto, o princípio do desenvolvimento sustentável se identifica 

não somente com a necessidade humana de preservar o meio ambiente, mas também 
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com as relações sociais e econômicas. A proteção do planeta, por intermédio deste 

princípio, é uma maneira de efetivação dos direitos humanos fundamentais, visto que 

todos habitam este mesmo espaço, relacionam-se socialmente e convivem com os 

mesmos riscos ambientais, decorrentes da própria existência humana na terra e da 

necessidade de realizar atividades econômicas próprias para sua sobrevivência.  

No ensinamento de Celso Antonio Pacheco Fiorillo (2013, p. 72): 

 

O princípio do desenvolvimento sustentável tem por conteúdo a manutenção 
das bases vitais da produção e reprodução do homem e de suas atividades, 
garantindo igualmente uma relação satisfatória entre os homens e destes 
com seu ambiente, para que as futuras gerações também tenham 
oportunidade de desfrutar dos mesmos recursos que temos hoje à nossa 
disposição. 

 

Noutro giro, o Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da ADI n. 3.540-

MC/DF, reconheceu a necessidade de se efetivar o princípio do desenvolvimento 

sustentável, assim se posicionando: 

 

A QUESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NACIONAL (CF, 
ART. 3º, II) E A NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DO 
MEIO AMBIENTE (CF, ART. 225): O PRINCÍPIO DO DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL COMO FATOR DE OBTENÇÃO DO JUSTO EQUILÍBRIO 
ENTR AS EXIGÊNCIAS DA ECONOMIA E AS DA ECOLOGIA. 

- O princípio do desenvolvimento sustentável, além de impregnado de caráter 
eminentemente constitucional, encontra suporte legitimador em 
compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro e representa 
fator de obtenção de justo equilíbrio entre as exigências da economia e as da 
ecologia, subordinada, no entanto, a invocação desse postulado, quando 
ocorrente situação de conflito entre valores constitucionais relevantes, a uma 
condição inafastável, cuja observância não comprometa nem esvazie o 
conteúdo essencial de um dos mais significativos direitos fundamentais: o 
direto à preservação do meio ambiente, que traduz bem de uso comum da 
generalidade das pessoas, a ser resguardado em favor das presentes e 
futuras gerações (BRASIL, 2015, online). 

 

Assim, é cabível afirmar que o princípio do desenvolvimento sustentável é 

uma norma jurídica que tem por finalidade consumar a proteção social do acesso aos 

meios de sobrevivências da presente e das futuras gerações, que deve ser utilizada 

como preceito jurídico para políticas públicas e intervenções corretivas por parte do 

Poder Judiciário. 

O princípio da reparação integral do dano está previsto no art. 944, do 

Código Civil, em que a indenização se mede pela extensão do dano, e no art. 6º, inc. 



64 

 

 

VI, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que preconiza como direito básico do 

consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, 

individuais, coletivos e difusos. 

No campo da responsabilidade civil, o supracitado princípio busca 

posicionar o lesado em situação análoga à que se encontrava antes de ocorrer o dano. 

Dessa mesma forma se posiciona a tutela dos direitos difusos e coletivos, a qual 

prioriza garantir a reconstrução do bem juridicamente tutelado ao estado que se 

encontrava antes de sofrer o dano.  

Sanseverino (2010, p. 48), em obra que examina o princípio da reparação 

integral do dano, assevera: “o princípio da reparação integral ou plena constitui a 

principal diretriz do operador do direito para orientar a quantificação da indenização 

pecuniária”. 

Com a edição do Código Civil, em 2002, o princípio da reparação integral 

obteve disposição expressa, no entanto, frise-se que sempre foi utilizado pela doutrina 

e jurisprudência, pois corresponde à clássica função reparatória da responsabilidade 

civil. Não obstante a prioridade ser restaurar o bem ao estado em que se encontrava 

antes da lesão, nem sempre isso é possível. Então, a legislação prevê outra forma de 

reparação do dano: o pagamento em pecúnia.  

Nesse sentido, Venzon (2017, p. 128) aduz que “o FDD é um instrumento 

legal inserido dentro do campo da responsabilidade civil, que, por sua vez, é regida 

pelo princípio da reparação integral (restitutio in integrum) do dano”.  

No caso do dano ambiental, a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça (STJ) é firme no sentido da incidência da teoria do risco integral, conforme 

julgado que se segue: 

 

[...] 3. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, nos danos 
ambientais, incide a teoria do risco integral, advindo daí o caráter objetivo 
da responsabilidade, com expressa previsão constitucional (art. 225, § 3º, da 
CF) e legal (art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/1981), sendo, por conseguinte, 
descabida a alegação de excludente de responsabilidade, bastando, para 
tanto, a ocorrência de resultado prejudicial ao homem e ao ambiente advinda 
de uma ação ou omissão do responsável (BRASIL, 2013, online). 

 

Portanto, segundo essa teoria, há a necessidade de que o dano seja 

integralmente reparado. Se não for possível a indenização pecuniária se destinar à 
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recuperação específica do dano que originou a condenação, por algum motivo técnico 

que impeça a reparação da área degradada, então, os recursos advindos da ação 

deverão, prioritariamente, serem aplicados em outro bem difuso ou coletivo análogo 

àquele que foi danificado, de modo a garantir uma retribuição equivalente e de mesma 

natureza. Lima (2011, p. 100) corrobora esse entendimento: 

 

Nesse sentido, o mais importante é que a execução coletiva seja conduzida 
sempre de modo a obter a prestação que atenda ao máximo o interesse da 
coletividade, restaurando, sempre que possível, o estado anterior das coisas, 
e obtendo, desse modo, a maior correspondência entre a prestação e o direito 
lesado, no menor tempo possível; portanto, a maior efetividade da execução. 

 

Nesse contexto, se os recursos não conseguem restabelecer a área 

danificada, deverão ser revertidos a outro bem próximo da área degradada, aplicados 

em ações que visem amparar o bem ambiental, quer seja com melhorias, reparações, 

que seja com ações preventivas, cabendo aos gestores do Fundo de Defesa de 

Direitos Difusos (FDD) gerirem os recursos com essa destinação. 

 

3.3 Ação Civil Pública: objeto, legitimidade para agir, competência/jurisdição e 
sentença – técnicas extraprocessuais de tutela coletiva 

 

A forma usual de defender interesses ocorre por meio da intitulada 

“legitimação ordinária”, na qual o próprio detentor do direito intercede a seu favor. 

Ressalte-se que essa forma de tutela sempre teve ampla regulamentação no 

ordenamento jurídico brasileiro. Já a defesa de um direito por quem não seja seu titular 

exclusivo, como nos casos de interesses difusos e grupos de classes, a denominada 

“legitimação extraordinária”, não possuía normatização própria no referido 

ordenamento jurídico. 

A partir da promulgação da Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985, os fatos 

relativos às responsabilidades por danos a interesses difusos, coletivos e individuais 

homogêneos passaram a ser disciplinados. Com a Constituição de 1988, ampliou-se 

a tutela coletiva e, com o advento do Código de Defesa do Consumidor (CDC), 

sobreveio a distinção dos interesses transindividuais, bem como o surgimento das 

expressões “interesses individuais homogêneos” e “ação coletiva”, fazendo parte do 
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direito brasileiro e avultando a proteção dos direitos coletivos em sentido lato 

(MAZZILLI, 2019, p. 72).  

As melhorias trazidas pela Constituição Federal de 1988, no âmbito dos 

direitos difusos e coletivos, representaram uma referência jurídica e política do 

processo de democratização das instituições. Nesse aspecto, a retirada do Ministério 

Público da alçada do Poder Executivo, por ocasião da promulgação desta Lei 

Fundamental, proporcionou-lhe autonomia administrativa e independência funcional, 

ao deslocar sua tarefa de guardião do Estado para a de fiscal e defensor dos direitos 

da sociedade (ARANTES, 1999). 

Conforme as legislações acima citadas, o objeto da ação civil pública é 

bastante vasto. De acordo com o art. 1º, da Lei de Ação Civil Pública (LACP), tem por 

objeto a responsabilização pelos danos morais e patrimoniais causados ao meio 

ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, 

turístico e paisagístico, a qualquer interesse difuso ou coletivo, à ordem econômica, à 

ordem urbanística, à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos, ao 

patrimônio público e social. 

Destaca-se que o rol descrito no referido artigo é meramente 

exemplificativo, porquanto todo e qualquer direito difuso, coletivo ou individual 

homogêneo, que seja violado, pode ser objeto dessa ação. Contudo, não podem ser 

tuteladas por esse instituto, as pretensões que tratem de tributos, contribuições 

previdenciárias, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e outros fundos em 

que os beneficiários da ação possam ser determinados individualmente (Lei n. 

7.347/1985, art. 1º, parágrafo único).  

Em que pese o art. 129, inc. III, da CF/1988, estabelecer como função 

institucional do Ministério Público a propositura de ação civil pública, ele não é o único 

legitimado ativamente para tal ato. Também têm legitimidade: a Defensoria Pública, a 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, as autarquias, as empresas 

públicas, as fundações e as sociedade de economia mista. Além destes, a Lei da Ação 

Civil Pública (LACP) confere legitimidade a associações que estejam constituídas há 

pelo menos 1 (um) ano e que incluam, entre suas finalidades institucionais, a proteção 
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ao meio ambiente, ao consumidor, ao patrimônio público e social e/ou ao patrimônio 

artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico (art. 5º36). 

A legitimidade para agir, do Ministério Público, é presumida, sem qualquer 

questionamento em contrário. A Constituição Federal assim estabelece: 

 

 Art. 127 O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função 
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime 
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. 

[...] 

Art. 129 São funções institucionais do Ministério Público: 

[...]  

III- promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do 
patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos 
e coletivos [...] (BRASIL, 1988, online). 

 

Embora o ordenamento jurídico seja claro quanto à legitimidade do 

Ministério Público para a propositura de ações que defendam os direitos difusos, 

coletivos e individuais homogêneos, havia relutância do Judiciário em acatar tal 

legitimidade, em parte “pela falta de cultura do Poder Judiciário em lidar com 

demandas coletivas, outras vezes pela dificuldade mesmo de compreender as 

características e diferenças do processo civil coletivo” (BESSA, 2018, p. 38).  

A controvérsia sobre o tema, no entanto, foi finalizada com a publicação da 

Súmula n. 601, do STJ, que assim dispõe: “O Ministério Público tem legitimidade ativa 

para atuar na defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos 

consumidores ainda que decorrente da prestação de serviço público” (STJ, 2018, 

online). 

A relevância da atuação do Ministério Público na defesa dos interesses 

difusos coletivos se constata quando se compara o número de ações propostas por 

essa entidade com os demais legitimados. Evidencia-se que mais de 90% (noventa 

por cento) das ações civis públicas em defesa do meio ambiente foram instauradas 

                                                           
36 “Art. 5º Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar:  I - o Ministério Público; 

II - a Defensoria Pública; III - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; IV - a autarquia, 
empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista; V - a associação que, 
concomitantemente: a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil; b) inclua, 
entre suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao 
consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou 
religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.” (BRASIL, 1985, online). 
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pelo Parquet, demonstrando a predominância dessa instituição quando na atuação 

em defesa de interesses difusos. Além disso, o Ministério Público possui uma 

completa estrutura legal, orgânica e funcional, com extensa tradição de atuação na 

área cível, especialmente na defesa dos interesses públicos (MANCUSO, 2004). 

Cumpre mencionar que “o Ministério Público, se não intervier no processo 

como parte, atuará, obrigatoriamente, como fiscal da lei” (art. 5º, § 1º, da Lei n. 7.347, 

de 24 de julho de 1985) (BRASIL, 1985, online). A controvérsia está na determinação 

da esfera que tramitará a ação, se na instância federal ou na estadual, bem como 

definir se os diversos Ministérios Públicos podem demandar perante qualquer justiça, 

fator que não ficou definido nas legislações infraconstitucionais, nem na Constituição 

Federal de 1988.  

A fim solucionar tal circunstância, Didier Júnior e Zaneti Júnior (2019) 

apontam duas correntes doutrinárias sobre o assunto. A primeira defende que se deve 

partir da competência judicial para definir qual Parquet teria a legitimidade. Já a 

segunda corrente dispõe que qualquer Ministério Público poderá exercer suas 

atribuições, em todas as jurisdições. Os autores são favoráveis à segunda corrente e 

assinalam os diversos fundamentos de suas convicções, dentre os quais, a 

indivisibilidade institucional disposta no art. 127, § 1º37, da CF/1988 (DIDIER JUNIOR; 

ZANETI JUNIOR, 2019). 

Independente da linha doutrinária a ser seguida, não se deve deixar de ter 

em mente a preocupação acerca da tutela dos direitos, quer realizada pelo Ministério 

Público Federal, quer pelo Estadual, pois o que se visa é a reparação do dano e a 

proteção dos direitos difusos e coletivos, não sendo fundamental a esfera que a ação 

irá tramitar. 

No que se refere à competência, o art. 2°, da Lei da Ação Civil Pública 

(LACP), dispõe que: “As ações previstas nesta Lei serão propostas no foro do local 

onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a 

causa” (BRASIL, 1985, online). 

                                                           
37 “Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 

incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis. § 1º - São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a 
independência funcional.” (BRASIL, 1988, online). 
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Desse modo, verifica-se que a citada legislação se limita a atribuir ao juízo 

do local do dano a competência para processar e julgar a Ação Civil Pública. Não há 

na norma qualquer definição sobre qual órgão jurisdicional será o competente quando 

o dano ou o ilícito abranger várias comarcas ou subseções judiciárias. 

Sob esse enfoque, o art. 21, da LACP, estabelece que “Aplicam-se à defesa 

dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os 

dispositivos do Título III da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor” 

(BRASIL, 1985, online). Nesse sentido, as regras dispostas no CDC regulamentam 

todas as ações coletivas, não apenas as relacionadas ao consumo.  

Ocorre que o art. 93, do CDC, estabelece outro critério para estabelecer o 

foro competente para julgar as ações civil públicas: 

 
Art. 93. Ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente para a 
causa a justiça local: 
 I - no foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, quando de âmbito 
local; 
 II - no foro da Capital do Estado ou no do Distrito Federal, para os danos de 
âmbito nacional ou regional, aplicando-se as regras do Código de Processo 
Civil aos casos de competência concorrente (BRASIL, 1990, online). 

 

Assim, à vista disso, é possível denotar que enquanto a Lei da Ação Civil 

Pública (LACP) determina a competência funcional, o Código de Defesa do 

Consumidor (CDC) prefixa a competência territorial absoluta para processar e julgar 

a ação civil pública. Além disso, o inciso II fixa o foro competente, podendo ser o da 

Capital do Estado ou do Distrito Federal. 

No caso da Ação Civil Pública, conforme já mencionado, as legislações 

formam um microssistema que deve ser observado para definir o foro competente 

para tramitar a ação. Nesse sentido, cita-se, como exemplo, o julgamento do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, exarado nos autos da Ação Civil Pública n. 1001596-

14.2017.811.0005, interposta pela 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino-MT, que 

traz a seguinte ementa: 

 
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – 
DANO ADMINISTRATIVO DE ALCANCE LOCAL – COMPETÊNCIA DO 
JUÍZO LOCAL – ART. 2º DA LEI 7.347/85 C/C ART. 93, I, DO CDC - 
CONFLITO PROCEDENTE. 1 – Se o dano ocorreu no âmbito local, o juízo 
competente será àquela Comarca onde o dano teve alcance. Por outro lado, 
se o dano teve alcançou mais de uma cidade, ou seja, se este ocorreu à nível 
regional, deverá a ação ser proposta na Comarca da Capital. 2 - Tal 



70 

 

 

sistemática de interpretação quanto à competência se dá pelo fato de que em 
se tratando de Ação Civil Pública para tutela de direitos difusos, 
coletivos e individuais homogêneos, necessário se faz a aplicação 
conjunta com a Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), uma 
vez essas leis formam um microssistema. (art. 2º da Lei 7.347/85 c/c art. 
93 do CDC).3 – Conflito Negativo de Competência julgado procedente. 
(MATO GROSSO, 2020, online). 

 

Destaque-se que a competência para julgar as contravenções penais 

ambientais é da Justiça Estadual, enquanto a competência da Justiça Federal é 

restrita aos crimes ambientais praticados em detrimento de bens, serviços ou 

interesses da União, ou suas autarquias ou empresas públicas. 

No magistério de Rodolfo de Camargo Mancuso (2004), o critério para 

determinar o juízo competente é o local onde ocorreu o dano, haja vista a proximidade 

física com o evento. Considera também que a ação tem índole reparatória, 

condenatória e o objeto que prevalece é o dano produzido e a pretensão objetivada, 

que é a recondução das coisas ao estado como se encontravam antes do dano. 

Entretanto, não se pode olvidar que existe certa controvérsia no Poder 

Judiciário quanto à competência, nas situações em que os interesses a serem 

protegidos são de âmbito nacional. Nessa circunstância, o dano pode acontecer em 

qualquer unidade federada e o julgamento da comarca judiciária onde tramitou a ação 

terá efeitos em todo o território nacional. Além disso, nos casos em que os danos 

ocorreram tanto em bens nacionais como estaduais, as verbas decorrentes das 

condenações penais de reparação do dano e das multas aplicadas devem ser 

destinadas tanto ao fundo de defesa dos direitos difusos federal como ao estadual.  

A determinação da competência é matéria que vem sendo tratada pela 

jurisprudência de forma a fixar como foro competente aquele que poderá promover 

maior celeridade no julgamento, de acordo com a facilidade da instrução do processo. 

O enfrentamento do tema é extenso e não é objeto deste estudo esgotá-lo, uma vez 

que tal propósito afastaria o foco desta dissertação, qual seja, a efetividade da 

aplicação dos recursos na reconstituição dos bens e direitos difusos lesados. 

Proposta a ação, o trâmite processual deve ser conduzido com celeridade 

para que a recomposição do dano seja realizada com a maior brevidade possível. 

Contudo, nem sempre isso acontece, tanto pela demora de apurar os responsáveis, 

quanto pela dificuldade de se estabelecer a pena. Em virtude disso, assim que for 
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constatado o dano, é indispensável que o Ministério Público (federal, estadual ou 

municipal) proponha, imediatamente, a ação na localidade onde aconteceu o 

incidente. No desenrolar da ação, serão apurados os responsáveis, a esfera 

competente e estabelecidas as penalidades cabíveis. 

No intuito de proteger os direitos difusos e coletivos, a Lei da Ação Civil 

Pública (LACP) definiu, no art. 3º, como objeto da ação, “a condenação em dinheiro 

ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer” (BRASIL, 1985, online). A 

sentença judicial que estabelece a condenação de fazer ou não fazer é aquela que 

obriga o réu a reparar o dano causado, ou suspender eventual negócio que esteja 

infringindo os direitos coletivos ou colocando-os em risco. Em geral, as sentenças 

estipulam a condenação em dinheiro pelos danos causados. Todavia, é importante 

priorizar a decisão judicial que condene o réu à obrigação de fazer ou não fazer, visto 

ser o método mais célere e eficaz para a reparação concreta dos danos causados ao 

meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural e aos consumidores (ARANTES, 

1999). 

Assim, a natureza da sentença proferida na ação civil pública é uma das 

diferenças que se percebe ao compará-la com ações coletivas para tutela de direitos 

individuais homogêneos, visto que o cumprimento da sentença será promovido no 

âmbito da mesma relação processual em que foi proferida a decisão, e não em ação 

autônoma de execução, como ocorre nas demais ações (ZAVASCKI, 2017). 

A Lei de Ação Civil Pública (LACP), com o fito efetivar os mandamentos 

inseridos na decisão judicial que outorga a concessão de tutelas jurisdicionais, 

estabelece, no art. 1138, os recursos processuais propícios a influir na vontade do réu. 

Tais recursos são as chamadas “astreintes”, que são penalidades impostas ao 

devedor e equivalem à condenação pecuniária condicional por dia de atraso no 

cumprimento da prestação de fazer ou não fazer imposta à parte do processo. Esse 

mecanismo tem por finalidade constranger o devedor a cumprir o estipulado na 

decisão judicial ou no título, sendo que quanto mais tempo ele demorar para pagar a 

dívida, maior será seu débito. 

                                                           
38 “Art. 11. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz 

determinará o cumprimento da prestação da atividade devida ou a cessação da atividade nociva, sob 
pena de execução específica, ou de cominação de multa diária, se esta for suficiente ou compatível, 
independentemente de requerimento do autor.” (BRASIL, 1985, online). 
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Há, também, a imposição de multa diária ao demandado no § 2º39, do art. 

12, da Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985. Nesse caso, ela é devida desde o 

descumprimento da obrigação imposta ao réu e sua execução fica sujeita ao trânsito 

em julgado da sentença de procedência do pedido cominatório formulado na petição 

inicial. A condenação em dinheiro também está prevista no art. 1340 da citada Lei, o 

qual estabelece que os valores devem ser revertidos a um fundo gerido por um 

Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais, os quais devem ter necessariamente 

a participação do Ministério Público, bem como representantes da comunidade. 

O dispositivo determina, ainda, que os recursos devem ser destinados à 

reconstituição dos bens lesados. Isto ocorre porque uma das características dos 

direitos difusos é a indivisibilidade e isso implica dizer que é impossível dividir, por 

exemplo, a indenização paga por uma empresa que derramou produtos tóxicos no 

leito de um rio, ou em um lago. A ação civil pública é instaurada, assim, contra o 

estabelecimento empresarial em nome de toda a sociedade atingida e existente no 

entorno da ocorrência. O resultado do julgamento da ação, de igual modo, deve ser 

revertido em proveito de todos. 

Mazzilli (2019, p. 662), acerca da diversidade dos colegitimados ativos do 

processo coletivo, assim aduz: 

 
A possibilidade de que qualquer colegitimado ativo requeira o cumprimento 
da sentença proferida em processo coletivo decorre da circunstância de que, 
nesse tipo de processo, a sentença cria um título executivo que favorece o 
grupo lesado, observados os limites de pedido. Dessa forma, não é só o autor 
da ação de conhecimento que pode fazê-lo: admite-se que o título formado 
pela sentença condenatória seja liquidado ou cobrado por qualquer substituto 
processual do grupo lesado. 
 

Seguramente, o que se almeja na proposição da ação civil pública é a 

célere recomposição do bem lesado. Assim, faz-se necessário trazer à baila as 

técnicas extraprocessuais de tutela coletiva, não como forma de esgotar o tema, visto 

                                                           
39 “[...] § 2º A multa cominada liminarmente só será exigível do réu após o trânsito em julgado da decisão 

favorável ao autor, mas será devida desde o dia em que se houver configurado o descumprimento.” 
(BRASIL, 1985, online). 
40 “Art. 13. Havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano causado reverterá a um fundo 

gerido por um Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais de que participarão necessariamente o 
Ministério Público e representantes da comunidade, sendo seus recursos destinados à reconstituição 
dos bens lesados.” (BRASIL, 1985, online). 
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que isso desvirtuaria o foco do estudo proposto, mas com o intuito de instigar futuros 

estudos acerca da matéria. 

A evolução da sociedade moderna e sua crescente complexidade 

trouxeram dificuldades na garantia de efetividade dos direitos difusos e, como 

consequência, foi necessário positivar esses direitos e prever novos instrumentos para 

sua tutela. A necessidade de positivação decorreu da perca de espaço do direito 

natural para dar lugar ao desenvolvimento social, econômico e tecnológico, com uma 

sociedade mais especializada em suas funções, o que provocou a urgência na 

regulamentação da vida social.  

Além disso, o mundo foi abalado por duas grandes guerras, além de passar 

pelos efeitos da “Guerra Fria” e do desenvolvimento da energia nuclear, eventos que 

ameaçaram a destruição total do planeta e o consequente extermínio da humanidade, 

trazendo a crescente demanda por positivação de novos direitos sociais e direitos 

humanos fundamentais, ditos de terceira geração, e os direitos difusos, que 

resguardam a paz, o meio ambiente saudável e ecologicamente equilibrado 

(GAVRONSKI, 2010). 

Gavronski (2010) alerta para a infinidade de diplomas legais que surgiram 

para resguardar todos os direitos e regulamentar as mais diversas atividades 

econômicas, sociais, trabalhistas, ecológicas e de proteção ao meio ambiente. O autor 

questiona se existiria algum tipo ou modelo de direito na norma jurídica que estaria 

apto a dar conta desta complexidade, sem perder a efetividade dos direitos 

positivados. Ele afirma que a missão não é simples, apresentando as seguintes 

dificuldades: 

 
Dentre tantas razões, porque impõe a assimilação pela comunidade jurídica 
e pela sociedade civil de um novo paradigma de direito adaptado à crescente 
complexidade social globalizada deste século, bastante distinto daquele 
surgido com a concepção original do Estado de Direito (Liberal) e do exaurido 
modelo do Estado Social e firmemente comprometido com a efetividade das 
normas jurídicas (GAVRONSKI, 2010, p. 46). 
 

No mesmo sentido, Farias (2015) ressalta que, quanto à proteção ao meio 

ambiente, os instrumentos tradicionais existentes do sistema jurídico brasileiro 

relacionados ao Direito Ambiental não são suficientes para sua efetiva proteção, em 

que pese o aumento material e processual da legislação que regulamenta a matéria. 

Há, portanto, constante desrespeito aos direitos positivados; o sistema jurídico vigente 
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não tem capacidade para promover respostas rápidas, uma vez que estas envolvem 

um conjunto de conhecimentos técnicos que vão além da cognição jurídica. Ainda há 

o imenso volume de trabalho existente nos tribunais brasileiros, o que impacta 

diretamente em uma efetividade do resultado. 

Verifica-se, desse modo, que os esforços na ampliação do acesso à justiça, 

com distintas normas regulamentando os direitos e deveres, não foram 

acompanhados de reestruturação dos sistemas administrativos e institucionais dos 

órgãos responsáveis pela tutela dos direitos. À vista destas dificuldades, percebe-se 

que há uma forte tendência na judicialização dos conflitos, acreditando que o Estado-

Juiz seja a solução para as controvérsias existentes, traduzindo-se como sinônimo de 

acesso à justiça. Farias (2015) assinala que o sistema centralizado, proposto pelo 

Estado brasileiro, estabelece a prioridade do processo judicial como meio de solução 

de conflitos e conduz as regulações intermediadas pelas técnicas extraprocessuais a 

um segundo plano. 

Nos dias atuais, no entanto, a doutrina processual coletiva tem apontado 

outros métodos de solução de conflitos. Assim, o antigo conceito de que o Estado-

Juiz pode resolver todas as controvérsias jurídicas deve abrir espaço para novas 

perspectivas, voltadas para a construção de desenlaces consensuais, que visem 

adotar meios alternativos de solução de conflitos para garantir a efetividade da tutela 

jurídica. As técnicas extraprocessuais de tutela coletiva apresentam, como principais 

características, a ausência de impositividade, o considerável grau de informalidade e 

a busca do consenso entre os interessados.  

De forma objetiva, buscou-se a classificação doutrinária proposta por 

Alexandre Amaral Gavronski (2010), que optou por dividir os instrumentos 

extraprocessuais em dois grupos, segundo suas funções na garantia dessa 

efetividade.  

No primeiro grupo, estão os instrumentos que servem para informar e 

instruir a atuação do legitimado coletivo, delimitando a responsabilidade pela lesão, 

ou ameaça, e identificando precisamente o objeto da atuação. As técnicas 

extraprocessuais utilizadas neste grupo são: o inquérito civil e os procedimentos 

correlatos, o requerimento de certidões e informações e a audiência pública. Já no 

segundo grupo, tem-se os instrumentos de concretização e de criação do direito, são 
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eles: a recomendação, o compromisso de ajustamento de conduta e o acordo coletivo 

firmado por legitimados de natureza privada. 

Como se vê, são várias as técnicas extraprocessuais de tutela dos direitos 

difusos. O tema, embora seja instigante, poderá levar à fuga da questão central 

proposta neste estudo, qual seja, a de aferir a efetividade da aplicação dos recursos 

arrecadados a favor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos no Estado do Ceará 

para efetiva recomposição do dano ambiental.  

Contudo, dentre os instrumentos relacionados, pretende-se suscitar 

informações sobre o compromisso de ajustamento de conduta a fim de possibilitar 

novos estudos acerca do tema, visto a importância de refletir sobre novos caminhos 

que tragam mais celeridade nas tratativas de reparação do dano aos bens e direitos 

difusos. 

O compromisso de ajustamento de conduta pode ser firmado no decorrer 

do inquérito civil e tem natureza de título executivo, nos termos do art. 5º, §6º, da 

LACP. Fiorillo (2013, p. 761-762) traz a seguinte definição: 

 
Trata-se o instituto de meio de efetivação do pleno acesso à justiça, 
porquanto se mostra como instrumento de satisfação da tutela dos direitos 
coletivos, à medida que evita o ingresso em juízo, repelindo os reveses que 
isso pode significar à efetivação do direito material. 
 

Dentre as características dessa técnica extraprocessual, citam-se: 

celeridade no acesso à justiça, pouca formalidade, mínima onerosidade na celebração 

do ajustamento de conduta e prevenção dos interesses difusos e coletivos. Destaque-

se que sua propositura pode ser preventiva e pactuada antes mesmo da ocorrência 

do dano, apenas com elementos que evidenciem a possível ocorrência de violação 

aos direitos protegidos.  

Considerando que o fator tempo é primordial na busca do equilíbrio 

ambiental, essa é uma técnica que tem se mostrado eficiente, uma vez que quanto 

antes se reparar, cessar ou mesmo afastar o dano, mais eficaz será a tutela ao 

ambiente. Ademais, é pouco provável que um dos pilares da proteção ambiental, o 

princípio da prevenção, seja plenamente atendido em um processo judicial. 

Em estudos realizados por Farias (2015) demonstrou-se o alto grau de 

adimplemento dos ajustes pactuados por meio do compromisso de ajustamento de 
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conduta, comprovando a inequívoca efetividade do dessa técnica extraprocessual na 

proteção do bem ambiental. Este instrumento coletivo de tutela foi o que proporcionou 

maior probabilidade de cumprimento das obrigações pactuadas e, se comparado com 

os resultados decorrentes da utilização da Ação Civil Pública, mostrou-se mais efetivo 

na proteção do bem ambiental tutelado. 

 

3.4 A previsão na Lei de Ação Civil Pública (LACP) da criação do Fundo de 
Defesa de Direitos Difusos (FDD) (regulamentação e funcionamento) 

 

Conforme art. 13 da LACP, os recursos decorrentes das condenações em 

dinheiro devem ser revertidos a um fundo gerido por um Conselho Federal ou por 

Conselhos Estaduais, cujos valores arrecadados serão destinados à reconstituição do 

bem lesado. O art. 20 da mesma lei estipulou o prazo de 90 (noventa) dias para que 

ocorresse a regulamentação desse fundo.  

Assim, em 16 de janeiro de 1986, promulgou-se o Decreto n. 92.302, que 

regulamentou o Fundo para Reconstituição de Bens Lesados, com as alterações 

trazidas pelo Decreto n. 96.617, de 31 de agosto de 1988. Entretanto, tais Decretos 

foram revogados pelo Decreto n. 407, de 27 de dezembro de 1991, sendo este 

também revogado pelo Decreto n. 1.306, de 09 de novembro de 1994, hoje em vigor 

e que traz o Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDD). 

Diante disso, constata-se que durante quase dez anos ocorreram 

publicações, alterações e revogações das legislações que normatizavam o FDD. 

Nesse decurso de tempo, apesar dos mecanismos que regulamentavam a defesa dos 

direitos difusos e coletivos em juízo estarem em utilização, não havia a gestão dos 

recursos relativos às indenizações decorrentes dos danos causados, pois ausente a 

criação do Conselho Gestor.  

Possivelmente, os recursos arrecadados nesse período ficaram 

depositados em estabelecimento oficial de crédito, conforme determina o art. 13, 

§1º41, da LACP. Todavia, conforme se evidencia em consulta na página eletrônica do 

                                                           
41 “Art. 13 [...] §1º Enquanto o fundo não for regulamentado, o dinheiro ficará depositado em 

estabelecimento oficial de crédito, em conta com correção monetária.” (BRASIL, 1985, online). 
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FDD42, não há informações acerca dos recursos arrecadados e das despesas 

efetuadas no período de 1985 a 1999. Somente a partir do ano de 2000 é que 

passaram a ser disponibilizadas as informações relativas à execução das receitas e 

despesas do fundo. Dessa forma, no lapso temporal de 1985 a 1999, não há 

elementos disponíveis para verificar quais as destinações dos recursos arrecadados 

a favor do fundo e se houve aplicação desses valores na reconstituição dos bens 

lesados. 

Efetivamente, a regulamentação do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos 

(FDD) ocorreu com a publicação do Decreto n. 1.306, de 09 de novembro de 1994, 

que fixou as regras relativas à sua finalidade, relacionou suas fontes de recursos e 

definiu a forma de aplicação dos valores arrecadados. 

Em seguida, promulgou-se a Lei n. 9.008, de 21 de março de 1995, que 

criou o Conselho Gestor Federal do FDD (CFDD) na estrutura organizacional do 

Ministério da Justiça, com competência zelar pela aplicação dos recursos do fundo 

aos seus fins. A partir de então, outras normas publicadas estabeleceram os critérios 

de administração e execução das receitas e despesas do FDD.  

Dentre as principais legislações que regulamentam o fundo, destacam-se 

a Resolução n. 07, de 25 de junho de 1999, do Conselho Gestor do FDD, a qual define 

os critérios para aplicação de seus recursos, e a Portaria nº. 2.314, de 26 de novembro 

de 2018, do Ministério da Justiça, que aprovou o Regimento Interno do Conselho 

Federal Gestor do FDD. 

Frise-se que os recursos remetidos ao fundo deverão ter destinação 

centralizada em conta especial, mantida no Banco do Brasil S.A., em Brasília, no 

Distrito Federal, denominada “Ministério da Justiça – CFDD – Fundo”, conforme 

Decreto n. 1.306, de 09 de novembro de 1994. 

De mais a mais, o citado diploma legal determina que deve haver a correta 

identificação dos haveres segundo a natureza da infração ou do dano causado, de 

modo a permitir que as aplicações desses recursos sejam devidamente relacionadas 

com a natureza da infração ou do dano causado (art. 10 e 7º, do citado Decreto). 

                                                           
42 Para maiores informações, confira o endereço eletrônico: https://www.justica.gov.br/seus-

direitos/consumidor/direitos-difusos/arrecadacao-1.  
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De acordo com o art. 2º, do Decreto n. 1.306, de 09 de novembro de 1994, 

o fundo é constituído pelos recursos provenientes: do produto da arrecadação das 

condenações judiciais, consoante os arts. 11 e 13 da LACP (inc. I); das multas e 

indenizações decorrentes da aplicação da Lei43 de apoio às pessoas portadoras de 

deficiência (inc. II), desde que a reparação de danos não se destine a interesses 

individuais; dos valores destinados a União, em virtude da aplicação prevista nos 

artigos 57 e 100 da Lei de Proteção do Consumidor44 (inc. III); das condenações 

judiciais de que trata o art. 2º, §2º, da Lei45 da Ação Civil Pública (LACP); da 

responsabilidade por danos causados aos investidores no mercado de valores 

mobiliários (inc. IV); e das multas referidas na Lei46, sobre prevenção e repressão às 

infrações contra a ordem econômica (inc. V). Ainda funcionam como fontes de receita: 

os rendimentos auferidos com a aplicação de seus recursos, as doações provenientes 

de pessoas físicas ou jurídicas e as outras receitas que vierem a ser destinadas ao 

fundo (incisos VI, VII e VIII).  

O Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa de Direitos Difusos 

(CFDD), por sua vez, é o órgão responsável pela gestão dos recursos do FDD. Tem 

natureza de um órgão colegiado e é composto pelos seguintes representantes: um da 

Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, o qual exerce a sua 

presidência; um do Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal; um do 

Ministério da Cultura; um do Ministério da Saúde, vinculado à área da vigilância 

sanitária; um do Ministério da Fazenda; um do Ministério Público Federal; e três de 

entidades civis (art. 3º, do Decreto n. 1.306, de 09 de novembro de 1994). 

Antes de iniciar a análise do critério para aplicação dos recursos do fundo, 

entende-se necessário interpretar o significado desta palavra, para melhor 

compreender o mecanismo de gestão desses recursos. Para tanto, entre as diversas 

acepções, estuda-se a acepção econômica do dicionário livre (wiktionary), a qual 

expressa fundo como a “concentração de recursos de diferentes procedências para, 

mediante financiamentos, se promover a consolidação ou o desenvolvimento de um 

setor deficitário da atividade pública ou privada” (FUNDO, [2008?], online). 

                                                           
43 Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989. 
44 Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. 
45 Lei nº 7.913, de 7 de dezembro de 1989. 
46 Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994. 
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Como se vê, o fundo, de acordo com interpretação econômica da palavra, 

nada mais é que a reunião de recursos de diversas origens que devem ser aplicados 

em uma destinação previamente determinada. Pode ter natureza pública ou privada, 

consoante a natureza jurídica de quem o constituiu, a origem dos recursos 

procedentes e a finalidade da qual se tenciona. Em geral, não possui personalidade 

jurídica, porquanto se constitui de recursos geridos por pessoas e entidades que têm 

o objetivo de aplicar os valores arrecadados segundo as finalidades que devem ser 

satisfeitas. Nessa senda, os fundos consistem na gestão contábil de recursos 

financeiros para atender determinada finalidade (COELHO, 2012).  

Para Sanches (2002), os "fundos" públicos nada mais são que uma técnica 

orçamentária destinada a três finalidades. A primeira vincula certas receitas a 

destinações pré-determinadas em lei, destacando-as do orçamento geral do ente 

federativo. A segunda permite o superávit de um ano para outro, de modo que os 

recursos não gastos em um exercício possam ser acumulados para serem usados no 

ano seguinte, em vez de retornarem ao Tesouro. A terceira permite sua gestão 

descentralizada na Administração Pública, confiando-a a conselhos ou entes 

autônomos. 

Ademais, o art. 71, da Lei n. 4.320, de 17 de março de 1954, conceitua 

fundo especial como o produto de receitas especificadas que, por lei, vinculam-se à 

realização de determinados objetivos ou serviços, facultada a adoção de normas 

peculiares de aplicação. Assim, considerando as características da criação do FDD, 

constata-se que ele se enquadra na definição de fundo especial.  

Portanto, conclui-se que, diferente da esfera do direito privado, na qual a 

indenização pecuniária poderá ser aplicada pelo titular do bem lesado em qualquer 

finalidade que desejar, os recursos revertidos a favor do fundo criado pela LACP não 

podem ter qualquer destinação. No âmbito dos direitos difusos e coletivos, os valores 

provenientes das indenizações em dinheiro previstas na legislação têm destinação 

vinculada aos fins para os quais o fundo foi criado, qual seja, a efetiva recomposição 

do bem lesado ou do bem equivalente, caso não seja possível a adoção dessa 

providência. Além disso, os gastos devem estar correlacionados com a natureza da 

infração ou dano causado. 

O enfoque deste estudo é analisar os fundos de natureza pública, 

instituídos pelo poder público em qualquer âmbito administrativo (União ou Estados). 
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A natureza pública dos fundos em exame se deve ao fato de serem constituídos com 

recursos públicos de procedências diversas e instituídos pelo poder público para a 

finalidade estabelecida na legislação que o criou. Especificamente, estuda-se o Fundo 

de Defesa dos Direitos Difusos do Estado do Ceará, mas, para compreender em que 

finalidades podem ser aplicados seus recursos, parte-se do exame da legislação 

federal que criou o fundo federal. 

Isto posto, o poder público estabeleceu que os recursos provenientes das 

condenações em dinheiro e das multas aplicadas em decorrência dos danos causados 

ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valores artísticos, históricos, 

turísticos e paisagísticos e a quaisquer outros interesses difusos ou coletivos, devem 

ser revertidos ao fundo criado para gerir esses valores. A legislação determina que os 

recursos arrecadados devem ser destinados a ações que visem a reconstituição dos 

bens lesados (art. 13, da Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985; art. 1º, § 1º, da Lei n. 

9.008, de 21 de março de 1985 e art. 1º, do Decreto n. 1.306, de 9 de novembro de 

1994). 

Ainda, nesse sentido, o art. 7º do Decreto n. 1.306, de 9 de novembro de 

1994, estipula que as aplicações dos recursos arrecadados deverão estar 

relacionadas com a natureza da infração ou do dano causado. Dessa forma, devem 

ser empregados prioritariamente na reparação específica da lesão ocorrida sempre 

que tal fato for possível. Os valores serão centralizados em conta específica, mas 

devem ser identificados segundo a natureza da infração ou do dano causado, de modo 

a permitir que os recursos arrecadados sejam aplicados na recomposição da avaria 

ocorrida (art. 10, parágrafo único, do citado Decreto).  

Em ato contínuo, o art. 14, da Portaria n. 2.314, de 26 de novembro de 

2018, do Ministério da Justiça, estabelece que a Secretaria Nacional do Consumidor 

é a entidade competente para adotar as providências necessárias para que os 

recursos destinados ao FDD sejam identificados segundo a natureza da infração ou 

do dano causado, de forma a permitir que os valores sejam utilizados em ações que 

visem a recomposição dos respectivos danos. 

Para garantir que a condenação resultante da ação civil pública seja 

aplicada em prol de todos os envolvidos e, principalmente, sejam realizadas ações 

visando a reparação do dano causado, a legislação federal estabeleceu que a gestão 

dos recursos do FDD seja efetivada por um Conselho Federal ou por Conselhos 
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Estaduais, dos quais devem participar, necessariamente, o Ministério Público e 

representantes da comunidade. 

Além dos haveres oriundos das diversas ações de defesa de direitos 

difusos e coletivos, o fundo previsto na Lei de Ação Civil Pública (LACP) receberá 

recursos dos acordos ou condenações que tenham por fundamento os danos 

decorrentes de ato de discriminação étnica (art. 1º, inc. VII47, da LACP). A utilização 

desses valores deve ocorrer em ações de promoção da igualdade étnica. Neste caso, 

a definição da destinação desses recursos fica a cargo do Conselho Nacional de 

Promoção da Igualdade Racial, na hipótese de extensão nacional, ou dos Conselhos 

de Promoção de Igualdade Racial estaduais ou locais, nas circunstâncias de danos 

com extensão regional ou local (art. 13, §2º, LACP 48).  

Outra fonte de recurso do fundo é aquela proveniente de cominação de 

multa diária, aplicada quando não for seguida a determinação do juiz para o 

cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer e a direta condenação em dinheiro 

por indenização, nos termos do art. 2º, inc. II, do Decreto n. 1.306, de 09 de novembro 

de 1994 combinado com o art. 11, da LACP. 

Nesse contexto, as multas e indenizações provenientes da tutela 

jurisdicional de interesses dos portadores de deficiência, desde que não destinadas à 

reparação de danos a interesses individuais, nos moldes da Lei n. 7.853, de 24 de 

outubro de 1989, também se destinam a compor as receitas do fundo (art. 2º, inc. V, 

do Decreto n. 1.306, de 9 de novembro de 1994. 

Há, ainda, recursos vaticinados no Código de Defesa do Consumidor 

(CDC), no art. 10049, advindos de condenações em ações coletivas para tutela de 

direitos individuais homogêneos, quando não existirem demandados interessados em 

                                                           
47 “Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de 

responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados: [...] VII – à honra e à dignidade de grupos 
raciais, étnicos ou religiosos.” (BRASIL, 1985, online). 

48 “Art. 13 [...] § 2º Havendo acordo ou condenação com fundamento em dano causado por ato de 

discriminação étnica nos termos do disposto no art. 1o desta Lei, a prestação em dinheiro reverterá 
diretamente ao fundo de que trata o caput e será utilizada para ações de promoção da igualdade étnica, 
conforme definição do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, na hipótese de extensão 
nacional, ou dos Conselhos de Promoção de Igualdade Racial estaduais ou locais, nas hipóteses de 
danos com extensão regional ou local, respectivamente.” (BRASIL, 1985, online). 
49 “Art. 100. Decorrido o prazo de um ano sem habilitação de interessados em número compatível com 

a gravidade do dano, poderão os legitimados do art. 82 promover a liquidação e execução da 
indenização devida. Parágrafo único. O produto da indenização devida reverterá para o fundo criado 
pela Lei n.° 7.347, de 24 de julho de 1985.” (BRASIL, 1990, online). 
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número suficiente; é o chamado fluid recovery ou reparação fluida, que “trata dos 

valores referentes aos titulares dos direitos individuais recuperados para o FDD para 

garantir o princípio da tutela integral do bem jurídico coletivo” (DIDIER JUNIOR; 

ZANETI JUNIOR, 2019, p. 515). Referida previsão legal está amparada no art. 2150, 

da Lei da Ação Civil Pública (LACP) e tem por objetivo assegurar o princípio da 

reparação integral. Com vistas a este princípio, o FDD também recebe recursos 

provenientes dos danos causados aos investidores no mercado de valores mobiliários, 

conforme o art. 2º, §2º51, da Lei n. 7.913, de 7 de dezembro de 1989. 

Assim, percebe-se que o FDD recebe recursos de diversas fontes. Por esse 

motivo, a Portaria n. 2.314, de 26 de novembro de 2018, determinou que os recursos, 

ao serem destinados ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (FDD), devem estar 

criteriosamente identificados, permitindo a correta aplicação desses valores na 

reparação do bem lesado. Essa é a finalidade precípua que fundamentou a criação 

dos fundos públicos, assim entendidos na sua acepção econômica, cuja legislação 

deixou claro que a destinação dos valores arrecadados deve ser em prol da 

reconstituição do bem ao estado anterior à ocorrência do dano.  

Contudo, conforme já estudado e considerando que nem sempre é possível 

reparar o dano ocorrido, principalmente quando se trata do meio ambiente, o 

legislador possibilitou a utilização dos recursos do FDD em bem equivalente ao 

lesado. 

Dessa forma, a Lei n. 9.008, de 21 de março de 1995, estabeleceu, no § 

3º, do art. 1º, que os valores arrecadados a favor do FDD podem ser empregados, 

também, na promoção de eventos educativos ou científicos, na edição de materiais 

informativos, especificamente relacionados com a natureza da infração ou do dano 

causado (BRASIL, 1995). A lei permitiu também a utilização de recursos na 

modernização administrativa dos órgãos públicos, os quais são responsáveis pela 

execução das políticas correlatas à legislação. 

                                                           
50 “Art. 21. Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for 

cabível, os dispositivos do Título III da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor.” (BRASIL, 
1985, online). 
51 “Art. 2º As importâncias decorrentes da condenação, na ação de que trata esta Lei, reverterão aos 

investidores lesados, na proporção de seu prejuízo. [...] § 2º Decairá do direito à habilitação o investidor 
que não o exercer no prazo de dois anos, contado da data da publicação do edital a que alude o 
parágrafo anterior, devendo a quantia correspondente ser recolhida ao Fundo a que se refere o art. 13 
da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985.” (BRASIL, 1989, online). 
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Entretanto, para que haja a aplicação de recursos em finalidades distintas 

da reparação do bem lesado, primeiro é necessário comprovar que não foi possível 

investir em ações que visem atingir esse objetivo, ou demonstrar que já existem 

projetos com o fito de reparar o dano e que há recursos suficientes para serem 

aplicados em outras finalidades permitidas na legislação. 

Nesse sentido, a Resolução n. 07, de 25 de junho de 1999, definiu critérios 

para aplicação dos recursos do FDD e estabeleceu uma ordem de preferência no 

emprego dos haveres: 

 

Art. 1º - Os recursos financeiros arrecadados pelo Fundo de Defesa dos 
Direitos Difusos (FDD) serão aplicados na recuperação de bens lesados. 

Parágrafo único. Na impossibilidade da aplicação prevista no caput deste 
artigo os recursos serão destinados: 

a) à promoção de eventos educativos ou científicos e à edição de material 
informativo que diga respeito à natureza das infrações ou danos causados às 
áreas do meio ambiente, do consumidor, dos bens e direitos de valor artístico, 
estético, histórico, turístico, paisagístico, da defesa da concorrência e de 
outros interesses difusos e coletivos; e 

b) não sendo viáveis as duas alternativas anteriores, na modernização 
administrativa dos órgãos públicos vinculados às áreas (BRASIL, 1999, 
online). 

 

A relevância da interpretação desse dispositivo e a investigação mais 

atenta às disposições Resolução nº 07, de 25 de junho de 1999, é fundamental para 

que este estudo possa tecer considerações acerca dos gastos realizados com os 

recursos do FDD federal e do Estado do Ceará.  

Observe-se que o legislador foi categórico em definir, no caput do 

dispositivo, a prioridade de aplicação dos recursos na reconstituição do bem lesado. 

É fato que o legislador abriu a viabilidade de destinar os recursos para outras 

finalidades, mas estabeleceu que isso somente será permitido se for impossível a 

recomposição do dano, definindo, para tanto, critérios de prioridade. 

Logo, demonstrado que o bem lesado não poderá ser reconstituído, a regra 

seguinte é aplicar os recursos na promoção de eventos educativos ou científicos e na 

edição de material informativo. Há, também, uma regra para empregar as verbas do 

FDD nessas ações, qual seja, os eventos e os materiais informativos devem tratar da 

natureza das infrações ou danos causados, que estão relacionados às áreas do meio 

ambiente atingidas, além de falarem acerca do consumidor, dos bens e direitos de 



84 

 

 

valor artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico, da defesa da concorrência e 

de outros interesses difusos e coletivos. 

Em ato contínuo, a última hipótese possível para uso dos recursos do FDD 

é o emprego desses valores em ações voltadas para a modernização administrativa 

dos órgãos públicos. Mas, para uso nesse fim, três regras sequenciais foram 

estipuladas: 1) não ser viável o emprego dos recursos na recuperação do bem lesado; 

2) não ser possível usar as verbas em ações voltadas para promoção de eventos 

educativos, científicos ou edição de material informativo relacionados à natureza das 

infrações ou danos causados e 3) o ente público deve ter relação com as áreas de 

ocorrência do dano. 

Ressalte-se que o fundo criado pela Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985, é 

considerado um dos principais instrumentos a serviço da democracia, haja vista a 

sociedade participar da implementação dos recursos e da fiscalização de seus 

resultados. Assim, “representa o início do caminho que vai da responsabilidade à 

solidariedade” (CASAGRANDE, 2006, p 21).  

Dessa forma, dar transparência das receitas arrecadadas a favor do FDD, 

bem como fiscalizar os projetos realizados com seus recursos, é um importante meio 

para o exercício da democracia em prol das gerações presentes e futuras, 

principalmente quanto aos recursos provenientes do dano ambiental, visto a carência 

de ações voltadas para a reconstituição dos desastres nesta seara. 

De forma sucinta, é possível afirmar que o papel final do FDD é gerenciar 

os recursos provenientes dos titulares coletivos, difusa ou stricto sensu, ou de 

indivíduos tratados homogeneamente, desde que tais personalidades estejam inaptas 

para receber diretamente os valores de condenações ou doações monetárias, com a 

finalidade de aplicá-los na recuperação dos danos e lesões aos interesses coletivos. 

No que se refere à esfera federal, todos os dados sobre o Fundo de Defesa 

dos Direitos Difusos (FDD) estão disponíveis na página eletrônica do Ministério da 

Justiça52. Dentre as informações apresentadas, encontram-se os Relatórios de 

                                                           
52 Para mais informações sobre Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (FDD), confira a página 
eletrônica do Ministério da Justiça: https://www.justica.gov.br/seus-direitos/consumidor/direitos-difusos 
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Arrecadação do período de 2000 a 202053, nos quais estão discriminadas todas as 

informações relativas à data, ao recolhedor, à origem do recolhimento e ao valor 

recolhido.  

Também é possível identificar, nos citados relatórios, a proveniência do 

recurso recolhido, conforme a natureza da infração ou do dano causado, 

relacionando-se os valores das condenações judiciais relativas ao meio ambiente, das 

multas e indenizações alusivas às pessoas portadoras de deficiência, das multas 

provenientes da aplicação do CDC àqueles valores concernentes à infração à ordem 

econômica, aos sorteios de instituições filantrópicas, às doações e às condenações 

judiciais decorrentes de qualquer outro interesse difuso e coletivo. 

A partir das informações disponíveis na página eletrônica do FDD, 

constata-se que estão sendo cumpridas as determinações legais quanto à 

transparência e à correta discriminação das receitas arrecadadas a favor do fundo. 

Com isso, torna-se viável aprovar projetos que visem, especificamente, a aplicação 

dos recursos na reparação do dano. 

As regras aplicáveis ao fundo federal também são válidas para os fundos 

estaduais, uma vez que a legislação prevê a criação em ambas as esferas de governo. 

Tal disposição normativa se deve ao formato do sistema federativo brasileiro diante 

do processamento das ações civis públicas.  

Cabe destacar que não há previsão legal quanto à instituição de fundos 

municipais para a defesa dos direitos difusos, visto que a Lei de Ação Civil Pública 

(LACP) somente menciona que os recursos provenientes da condenação em dinheiro, 

decorrente dos danos causados, serão revertidos a um fundo gerido por um Conselho 

Federal ou por Conselhos Estaduais, não dispondo de hipótese sobre a gestão dos 

recursos por conselhos municipais.  

Assim, além do FDD federal, cada estado da federação deve instituir um 

fundo para receber e gerir os recursos das condenações em dinheiro, provenientes 

das ações civis públicas interpostas contra danos causados ao meio ambiente e 

outros de natureza metaindividual.  

                                                           
53 Para maiores informações sobre os Relatórios de Arrecadação do período de 2000 a 2020, acesse 
o endereço eletrônico: https://www.justica.gov.br/seus-direitos/consumidor/direitos-
difusos/arrecadacao-1.  
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Nesse sentido, Mazzilli (2019, p. 642-643) traz o seguinte ensinamento:  

 

Se a ação civil pública ou coletiva correr perante vara federal e envolver 
interesses da União, de empresa pública federal ou de entidade autárquica 
federal, o produto auferido irá para o fundo federal, nas demais ações, será 
depositado em fundo estadual. 

 

Prefixadas as regras para auferir as receitas e executar as despesas, o 

desafio dos Conselhos Gestores dos Fundos de Defesa dos Direitos Difusos, sejam 

federais, sejam estaduais, é conferir efetividade na reparação do dano lesado. Afinal, 

a ação civil pública, diante da relevância social dos bens que visa salvaguardar, tais 

como, o meio ambiente, tem se firmado como sendo um, senão o maior, dos 

mecanismos de efetivação de justiça social previsto no ordenamento jurídico 

brasileiro. 

 

3.5 Fundo de Defesa de Direitos Difusos Federal: instrumento de efetividade 
mitigada 

 

Conforme as legislações extensivamente já apresentadas, os recursos 

transferidos para o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (FDD) devem ter como 

destinação primordial a recuperação do próprio dano que ensejou a condenação 

judicial.  

Nesse sentido, considera-se o caso exemplificativo de uma ação que 

imputa penalidade de indenização pecuniária por danos morais e coletivos em razão 

de um grande desastre ambiental. A partir de análise sistemática dos dispositivos 

legais aplicáveis em conjunto com o princípio da reparação integral cabível à 

responsabilidade civil, indica-se que os valores decorrentes dessa ação e transferidos 

para o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (FDD) devem ser revertidos para ações 

em favor da comunidade atingida pelo dano ambiental que motivou a condenação. 

Caso haja algum entrave técnico, que impeça os recursos a se destinarem 

à recuperação específica do dano que deu origem à condenação, então, a 

indenização pecuniária deve, primordialmente, ser alocada a outro bem difuso ou 

coletivo análogo ao que foi danificado, de forma a garantir uma reparação equivalente 
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ou de natureza similar. Essa são as diretrizes prioritárias estabelecidas na legislação 

aplicável ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (FDD). 

Nessa toada, o legislador concedeu outras possibilidades para aplicação 

dos recursos transferidos para o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (FDD), tais 

como, para promover eventos educativos ou científicos e para produzir material 

informativo que diga respeito à natureza da infração ou danos causados às 

respectivas áreas afetadas, bem como à modernização administrativa (art. 1º, § 3º, da 

Lei n. 9.008, de 21 de março de 1995).  

Contudo, a Resolução n. 07, de 25 de junho de 1999, definiu critérios para 

aplicação dos recursos do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (FDD), adotando 

prioridades a serem seguidas: primeiro, aplicam-se na recuperação do bem lesado ou 

de áreas próximas a este; não sendo isso possível, permite-se a destinação para a 

promoção de eventos educativos e afins; e, por fim, somente se não forem viáveis 

essas duas formas de destinação, é que os recursos do FDD poderão ser utilizados 

em ações que visem a modernização administrativa dos órgãos públicos vinculados 

às áreas afetadas (art. 1º54, parágrafo único, “a” e “b”).  

Sanseverino (2010, p. 19-34), em obra que analisa o referido princípio, 

assevera: 

 

O princípio da reparação integral ou plena, também chamado de equivalência 
entre o dano e a indenização, como indicado por sua própria denominação, 
busca colocar o lesado em situação equivalente à que se encontrava antes 
de ocorrer o ato ilícito. 

 

No âmbito federal, a doutrina vem sistematicamente comprovando que a 

aplicação dos recursos do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (FDD) está longe de 

obedecer aos critérios estabelecidos na legislação. A grande crítica, neste âmbito, 

concentra-se no contingenciamento destes recursos para assegurar as metas de 

                                                           
54 “Art. 1º - Os recursos financeiros arrecadados pelo Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (FDD) 

serão aplicados na recuperação de bens lesados. Parágrafo Único. Na impossibilidade da aplicação 
prevista no caput deste artigo os recursos serão destinados: a) à promoção de eventos educativos ou 
científicos e à edição de material informativo que diga respeito à natureza das infrações ou danos 
causados às áreas do meio ambiente, do consumidor, dos bens e direitos de valor artístico, estético, 
histórico, turístico, paisagístico, da defesa da concorrência e de outros interesses difusos e coletivos; e 
b) não sendo viáveis as duas alternativas anteriores, na modernização administrativa dos órgãos 
públicos vinculados às áreas.” (BRASIL, 1999, online). 
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superávit primário do Governo Federal, com fundamento no art. 9º55, da Lei de 

Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000). 

Referida norma dispõe que, se ao final de um bimestre, for verificado que 

a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado 

primário ou nominal, o Poder Executivo poderá represar a previsão de gastos a fim de 

que elas sejam cumpridas. Assim, como os recursos vão para uma conta gerida pela 

União, basta os gestores argumentarem que eles são necessários para cumprir as 

metas do resultado primário para não liberarem dotação orçamentária para a 

execução das ações voltadas para o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (FDD), 

que, a princípio, seria o sujeito dessa destinação. 

Venzon (2017), em análise dos Relatórios de Gestão do Fundo de Defesa 

dos Direitos Difusos (FDD), no período de 2003 a 2016, constatou uma vultosa quantia 

de recursos arrecadados a favor do fundo, bem como o aumento das receitas ano a 

ano. A alocação de verbas para apoiar os projetos selecionados, financiados com 

recursos do FDD, no entanto, foi irrisória. Para se ter uma ideia da baixa execução 

dos recursos a favor dos objetivos do fundo, em 2015, apenas 0,68% (zero vírgula 

sessenta e oito por cento) dos haveres arrecadados pelo FDD foram aplicados em 

suas finalidades e, em 2016, esse montante correspondeu somente a 0,36% (zero 

vírgula trinta e seis por cento). Para o autor, a ausência de projetos executados se 

deve ao “contingenciamento efetuado pela União em relação aos recursos do FDD, o 

que tem impedido o fundo de atender a demandas das organizações da sociedade 

civil e de órgãos públicos” (VENZON, 2017, p. 135-136). 

Clark e Lima (2018), ao tratarem sobre o tema da responsabilidade do 

Estado pela efetiva aplicação dos recursos do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos 

(FDD), entendem como negativa a ampliação das possibilidades de uso dos recursos 

deste fundo. A Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985, somente permitia o gasto dos 

valores na reconstituição dos bens lesados; entretanto, com a edição da Lei n. 9.008, 

de 21 de março de 1995 e dos Decretos regulamentadores, tornou-se possível a 

realização de gastos em ações educativas, pesquisas científicas ou outros projetos 

                                                           
55 “Art. 9º Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o 

cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os 
Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta 
dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela 
lei de diretrizes orçamentárias.” (BRASIL, 2000, online). 
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relativos à recuperação de bens lesados. Entendem que tais acréscimos quanto ao 

uso dos recursos levaram para longe a função basilar almejada pela Lei de Ação Civil 

Pública (LACP), qual seja, a de reconstituição do bem lesado, e trouxe, por via de 

consequência, o acúmulo de recursos nos cofres do governo federal em virtude dos 

trâmites necessários para a aprovação dos projetos e para a execução, em seguida.  

Diante da linha de raciocínio empreendida neste estudo, entende-se que, 

diversamente do que é trazido pelos autores suprarreferidos, ampliar as possibilidades 

de uso dos recursos do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (FDD), para que sejam 

aplicados em ações educativas, pesquisas científicas e projetos outros voltados para 

a recuperação do bem lesado, não significa desvirtuar suas finalidades. Pelo contrário, 

uma população que tenha consciência ambiental estará mais preparada para agir na 

recomposição do dano nos casos de desastres ambientais.  

Tomando por fundamento os ensinamentos de Amartya Sen (2010), há 

cinco tipos de liberdades instrumentais necessárias à promoção do desenvolvimento 

sustentável, quais sejam: liberdades políticas, facilidades econômicas, oportunidades 

sociais, garantias de transparência e segurança protetora. Depreende-se que a 

educação, enquadrada como oportunidade social na teoria de Sen (2010), é 

imprescindível para a formação inclusiva do indivíduo e indispensável para 

compatibilizar o desenvolvimento humano e o crescimento econômico, permitindo, por 

conseguinte, o desenvolvimento sustentável.  

Assim, recursos empregados em ações educativas, pesquisas científicas e 

outras dessa natureza ensejam não apenas a oportunidade de realizar ações para 

reconstituição do meio ambiente, mas também a incorporação de ações ecológicas 

nas decisões econômicas e políticas, possibilitando o avanço nas condutas que levam 

a população ao desenvolvimento sustentável, garantindo a proteção do meio ambiente 

para a geração presente e futura. 

Feitas essas considerações, retorna-se à pesquisa realizada por Clark e 

Lima (2018), no período de 2010 a 2017. Segundo dados extraídos do Ministério da 

Justiça e Segurança Pública (2019, 2020), nesse período, os autores evidenciaram 

que menos de 10% (dez por cento) dos valores arrecadados pelo Fundo de Defesa 

dos Direitos Difusos (FDD) foram aplicados em projetos que estão atrelados aos 

critérios definidos nas legislações que regulamentam o fundo.  
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Eles constataram, ainda, que o restante dos recursos, em média 90% 

(noventa por cento), foi utilizado para cobrir as metas do resultado primário, o que se 

mostra indevido e evidencia o desvio dos recursos para os cofres do Governo Federal, 

com o intuito de dissimular o prejuízo advindo da dívida pública interna e externa. 

Nesse sentido, concluem que:  

 

[...] os recursos advindos das condenações da lei 7347/85 mostram-se 
totalmente desviados, a bem da verdade, registre-se, para suprir o superávit 
primário no Governo Federal, o que gera, lado outro, a sua responsabilização, 
como gestor do Fundo de Direitos Difusos, face a não aplicação recorrente 
dos valores oriundos de condenações em ação civil pública por danos 
lesados de cunho metaindividuais ou difusos em seus respectivos objetivos, 
ou seja, para reconstituição dos danos lesados ou sua recuperação ou, em 
caso de total impossibilidade, utilização de recursos em reconstituição ou 
recuperação de outros danos da mesma estirpe (CLARK; LIMA, 2018, p. 200-
201). 

 

Outra evidência dos desvios das finalidades do Fundo de Defesa dos 

Direitos Difusos (FDD) pode ser observada a partir de levantamento realizado nas 

receitas e despesas deste fundo, no período de 2010 a 2017. O estudo demonstra 

que os valores arrecadados em favor do FDD são provenientes, precipuamente “das 

multas aplicadas pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) a 

empresas condenadas por formação de cartel” (VASCONCELOS, 2017, online). 

Outras origens dos recursos evidenciados no estudo foram os valores decorrentes das 

condenações em ações civis públicas de responsabilidade por danos ao meio-

ambiente, ao consumidor e aos investidores no mercado de valores mobiliários 

(VASCONCELOS, 2017, online).  

Consultado sobre o assunto, o ex-Presidente do Conselho Gestor do fundo, 

Fabrício Missorino Lázaro, afirmou que os valores arrecadados não são aplicados em 

projetos que visam reconstituir o dano, em que a condenação para o reparar foi de 

forma pecuniária, tampouco em ações similares. O gestor informou também que tais 

recursos são, na verdade, direcionados para o orçamento geral do Ministério da 

Justiça, que possui autonomia tanto para liberar os valores para o Conselho do FDD, 

como para transferir os recursos não utilizados a outras pastas que compõem o 

Ministério (VASCONCELOS, 2017).  

Schmidt (2014), após 30 (trinta) anos de existência do Fundo de Defesa 

dos Direitos Difusos (FDD), realizou estudo avaliando os impactos deste no 
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desenvolvimento social brasileiro, no período de 2005 a 2014. Em especial, o autor 

examinou quais foram os setores que mais arrecadaram em favor do FDD e a 

destinação que foi dada às vultosas e crescentes cifras auferidas. Ele constatou que 

os valores amealhados não guardam correlação com a realidade brasileira. Isso 

porque apenas 2,2% (dois vírgula dois por cento) da arrecadação do FDD está 

relacionada a multas e indenizações decorrentes de processos ligados ao meio 

ambiente, destoando-se dos pulsantes protestos sociais e científicos relacionados à 

proteção ambiental, especificamente quanto ao desmatamento da Amazônia. 

Na mesma toada, o autor verificou que as multas e indenizações relativas 

ao direito do consumidor representam, aproximadamente, 2,48% (dois vírgula 

quarenta e oito por cento) da arrecadação total do período, o que também contrasta 

com a realidade jurídica brasileira. Já o montante alusivo à legenda “outros interesses 

coletivos e difusos” totaliza 9,83% (nove vírgula oitenta e três por cento) (em torno de 

cinquenta milhões de reais) da quantia arrecadada no interregno analisado.  

O resultado relativo à legenda “outros interesses coletivos e difusos” 

representa, para Schmidt (2014), uma infração ao princípio da transparência, visto que 

a denominação atribuída é vaga. Além disso, vai de encontro com as diretrizes 

fundamentais do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (FDD), as quais preconizam 

que os direitos ofendidos devem ser nitidamente revelados de forma a permitir o 

direcionamento dos recursos em prol de sua reconstituição.  

Por fim, o estudo apresentou que 80,45% (oitenta vírgula quarenta e cinco 

por cento) dos valores amealhados a favor do fundo foram oriundos de ações que 

versam sobre a ofensa à ordem econômica, o que representa quase quatrocentos 

milhões de reais na década analisada. Com base nisso, o autor questiona: 

 

[...] os direitos difusos relativos à ordem econômica são, de fato, aqueles com 
os maiores números de ofensas na realidade jurídica brasileira? As 
condenações nos processos em que há ofensa a tais direitos, em detrimento 
de todos os demais abarcados pelo FDD, deveriam representar montante tão 
considerável? Quais os motivos pelo quais os demais direitos não estão 
sendo resguardados, ou, se estão, porque não geram reversões em favor do 
FDD? (SCHMIDT, 2014, p. 219). 

 

Sem esgotar a discussão, o autor propõe como resposta para seus 

questionamentos o fato de o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) 

e a Secretaria de Direito Econômico (SDE) requererem a reversão de valores em prol 
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do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (FDD), quando há condenação por ofensa à 

ordem econômica nos processos. Ainda, o autor atribui tal descompasso de 

arrecadação ao desconhecimento das atribuições e competências do FDD por parte 

dos magistrados e advogados. 

Dando seguimento, o estudo também examinou a destinação dos recursos 

no período de 2005 a 2014 e concluiu: tanto os projetos apoiados, quanto os que 

receberam recursos do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (FDD) não guardam 

correlação entre o dano ocorrido e a aplicação dos recursos. Schmidt (2014, p. 222) 

afirma que, em geral, os projetos apoiados são de cunho ambiental, artístico, da área 

do Direito do Consumidor e “que há uma efetiva dispersão temática dos projetos que 

recebem auxílio do fundo, não havendo uma preocupação visível em restituir 

diretamente os maiores direitos atingidos naqueles anos”. 

Nesse contexto, a Controladoria Geral da União (CGU), por ocasião dos 

exames realizados em auditoria anual, referente ao exercício de 2017, da Secretaria 

Nacional do Consumidor (SENACON), também observou a falta de aplicação dos 

recursos do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (FDD) no seu real propósito. 

Na oportunidade, foram examinados os valores arrecadados pelo FDD e a 

execução financeira dos projetos apoiados, levando-se em consideração o período de 

2015 a 2017 (CGU, 2018). Conforme essa pesquisa, os valores arrecadados a favor 

do fundo são expressivos, totalizando R$ 563.326.342,06, em 2015; R$ 

775.042.663,49, em 2016; e R$ 592.280.173,54, em 2017. Contudo, menos de 1% 

(um por cento) foi efetivamente aplicado em projetos apoiados. Os resultados 

apresentados no Relatório da CGU estão demonstrados na tabela abaixo: 

 

Tabela 1 – Execução financeira do FDD – Período 2015 a 2017 

Ano 

Valor (R$) 
Arrecadado 

(A) 

Projetos 
Propostos 

Projetos 
Efetivamente 
Conveniado 

Valor (R$) despendido 
nos projetos apoiados  

(B) 

Percentual (%) 
executado 

(B)/(A)*100 

2015 563.326.342,06 526 11 3.967.007,96 0,70 

2016 775.042.663,49 897 8 1.864.323,16 0,24 

2017 592.280.173,54 1691 4 1.256.882,70 0,21 

Fonte: Elaboração própria (CGU, 2018). 
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A Controladoria Geral da União (CGU) notou que a falta de aplicação dos 

recursos não ocorreu devido à ausência de projetos propostos, visto que, em 2015, 

foram apresentados 526 (quinhentos e vinte e seis) projetos; em 2016, 897 (oitocentos 

e noventa e sete) projetos; e, em 2017, 1691 (mil seiscentos e noventa e um) projetos. 

Em que pese tais resultados significativos, somente foram firmados 11 (onze) 

convênios, em 2015; 8 (oito), em 2016; e 4 (quatro), em 2017.  

Nesse sentido, a auditoria apurou que o reduzido número de convênios 

firmados decorreu do contingenciamento financeiro sistemático, o que 

consequentemente inviabilizou o aumento do número de projetos apoiados. 

Averiguou-se que a situação é recorrente, em virtude de os limites monetários para 

elaboração e execução do orçamento serem inferiores ao total estimado e arrecadado 

das receitas, gerando, assim, superávits anuais. 

Outro aspecto abordado nos exames das contas anuais da Secretaria 

Nacional do Consumidor (SENACON) foi a ausência de correlação entre a destinação 

dos recursos financeiros do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (FDD) e a natureza 

dos valores arrecadados. Isso caracteriza descumprimento do art. 7º, do Decreto n. 

1.306, de 9 de novembro de 1994. A Controladoria Geral da União (CGU) observou, 

ainda, que o Conselho Gestor Federal do FDD (CFDD) não possui conta própria e, 

para desenvolver seus trabalhos, depende dos recursos do Orçamento Geral da 

União. Tal situação demonstra que o orçamento do FDD não é vinculado à infração 

que gerou a multa, infringindo os regramentos estabelecidos na Lei n. 9.008, de 21 de 

março de 1995 (CGU, 2018).  

Com os resultados apresentados no Relatório da Controladoria Geral da 

União (CGU), é possível fazer algumas considerações conclusivas: 1) inexiste uma 

conta específica para receber os recursos do FDD, sendo tais valores direcionados à 

conta geral da União, o que inviabiliza a gerência desses haveres pelo Conselho 

Federal Gestor do FDD (CFDD), já que a execução dos projetos fica à espera de 

liberação financeira por parte da União; e 2) existe dependência do Conselho na 

programação financeira do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 

(MPOG) para viabilizar a execução dos projetos a ele apresentados, o que traz as 

seguintes consequências: limita a sua atuação efetiva, impede que tenha o controle 

dos recursos recebidos em consonância com a destinação correlata ao bem afetado 
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e impossibilita sua responsabilização pelo desvio da finalidade do FDD, por não 

aplicar os recursos na reconstituição do dano. 

À vista da evidente não aplicação dos recursos do FDD nas finalidades para 

as quais foi criado, o Ministério Público Federal (MPF) em Campinas (6ª Vara Federal) 

ajuizou, em 13 de dezembro de 2017, a Ação Civil Pública n. 5008138-

68.2017.4.03.6105, em face da União. A ação tencionou a obtenção de provimento 

judicial para que os recursos oriundos de multas e indenizações por danos causados 

à coletividade deixassem de ser contingenciados e fossem efetivamente aplicados 

pelo Executivo.  

Na ação, apresentou-se um histórico da legislação que regulamenta o FDD 

e concluiu-se que, em todas as normas aplicáveis ao fundo, não há nenhuma 

referência a outra destinação de seus recursos, a não ser a aplicação em projetos e 

ações voltados à proteção dos direitos metaindividuais. Demonstrou-se, ainda, que as 

verbas depositadas a favor do FDD são apropriadas indevidamente pela União, 

valendo-se de artifícios orçamentários para impedir que esses recursos sejam 

aplicados e direcionados à finalidade que detêm. 

O Conselho Federal Gestor do FDD (CFDD) se manifestou na ação 

informando os valores efetivamente arrecadados e os executados, no período de 2011 

a 2016. Os dados estão apresentados na tabela a seguir. 

 

Tabela 2- Valores arrecadados e executados pelo FDD – Período 2011 a 2016 

Ano 
Valor arrecadado 

(R$) 
Valor executado 

(R$) 
Razão arrecadado 

X executado 

2011 41.462.227,35 8.942.943,00 21,50% 

2012 57.012.619,56 5.566.325,00 9,70% 

2013 120.228.753,13 3.640.749,00 3,00% 

2014 192.354.824,49 6.321.472,00 3,28% 

2015 563.326.342,06 3.845.637,00 0,68% 

2016 775.034.487,75 3.845.806,00 0,38% 

Total 1.749.479.254,00 32.162.932,00 1,84% 

Fonte: Elaboração própria (CAMPINAS, 2018). 

 

Conforme demonstrado, o montante acumulado pelo FDD, no período de 

2011 e 2016, foi de R$ 1.749.479.254,00 (um bilhão, setecentos e quarenta e nove 
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milhões, quatrocentos e setenta e nove mil e duzentos e cinquenta e quatro reais). 

Todavia, somente foram aplicados recursos no total de R$ 32.162.932,00 (trinta e dois 

milhões, cento e sessenta e dois mil, novecentos e trinta e dois reais), o que 

representa apenas 1,84% (um vírgula oitenta e quatro por cento) do total arrecadado.  

Dentre os argumentos apresentados na propositura da ação para 

responsabilizar a União pela má gestão do FDD está o de que o Fundo arrecada 

valores expressivos, que não provêm de arrecadação ordinária do governo, mas da 

lesão a bens jurídicos coletivos, motivo pelo qual devem ser aplicados nos fins 

estabelecidos pela lei que o regem. A parte autoral alega, ainda, que a Lei 

Orçamentária Anual (LOA) não destina ao FDD os valores equivalentes ao arrecadado 

no ano anterior, o que inviabiliza a aplicação dos recursos, já que o fundo passa a ter 

um saldo que não pode ser aplicado porque não consta no orçamento.  

Outro ponto questionado foi a inexistência de conta específica do FDD para 

arrecadação de seus recursos, sendo tais valores depositados na conta única do 

Tesouro Nacional. O Procurador da República, Edilson Vitorelli Diniz Lima, autor da 

citada Ação Civil Pública, afirmou que, dessa forma, a União se aproveita desses 

recursos em outras finalidades, mantendo-os ficticiamente reservados ao FDD, sem 

permitir sua aplicação em ações voltadas para as suas finalidades. Assim, 

contingencia os valores na conta do fundo, e não libera orçamento na Lei 

Orçamentária, inviabilizando a execução dos recursos nos projetos apoiados. 

O Procurador da República, Edilson Vitorelli Diniz Lima, segue afirmando 

que “É como se a UNIÃO tratasse as verbas arrecadadas pelo FDD – todas 

decorrentes de ato ilícito – como tributos, meros mecanismos ordinários de 

financiamento da máquina pública” (CAMPINAS, 2018, online). Percebe-se que, 

apesar da determinação legal da natureza vinculada dos recursos do FDD, a 

execução de seus recursos ocorre como se tivesse natureza contábil, haja vista utilizá-

los para reduzir a dívida líquida e equilibrar as contas públicas. 

Na ação civil pública, demonstrou-se, assim, que a quantia total arrecadada 

a favor do FDD, desde o ano de sua criação (2006) até a data de interposição da ação 

(2017), foi de R$ 2.305.995.705,68 (dois bilhões, trezentos e cinco milhões, 

novecentos e noventa e cinco mil, setecentos e cinco reais e sessenta e oito 

centavos). Contudo, a Lei Orçamentária Anual (LOA), de 2017, destinou à efetiva 

tutela dos interesses difusos apenas R$ 78.045.648,00 (setenta e oito milhões, 
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quarenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e oito reais), o que representa apenas 4% 

(quatro por cento) do volume arrecadado no período. Tal fato inviabilizou a aplicação 

dos recursos do fundo nos projetos aprovados, visto que 95% (noventa e cinco por 

cento) do valor ficou registrado no caixa contábil, sendo utilizado para formar reserva 

de contingência. 

Destaque-se que o uso dos recursos do Fundo de Defesa dos Direitos 

Difusos (FDD) para formação de reserva de contingência é uma forma de desvirtuar 

os objetivos deste. Conforme estabelece a Lei de Ação Civil Pública (LACP), os 

recursos contingenciados devem retornar, necessariamente, ao patrimônio histórico e 

cultural, ao meio ambiente, ao combate à corrupção e à defesa do consumidor e da 

concorrência.  

Nesse sentido, o Ministério Público Federal (MPF) requereu, por meio da 

citada ação, as seguintes providências: (i) que a Lei Orçamentária Anual contenha 

dispositivo no sentido de destinar a integralidade dos recursos do Fundo de Defesa 

de Direitos Difusos aos fins a que foram arrecadados; (ii) que a União não promova 

novos contingenciamentos dos recursos do FDD; e (iii) que seja criada uma conta 

corrente específica para segregar financeiramente os recursos destinados ao FDD, 

de modo a impedir que eles continuem a compor a reserva financeira da União, 

destinando-se efetivamente a atender a finalidade para a qual se destinam. 

Em decisão proferida na data de 17 de julho de 2018, a Justiça Federal de 

Primeiro Grau concluiu pela pertinência das irregularidades apontadas pelo Parquet. 

Nessa perspectiva, concedeu medida cautelar e determinou o cumprimento de todas 

as providências sugeridas pelo Ministério Público, acima transcritas, a partir da 

proposta de Lei Orçamentária de 2019. Transcreve-se, a seguir, o trecho da decisão 

que evidencia o entendimento exarado na decisão da Justiça Federal de Primeiro 

Grau, acerca do desvio de finalidade na utilização dos recursos do FDD: 

 

[...] não há dúvida de que ao contrário da legislação em vigor, e a despeito da 
alta soma de dinheiro que compõe o FDD, a União sistematicamente vem 
realizando o empenho das verbas do Fundo com valores irrisórios, 
dificultando ou impossibilitando o cumprimento da finalidade para a qual o 
FDD foi criado, que é a reparação de danos à sociedade em razão dos danos 
a ela ocasionados. 

Este modo de agir da União faz que todo o trabalho realizado pelo Ministério 
Público Federal, pelos Ministérios Públicos Estaduais e demais órgãos que 
atuam no sistema dos direitos difusos fiquem assim voltados para intuitos 
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arrecadatórios do Estado, tornando-os algo semelhante às procuradorias 
ficais que atuam na cobrança de tributos, apequenando por demais as nobres 
funções constitucionais do Ministério Público (CAMPINAS, 2018, online). 

 

Conforme consulta realizada no Portal Eletrônico do Tribunal Regional 

Federal da 3ª Região, o julgamento da ação não foi concluído até a data da finalização 

deste trabalho56. Contudo, verifica-se que a medida cautelar concedida, por 

consequência da atuação profícua do Parquet, já produziu efeitos positivos. Em Nota 

Pública, emitida em 29 de setembro de 2019, a Associação Nacional dos 

Procuradores da República (ANPR) divulgou os benefícios já produzidos com a 

liberação dos recursos para aplicação na reconstituição do bem lesado:  

 

[...] em 2019, 73 projetos foram aprovados por entes federais, estaduais e 
municipais, com repasse previsto de quase R$ 640 milhões até 2022. Fazem 
parte da lista a construção de cinco mil cisternas em escolas públicas rurais 
do semiárido nordestino e do Norte de Minas Gerais, além de reformas 
necessárias no Museu Nacional de Belas Artes e no Museu Histórico 
Nacional, algumas das mais importantes estruturas do patrimônio histórico 
brasileiro. 

O julgamento ainda não foi concluído e três desembargadores já votaram 
favoravelmente ao MPF. A ANPR reconhece o esforço do MPF e do Conselho 
Gestor do FDD para que a lei cumpra o seu objetivo e gere os resultados em 
benefício da sociedade (NOTA..., 2019, online). 

 

Com efeito, verifica-se que há muito a ajustar para que os recursos 

provenientes das fontes de receitas do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (FDD) 

sejam efetivamente aplicados na reconstituição do bem lesado. Especificamente, no 

âmbito da proteção do meio ambiente, identificou-se que sequer há a efetiva 

apropriação das receitas provenientes das multas e indenizações por danos causados 

à natureza, uma vez que representam apenas 2,2% (dois vírgula dois por cento) do 

total das receitas arrecadadas a favor do fundo. 

Assim, se na esfera federal o cenário se mostra inadequado, para não dizer 

desvirtuado, nas esferas estaduais o contexto pode ser bem pior. Assim, no próximo 

tópico será analisado o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos no Estado do Ceará, 

objeto fim deste estudo. 

 

                                                           
56 Para fins de acompanhamento da referida Ação Civil Pública nº 5008138-68.2017.4.03.6105, 
recomenda-se o acesso ao site:  
https://pje1g.trf3.jus.br/pje/ConsultaPublica/listView.seam?numeroProcesso=50081386820174036105  
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4 O FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO ESTADO DO CEARÁ 
COLETIVOS 

 

Este capítulo pretende trazer os aspectos normativos do Fundo de Defesa 

dos Direitos Difusos do Estado do Ceará (FDID) e as receitas auferidas e as despesas 

executadas por este, no período de 2004 a 2019. Ademais, segue com a análise da 

aplicação dos recursos arrecadados e a efetiva recomposição do dano causado aos 

direitos e interesses difusos e coletivos, no território do Estado do Ceará, e finaliza 

com sugestões de melhorias que podem ser adotadas pelo Conselho Gestor do 

Fundo, no sentido de adequar sua gestão aos fins para os quais foi criado. 

 

4.1 Os aspectos normativos do FDID do Estado do Ceará e o Conselho Gestor 

 

O Fundo de Defesa dos Direitos Difusos do Estado do Ceará (FDID) foi 

criado pela Lei Complementar n. 46, de 15 de julho de 2004, regulamentado pelo 

Decreto n. 27.526, de 11 de agosto de 2004, e integra a estrutura organizacional do 

Ministério Público do Estado do Ceará (MP/CE), que é vinculado à Procuradoria Geral 

de Justiça. 

Por ocasião da primeira reunião ordinária do Conselho Estadual Gestor do 

Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (CEG/FDID), a então Presidente, Procuradora 

Geral de Justiça, Maria do Perpétuo Socorro França Pinto, ressaltou a ocasião 

histórica e inédita que estava ocorrendo e a importância do FDID para o Ceará, assim 

se pronunciando: 

 

[...] é um momento histórico para nós que fazemos o Conselho deste Fundo 
de Defesa dos Direitos Difusos do Estado do Ceará, é este Conselho 
Estadual Gestor do Fundo sem dúvida nenhuma inédito na nossa história da 
reparação dos interesses difusos. Porque eu digo inédito? Desde o ano de 
1985, quando foi editada a Lei nº 7.347, que é a Lei que disciplina a ação 
civil pública, era para o Estado do Ceará, estou falando do passado, ter 
criado a sua Lei Estadual. Vejam bem, são quase vinte anos que nós 
perdemos na criação deste Fundo. Alguém vai me perguntar o porquê da 
importância deste Fundo de Defesa. Em primeiro lugar, quando a Lei nº 
7.347 foi introduzida no nosso ordenamento jurídico, ela teve um 
objetivo, objetivo esse que era exatamente de defender todos os 
interesses difusos e interesses coletivos, a defesa do patrimônio 
histórico, paisagístico, turístico, meio ambiente e do consumidor. Então, 
esta Lei foi extremamente importante na nossa história nesses últimos vinte 
anos, a prova disso é que temos vários inquéritos administrativos, várias 
ações civis públicas, vários termos de ajustamento de conduta e finalmente, 
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desaguando na efetiva defesa do nosso meio ambiente, do nosso 
consumidor, do nosso patrimônio histórico, do nosso patrimônio turístico, 
paisagístico, e assim por diante. Então aonde nós tivermos o interesse 
coletivo e o interesse individual homogêneo, ali nós teremos, sem dúvida 
nenhuma o alcance da ação civil pública (CEG-FDID, 2004, p. 1-2, grifos 
nossos). 

 

Como se verifica, a Procuradora-Geral destacou a demora na criação do 

fundo estadual e a importância de sua instituição para concretizar os objetivos 

estabelecidos na Lei de Ação Civil Pública (LACP) concernentes à defesa dos 

interesses difusos e coletivos, entre eles, a defesa do meio ambiente. 

Nesse mesmo sentido, o preâmbulo57 do Decreto n. 27.526, de 11 de 

agosto de 2004, que regulamentou o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos do Estado 

do Ceará (FDID), determinou a finalidade precípua de ressarcir a coletividade por 

danos causados aos bens, direitos e interesses difusos e coletivos, no território do 

Estado do Ceará. Além dessa, outras foram instituídas no art. 2º da Lei Complementar 

n. 46, de 15 de julho de 2004, quais sejam: 

 

Art. 2º [...] 

I - ressarcir a coletividade por danos causados ao consumidor, aos bens e 
direitos de valor, artístico, estético, histórico, cultural, turístico, paisagístico, 
infração à ordem econômica e outros direitos e interesses difusos e coletivos, 
no território do Estado do Ceará; 

II - dar suporte financeiro à execução da Política de Defesa e Proteção aos 
Direitos Difusos no Estado do Ceará, para que sejam asseguradas as 
condições de desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida da população, 
proporcionando o bem estar social; 
III - realizar eventos educativos e científicos e a edição de material 
informativo, especialmente relacionado com a natureza da infração ou do 
dano causado, conforme previsto no caput deste artigo; 
IV - promover o reaparelhamento e a modernização do Ministério Público e 
dos órgãos estaduais de execução e de apoio a quem incumbe a defesa dos 
interesses sociais e individuais indisponíveis; 

V - promover a participação e fortalecer o sistema de controle social das 
Políticas Públicas de Proteção e Defesa dos Direitos e Interesses Difusos, 
possibilitando o acompanhamento, pela sociedade organizada ou não, das 
metas definidas e do desempenho das estratégias implementadas (CEARÁ, 
2004b, online). 

 

                                                           
57 O preâmbulo do Decreto Estadual nº 27.526, de 11 de agosto de 2004, estabelece: “O 

GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o art. 88, itens IV e 
VI, da Constituição Estadual e, considerando a necessidade de implementar a Lei Complementar nº 
46, de 15 de julho de 2004, com o fim de ressarcir a coletividade por danos causados aos direitos e 
interesses difusos no território do Estado do Ceará” (CEARÁ, 2004a, online). 
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O ressarcimento de que trata o inc. I, acima transcrito, deve ser entendido 

como quaisquer despesas relacionadas com a reconstituição, reparação, preservação 

e prevenção dos valores alusivos aos interesses difusos e que devem ser realizados 

na mesma espécie dos bens lesados, conforme determina o parágrafo único, art. 1º, 

do Decreto n. 27.526, de 11 de agosto de 2004. 

Cabe destacar, para fins didáticos, a diferença entre os fundos de 

preservação e os de reparação trazida por Osvaldo de Oliveira Coelho (2012). O autor 

demonstra duas distinções básicas: a primeira refere-se à dotação; enquanto os 

fundos de preservação são compostos, basicamente, de dotação orçamentária e 

repasse de verbas do órgão instituidor, os fundos de reparação são constituídos, 

precipuamente, de valores decorrentes das condenações em pecúnia e aplicação de 

multas. A segunda é quanto à finalidade; os fundos de preservação têm a finalidade 

precípua de prevenção de danos, por meio de recursos financeiros obtidos da esfera 

pública (dotação orçamentária) ou privada; já os fundos de reparação, por possuírem 

caráter ressarcitório, têm por finalidade gerirem os recursos financeiros obtidos em 

condenações judiciais, com o propósito de recompor o dano provocado.  

Para melhor entendimento da distinção feita pelo autor, transcreve-se, na 

íntegra, seu posicionamento (COELHO, 2012, p. 81): 

 

Em tese, seria possível estabelecer uma diferença entre fundos de 
preservação e fundos de reparação. A diferença que nos propomos a fazer e 
meramente didática. Contudo, visualizamos alguns traços que nos permitem 
a diferenciação: os fundos de preservação são dotados, basicamente, de 
dotações orçamentárias e repasses de verbas do órgão instituidor e têm por 
finalidade precípua a prevenção de danos, sendo destinados a financiar 
projetos de caráter preventivo. Também podem financiar projetos de 
reparação de danos, mas esta não é sua finalidade precípua. É o que o que 
ocorre, por exemplo, com o Fundo Nacional do Meio Ambiente, como adiante 
se verá. Já os fundos de reparação são dotados, basicamente, de valores 
decorrentes de condenações em pecúnia e aplicação de multas, tendo 
um caráter ressarcitório, embora possam também financiar medidas 
preventivas. É o caso do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos. Os fundos 
de preservação têm por finalidade obter recursos financeiros da esfera púbica 
(dotação orçamentária) ou privada para a aplicação de tais recursos para a 
proteção do bem que visa a resguardar. O bem protegido, neste caso, é 
específico: defesa do meio ambiente, por exemplo. Já os fundos de 
reparação têm por finalidade gerir os recursos financeiros obtidos em 
condenações judiciais em valores, bem como de multas, a fim de se 
recompor o dano provocado. 

 

Como exemplificado, o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (FDD) tem 

caráter ressarcitório, havendo a possibilidade de realizar ações preventivas, mas em 

condição secundária. Para efetivar os ressarcimentos aos danos ocorridos, os fundos 
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devem fazer a gestão financeira dos recursos angariados nas condenações 

decorrentes das ações civis públicas. 

Frise-se que os fundos se originaram historicamente dos acidentes 

decorrentes dos transportes de petróleo, que culminaram na constituição de um fundo 

voluntário para prevenir e reparar danos ambientais. Segundo Antunes (2000), eles 

tiveram o intuito de compatibilizar as atividades econômicas com a necessidade de 

defender o meio ambiente, com isso, criou-se um fundo voluntário para prevenir ou 

reparar as catástrofes ambientais. Assim, alerta o autor (ANTUNES, 2000, p. 280-

281): 

 

É também, no campo do transporte de petróleo, que surgiu uma 
importantíssima inciativa, com vista à compatibilização da defesa do meio 
ambiente com o exercício das atividades econômicas absolutamente 
necessária e indispensável. Refiro-me à constituição da International Tanker 
Owners Pollution Federationn (ITOPF), fundada após a ocorrência do 
derramamento de óleo causado pelo navio Torey Canyon no ano de 1967. 
Em 1968, a ITOPF foi estabelecida, sob a forma de sociedade civil, sem fins 
lucrativos, e cuja atividade essencial era a de gerir um fundo criado pelos 
armadores, com a finalidade de pagar compensações decorrentes de 
derramamento de óleo no mar. 

 

Contudo, a Lei de criação do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos do 

Estado do Ceará omitiu o meio ambiente dos bens a serem tutelados com os recursos 

destinados ao ressarcimento à coletividade pelos danos causados, consoante se 

observa na leitura das finalidades previstas no art. 2º da LC n. 46, de 15 de julho de 

2004. Logo, tal supressão está em desacordo com a regência da Lei n. 7.347, de 24 

de julho de 1985, que relaciona, ou, ainda, prioriza, o meio ambiente como bem mais 

importante a ser tutelado com os recursos destinados à reparação dos bens lesados. 

Conforme já mencionado nos capítulos anteriores deste trabalho, a Lei de 

Ação Civil Pública (LACP) tem natureza processual e disciplina a responsabilidade 

por danos causados ao meio ambiente; ao consumidor; a bens e direitos de valor 

artístico, estético, histórico e paisagístico; a qualquer outro interesse difuso ou 

coletivo; bem como por infração à ordem econômica; à ordem urbanística; à honra e 

à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos; e ao patrimônio público e social. 

Dessa forma, considerando que o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos do 

Estado do Ceará (FDID) foi criado para atender as diretrizes estabelecidas no art. 
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1358, da Lei de Ação Civil Pública, conclui-se que a exclusão do meio ambiente nos 

bens tutelados pela Lei Complementar n. 46, de 15 de julho de 2004, é incompatível 

com a própria origem legal e histórica dos fundos. 

À luz do art. 13, da Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985, Fredie Didier Júnior 

e Zaneti Júnior tecem as seguintes considerações acerca da destinação dos recursos 

provenientes das condenações judiciais decorrente de ação civil pública (2019, p. 

524): 

 

[...] havendo condenação ao pagamento de quantia em ação fundada em 
direito difuso ou coletivo em sentido estrito [...] o dinheiro arrecadado deve 
ser direcionado a esse fundo, que também receberá os recursos advindos de 
multas por descumprimento de decisão judiciais e as doações de pessoas 
naturais ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, à proteção dos direitos 
coletivo, dentre outras receitas previstas no §2º do art. 1º da Lei nº 
9.008/1995. 

 

Portanto, seguindo a explanação deste autor, tem-se que o intuito do Fundo 

de Defesa dos Direitos Difusos do Estado do Ceará (FDID) é dar suporte financeiro à 

execução das políticas de defesa e de proteção aos direitos difusos. A implementação 

dessas políticas públicas é fundamental para assegurar as condições de 

desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida da população, proporcionando o 

bem-estar social, visto a necessidade de restaurar os bens e direitos difusos e 

coletivos. 

Borella (2019, p. 162) define o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos 

federal como “um fundo de caráter público e de natureza contábil, formado através da 

arrecadação das condenações processuais no âmbito do processo coletivo, dentre 

outros modos”. Essa definição pode ser dada ao FDID do Estado do Ceará, por ser o 

mesmo instituto. O referido autor conclui, com base nos objetivos, “que o Fundo em 

questão possui caráter eminentemente social, desempenhando o papel de tentar 

restaurar um prejuízo que foi causado a bens e direitos da coletividade” (BORELLA, 

2019, p.162). 

Acompanhando a diretriz do art. 13 da LACP, a administração e gestão 

financeira e econômica do FDID é realizada pelo Conselho Estadual Gestor do Fundo 

de Defesa dos Direitos Difusos. O Conselho é um órgão colegiado e integra a estrutura 

                                                           
58 “Art. 13. Havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano causado reverterá a um fundo 

gerido por um Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais de que participarão necessariamente o 
Ministério Público e representantes da comunidade, sendo seus recursos destinados à reconstituição 
dos bens lesados.” (BRASIL, 1985, online). 
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organizacional do Ministério Público do Estado do Ceará, conforme determina o artigo 

1º, do Decreto n. 27.729, de 14 de março de 2005, que regulamentou o seu Regimento 

Interno. O CEG/FDID é composto por quinze membros, possuindo cada um deles um 

suplente, que o substituirá em suas ausências, nos termos do art. 4º, da LC n. 46/2004 

e do art. 6º do Decreto n. 27.526/2004 e seu § 3º.  

Participam da composição do CEG/FDID: o Procuradoria Geral de Justiça, 

o qual exerce sua presidência; o Secretário da Ouvidoria Geral e do Meio Ambiente; 

o Secretário da Cultura; o Secretário da Ciência e Tecnologia; o Procurador-Geral do 

Estado; o Secretário da Saúde; o membro do Ministério Público, titular da Promotoria 

de Justiça do Meio Ambiente e Planejamento Urbano; o membro do Ministério Público 

Coordenador do Centro de Apoio Operacional de Proteção à Ecologia, Meio Ambiente, 

Paisagismo, Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural; o Secretário Executivo do 

Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor; o Secretário da Fazenda; 

o Secretário do Turismo, um representante da Assembleia Legislativa e três 

representantes de organizações não-governamentais. 

De acordo com o art. 4º, § 7º, da LC n. 46/2004, o art. 6º, § 11º, do Decreto 

n. 27.526/2004 e o art. 21 do Decreto n. 27.729/2005 (Regimento Interno), é vedada 

a remuneração da atividade de representante do CFG/FDID, sendo considerada 

serviço público relevante. Os representantes do Conselho serão designados pelo 

prazo de dois anos, nos termos do art. 6º, § 10º, do Decreto n. 27.526/2004 e do art. 

10 do Decreto n. 27.729/2005.  

Esses dispositivos permitem que haja uma recondução na designação dos 

representantes do Conselho e fazem uma ressalva dessa permissão para o caso do 

representante do Procurador Geral de Justiça (presidente do órgão). Contudo, não 

definem se a exceção é para não admitir a recondução ou para permitir mais de uma 

recondução, assim dispondo: “os representantes do Conselho Estadual Gestor do 

FDID serão designados pelo prazo de dois anos, admitida a prorrogação por mais um 

ano, exceto quanto ao representante referido no inciso I” (CEARÁ, 2005, online). 

Tomando-se como base a legislação que regulamenta o FDD federal, o 

Decreto n. 1.306, de 9 de novembro de 1994, conclui-se que a exceção é no sentido 

de possibilitar mais de uma recondução: 

 

Art. 4º Os representantes e seus respectivos suplentes serão designados 
pelo Ministro da Justiça; os dos incisos I a V dentre os servidores dos 
respectivos Ministérios, indicados pelo seu titular; o do inciso VI dentre os 
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servidores ou conselheiros, indicado pelo presidente da autarquia; o do inciso 
VII indicado pelo Procurador-Geral da República, dente os integrantes da 
carreira, e os do inciso VIII indicados pelas respectivas entidades 
devidamente inscritas perante o CFDD. 

Parágrafo único. Os representantes serão designados pelo prazo de dois 
anos, admitida uma recondução, exceto quanto ao representante referido 
no inciso I, do art. 3º, que poderá ser reconduzido por mais de uma vez. 
(BRASIL, 1994, online, grifo nosso). 

 

Entretanto, a legislação federal também não é clara quanto à limitação de 

recondução do presidente do Conselho; afirma apenas que será mais de uma vez. 

Nesse aspecto, Coelho (2012, p. 161) compreende que “como se trata de indicação 

do Ministro da Justiça, o citado decreto certamente fiou-se na alternância de poder em 

virtude da mudança de governo, o que implicaria na troca de ministro”. 

A presidência do Conselho Gestor do FDID é exercida pelo Procurador 

Geral de Justiça, que na sua ausência será substituído por um vice-presidente eleito 

pelo voto direto dos seus membros. Podem concorrer para o cargo de vice-presidente 

os integrantes do Conselho Estadual Gestor do FDID, os representantes das 

Secretarias Estaduais da Ouvidoria Geral e do Meio Ambiente; da Cultura; da Ciência 

e Tecnologia; da Saúde; e o Procurador Geral do Estado (art. 4º, §§ 1º e 2º, da LC n. 

46/2004, art. 3º e art. 4º do Regimento Interno do FDID). 

Os representantes das Secretarias Estaduais serão os titulares e seus 

suplentes serão designados por eles. Já os suplentes dos membros do Ministério 

Público titulares da Promotoria de Justiça e Meio Ambiente e Planejamento Urbano, 

do coordenador do Centro de Apoio Operacional da Proteção à Ecologia, Meio 

Ambiente, Paisagismo, Patrimônio Histórico e Cultural, bem como o suplente do 

Secretário-Executivo do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, 

serão indicados pelo Procurador Geral de Justiça (art. 5º e art. 6º do Regimento 

Interno do FDID).  

O representante e o suplente da Assembleia Legislativa serão designados 

por seu presidente, enquanto que o representante das associações de organizações 

não governamentais será escolhido mediante sorteio, dentre as indicações de 

entidades cadastradas junto a Secretaria Executiva do CEG/FDID. Os suplentes serão 

designados pelos respectivos titulares (art. 7º e art. 8º do Regimento Interno do FDID). 

As atribuições do Conselho Estadual Gestor do FDID estão definidas no 

art. 5º, da LC n. 46/2004, no art. 5º do Decreto n. 27.526/2004 e no art. 1º do Decreto 

nº 27.729/2005, nos seguintes termos: 
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Art. 1º [...] 

I – deliberar sobre a forma de aplicação e destinação dos recursos do FDID, 
na reconstituição dos bens lesados e na prevenção de danos; 

II – zelar pela utilização dos recursos na reconstituição, reparação, 
preservação dos bens lesados no próprio local onde o dano tiver ocorrido 
ou possa vir a ocorrer; 

III – examinar e aprovar projetos relativos à reconstituição, reparação, 
preservação e prevenção dos bens mencionados no art. 2º, inciso I, da Lei 
Complementar nº 46/2004; 

IV – firmar convênios e contratos com o objetivo de elaborar, acompanhar e 
executar projetos pertinentes às finalidades do FDID; 

V – promover atividades e eventos que contribuam para divulgação da 
cultural da proteção ao meio ambiente, do consumidor, da livre 
concorrência, do patrimônio histórico, artístico, estético, turístico e 
paisagístico e de outros interesses difusos; 

VI – promover, por meio de órgãos da administração pública estadual e das 
associações referidas no artigo 5º, incisos I e II, da Lei Federal nº 7.347, de 
24 de julho de 1985, eventos relativos à educação formal e não formal do 
consumidor, e outros direitos e interesses difusos; 

VII – solicitar, no desempenho das atribuições previstas nos incisos 
anteriores, a colaboração, diligências, pareceres, estudos e outros dados 
relevantes para a apreciação de cada caso concreto de aplicação dos 
recursos referidos, dos Conselhos Municipais de Defesa do Meio Ambiente – 
CODEMA’s, dos Conselhos Municipais de Defesa do patrimônio Artístico, 
Estético, Histórico, turístico e Paisagístico, onde houver, e dos conselhos 
Estaduais de Defesa do Meio Ambiente, de Defesa e de Proteção do 
Consumidor e de Defesa do Patrimônio Artístico, Estético, Histórico, Turístico, 
Cultural e Paisagístico, para aplicação de seus recursos; 

VIII – remeter à autoridade que cominou multa pelo dano causado, ou ao juiz 
prolator da decisão que condenou à preservação ou reparação do dano, 
relatório detalhado da aplicação dos recursos para reconstituição do bem 
lesado; 

IX – autorizar o repasse de recursos do FDID a organizações não-
governamentais e consórcios de Municípios mediante previsão orçamentária 
e prévia aprovação de projetos, observado o disposto nos artigos 25 e 26 da 
Lei Complementar nº 101 de 04.05.2000; 

X – autorizar repasse de 20% (vinte por cento) da receita anual do FDID ao 
Ministério Público do Estado do Ceará, mediante prévio exame e aprovação 
dos projetos destinados ao reaparelhamento e à modernização de seus 
órgãos de execução e apoio; 

XI – zelar pela aplicação prioritária dos recursos do FDID na forma 
prevista nos arts. 1º e 2º da Lei Complementar nº 46/2004, e na 
consecução das metas estabelecidas pelas Leis Federais nº 7.347, de 24 
de julho de 1985; nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, e nº 8.158, de 08 
de janeiro de 1991; 

XII – elaborar convênios com os Conselhos de outros Estados e com o 
Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos – CFDD, 
com o objetivo de orientação e intercâmbio recíprocos, bem como promover 
a destinação de recursos do CFDD para o FDID, na hipótese de a União ter 
interesse na preservação de bens situados no território do Estado do Ceará; 
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XIII – promover a divulgação trimestral dos relatórios de receitas e despesas 
do fundo na internet, encaminhando cópia à Assembleia Legislativa e ao 
Tribunal de Contas do Estado do Ceará; 

XIV – manter os controles necessários à execução das receitas e despesas 
do Fundo; 

XV – prestar contas aos órgãos competentes, na forma da Lei Complementar 
nº 46/2004; 

XVI – fazer editar, inclusive em colaboração com órgãos civis, material 
informativo ou doutrinário sobre a proteção do meio ambiente, ao 
consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico, 
paisagístico, por infrações à ordem econômica, às pessoas portadoras de 
deficiência, à saúde pública e a outros interesses difusos e coletivos; 

XVII – desenvolver atividades e eventos que contribuam para a proteção à 
cultura, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, ao 
patrimônio histórico, artístico, estético, turístico, paisagístico, à saúde pública, 
às pessoas portadoras de deficiência, e a outros interesses difusos e 
coletivos; 

XVIII – examinar, aprovar e acompanhar os projetos de modernização 
administrativa dos órgãos públicos responsáveis pela execução das políticas 
públicas relativas à proteção e defesa dos interesses difusos, quando objeto 
de financiamento de recursos do FDID; 

XIX – manter entendimento com o Poder Judiciário e os Ministérios Público 
Federal e Estaduais, de modo a informar-se sobre a instauração e 
arquivamento de Inquérito Civil, bem como sobre a propositura de toda Ação 
Civil Pública, a existência de depósito judicial, de sua natureza, e do trânsito 
em julgado da decisão; e 

XX – organizar ou apoiar a criação, instalação e manutenção de sistema de 
informação com banco de dados de Ações Civis Públicas (CEARÁ, 2005, 
online, grifo nosso). 

 

Chama-se atenção para o fato de que o Decreto Estadual utiliza o termo 

“atribuição”, e não a expressão “competência”, utilizada na Lei Complementar n. 46, 

de 15 de julho de 2004. Nesse aspecto, é importante trazer a distinção feita por 

Teixeira (2009, p. 22-23, grifo nosso) acerca do significado dessas palavras: 

 

Em síntese, o que se propõe, de forma tanto sistematizada quanto possível, 
não se afasta do que já se entende de maneira generalizada e intuitiva: 
“atribuição” refere-se às funções acometidas aos agentes 
administrativos de menor escalão, que não detêm poder de decisão, 
pertençam ao Executivo, ao Legislativo ou ao Judiciário; “competência” 
diz respeito às funções acometidas aos agentes públicos situados no 
alto escalão daqueles órgãos de exercício do poder estatal, que detêm 
poder de decisão, maior ou menor, mas não estão submetidos a controle 
hierárquico de uma pessoa, senão a controles legais ou a vínculo 
predominantemente político. 

 

Conclui-se, assim, que o termo técnico correto é “atribuição”, conforme 

utilizado no Decreto n. 27.729/2005, e não “competência”, como empregado na LC n. 

46/2004 e no Decreto n. 27.526/2004. 
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Feitas essas considerações, volta-se para a análise da relação de 

atribuições do Conselho Estadual Gestor do FDID. Como se vê, a legislação prevê a 

aplicação prioritária dos recursos do FDID na consecução das metas das Leis 

Federais n. 7.347, de 24 de julho de 1985 (LACP) e n. 8.078, de 11 de setembro de 

1990, enfatizando a proteção ao meio ambiente e ao consumidor.  

Além disso, dispõe sobre a destinação de recursos para diversas ações 

relacionadas à preservação do meio ambiente. Nesse contexto, infere-se que a não 

inclusão deste entre os bens a serem tutelados pela Lei de criação do FDID (Lei 

Complementar n. 46, de 15 de julho de 2004), pode ter decorrido de uma falha técnica 

durante a elaboração de seu texto legal. Dessa forma, entende-se necessário que seja 

realizada a correção do texto como forma de aprimorar a redação legal. 

Outro ponto de inadequação da supracitada norma legal é quanto às 

atribuições estabelecidas para o Conselho Gestor. Segundo esse regramento, o 

CEG/FDID deverá “deliberar sobre a forma de aplicação e destinação dos recursos 

do FDID, na reconstituição dos bens lesados e na prevenção de danos” (art. 5º, inc. I) 

e zelar pela utilização dos recursos depositados a favor do FDID na reconstituição, 

reparação, preservação e prevenção dos bens lesados no próprio local onde o dano 

tiver ocorrido ou vier a ocorrer (art. 5º, inc. II) (CEARÁ, 2004b, online).  

Verifica-se, assim, que o legislador transferiu para o fundo a obrigação de 

reparação intrínseca do dano. No entanto, esse ônus de restauração do bem lesado 

deve ser alcançado por meio da ação judicial. Nesse sentido, a Lei de Ação Civil 

Pública (LACP) prevê que os fundos estão obrigados somente a adotarem medidas 

reparatórias, visto que o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos do Estado do Ceará 

(FDID) não é o meio legítimo de execução de ações ambientais.  

Portanto, não se pode desvirtuar a previsão legal de reparar o dano, 

prevista na legislação que regulamenta os fundos, com a obrigação expressa na 

sentença judicial, especificamente nos casos em que se determina a recomposição 

do dano quando há a possibilidade de a lesão ser restaurada ao estado anterior ao 

dano (SALLES, 2006 apud COELHO, 2012, p. 163).  

Da mesma forma, o valor arrecadado pelo fundo não pode se vincular à 

sua aplicação, como previsto no referido inciso, que determina a utilização dos 

recursos na reconstituição, reparação, preservação dos bens lesados no próprio local 

onde o dano tiver ocorrido. A proposição deve ser apenas indicativa, pois, conforme 
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leciona Coelho (2012, p. 163) “uma vez arrecadado o valor, não há mais qualquer 

vinculação na sua aplicação, por parte do conselho gestor”.  

O Decreto Federal nº 1.306, de 09 de novembro de 1994, que regulamenta 

o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos federal, prevê, no parágrafo único do art. 7º 

que “os recursos serão prioritariamente aplicados na reparação específica do dano 

causado, sempre que tal fato for possível”, deixando claro a possibilidade, e não a 

obrigatoriedade (BRASIL, 1994, online). 

Além das atribuições do CEG/FDID previstas no Regimento Interno, 

também é função do Conselho analisar e aprovar os programas, projetos e ações 

necessários para ressarcir a coletividade pelos danos causados aos bens e direitos 

difusos, cujo monitoramento será realizado por sua Secretaria Executiva, conforme 

previsto no art. 13, do Decreto n. 27.526, de 11 de agosto de 2004. 

A sede do Conselho Gestor Estadual será na capital do Estado e este 

poderá se reunir extraordinariamente em qualquer outro ponto do território estadual 

(art. 10, da Lei Complementar n. 46, de 15 de julho de 2004). As reuniões do 

CEG/FDID devem ocorrer, ordinariamente, uma vez por mês ou, extraordinariamente, 

por meio de convocação de seu Presidente ou de um terço de seus membros. As 

citadas reuniões devem ser públicas e suas deliberações são tomadas pela maioria 

simples dos membros presentes, sendo o “quórum” formado por oito conselheiros (art. 

12, §1º e §2º e art. 13, do Decreto n. 27.729, de 14 de março de 2005). 

Por fim, registra-se que enquanto a Portaria n. 2.314, de 26 de novembro 

de 2018, do Ministério da Justiça Federal, prevê que os membros do CFDD serão os 

representantes dos Ministros, o Decreto n. 27.729, de 14 de março de 2005, do Estado 

do Ceará, sobre o regimento interno do CEG/FDID, estabelece a composição do 

Conselho Gestor pelos próprios Secretários de Estado. Quanto a este último aspecto, 

entende-se que a exigência de participação dos próprios Secretários de Estado é um 

fator de entrave na gestão do Conselho.  

A dificuldade desta exigência está no fato de haver inúmeras autoridades 

e, por conseguinte, a inviabilização das reuniões mensais. Tal circunstância pode ser 

um dos motivos para possível inoperância do Conselho. Como proposta de melhoria, 

seria recomendável que a legislação do Estado do Ceará se amoldasse à legislação 

federal, com o Conselho passando a ser formado por representantes dos Secretários 

de Estado. 
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4.2 As receitas e despesas do FDID, de 2004 a 2019: há transparência na sua 
gestão? 

 

Os recursos para constituição do Fundo Estadual de Direitos Difusos do 

Estado do Ceará (FDID) já estavam previstos no art. 13, da LACP, desde sua 

promulgação. Conforme o §1º do referido artigo, enquanto não houvesse 

regulamentação do fundo, os valores em dinheiro, resultantes das condenações nas 

ações civis públicas por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e 

direitos de valores artísticos, estéticos, histórico, turístico e paisagístico, deveriam ficar 

depositados em estabelecimento oficial de crédito e em conta com correção 

monetária.  

No caso do Ceará, passaram-se 20 anos até a criação do FDID e, nesse 

período, os valores não foram aplicados em conta específica, conforme consta na Ata 

da primeira Reunião Ordinária do CEG/FDID59: 

 

[...] nesses quase vinte anos, toda a multa, todo o termo de ajustamento 
de conduta, para onde ia? Digamos, alguém lesa o patrimônio e ao lesar 
o patrimônio, para onde esta multa deveria ir? Para este Fundo, pois 
aqui não aconteceu nesses últimos vinte anos. [...] todo o Termo de 
Ajustamento de Conduta que se faz ao lesar o meio ambiente, você vai fazer 
o seguinte: você vai dar um aparelho, um decibelímetro para medir os 
decibéis, para a prefeitura que está carente, ou então você vai dar para a 
polícia ambiental, porque está carente, e assim a gente ia se ajustando e não 
tínhamos uma política mesmo, digamos assim, econômica e financeira para 
que nós pudéssemos reparar. Este Fundo é tão importante, não somente 
porque ele vai captar recursos, mas principalmente, pela aplicação dos 
mesmos, por isso que este Conselho Estadual Gestor é de um 
significado fantástico, porque ele vai dizer aonde esses recursos 
deverão ser alocados para reparar os bens que foram devidamente 
lesados. Digamos que nós tenhamos uma mata que tenha sido desmatada. 
Como é que faz? O que a gente vai fazer? De onde é que esses recursos 
deverão vir? Desse Fundo. Daí a participação, daí o momento que eu digo 
significativo. Digamos que o Juiz resolva então admitir que aquela 
cláusula que nós colocamos na nossa ação civil pública, uma multa 
diária de tanto, se o objeto de fazer ou de não fazer não for devidamente 
contemplado pelo agressor? Aí o Juiz não sabia para onde mandava. 
Ele mandava lá para a conta única do Tribunal de Justiça. Agora não, 
vem para o Fundo. [...] porque a partir daí nós vamos adotar 
providências efetivas na devesa dos interesses difusos deste Estado. 
(CEG-FDID, 2004, p. 1-2, grifos nossos). 

 

                                                           
59 Ata da primeira Reunião Ordinária do CEG/FDID, realizada em 15 de setembro de 2004, disponível 

no endereço eletrônico: http://tmp.mpce.mp.br/fdid/atos/atas/atan01.pdf. Acesso em: 04 de outubro de 
2020. 
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Dessa forma, antes da criação do FDID, os valores relativos às ações que 

estipulavam a condenação em dinheiro para indenizar os danos morais e patrimoniais 

previstos na LACP, bem como as multas aplicadas nessas ações, eram depositados 

em conta única do Tribunal de Justiça, junto aos demais recursos da entidade, o que 

inviabilizava o controle da aplicação desses recursos. 

Somente com a criação do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (FDD), 

por meio da promulgação da LC n. 46, de 15 de julho de 2004, regulamentada 

posteriormente pelo Decreto n. 27.526, de 11 de agosto de 2004, é que se estipulou 

quais valores comporiam suas receitas (art. 3º da LC n. 46/2004): 

 
Art. 3º. Constituem recursos do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos do 
Estado do Ceará – FDID: 
I - os valores provenientes de condenação em ações civis públicas, 
fundamentadas na Lei Federal nº 7.347, de 24 de julho de 1985; 
II - dotações e créditos orçamentários que lhes forem atribuídos; 
III - os recursos provenientes de empréstimos, repasses, doações, 
subvenções, auxílios, contribuições, legados ou quaisquer outras 
transferências, a qualquer título, de pessoas físicas ou jurídicas nacionais, 
estrangeiras ou internacionais, de direito público ou privado, diretamente ou 
através de contratos ou convênios, destinados especificamente ao FDID, em 
benefício dos direitos difusos; 
IV - o produto de alienação de títulos representativos de capital, bem como 
de bens móveis e imóveis por ele adquiridos, transferidos ou incorporados; 
V - rendimentos provenientes de suas operações ou aplicações financeiras; 
VI - o valor arrecadado na aplicação de multas com fundamento no art. 56, 
inciso I, da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, em fatos 
ocorridos na jurisdição do Estado do Ceará, pelo Programa Estadual de 
Proteção e Defesa do Consumidor – DECON, órgão integrante das 
Promotorias de Justiça de Defesa do Consumidor, do Ministério Público do 
Estado do Ceará, na forma do art. 29, do Decreto Federal nº 2.181, de 20 de 
março de 1997; 
VII - o valor a que se refere o caput do art. 57 e respectivo parágrafo único, e 
da indenização determinada no art. 100, parágrafo único, ambos da Lei 
Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990; 
VIII - o percentual do valor arrecadado na aplicação de multa pelo órgão 
coordenador do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC, nos 
casos previstos no art. 15 do Decreto Federal nº 2.181, de 20 de março de 
1997, deve ser acrescentado; 
IX - os valores das condenações judiciais de que trata o § 2° do art. 2° da Lei 
Federal nº 7.913, de 07 de dezembro 1989, desde que o fato lesivo tenha se 
registrado sob a jurisdição do Estado do Ceará; 
X - o valor arrecadado em razão das multas aplicadas pelas pessoas jurídicas 
de direito público municipal de defesa do consumidor, na ausência de 
Fundo Municipal, na forma do art. 31 do Decreto Federal nº 2.181, de 20 de 
março de 1997; 
XI - o valor das multas e indenizações decorrentes da aplicação da Lei 
Federal nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, quando destinadas à reparação 
de danos de interesses difusos e coletivos, desde que o fato lesivo tenha se 
registrado sob a jurisdição do Estado do Ceará; 
XII - o valor arrecadado na aplicação de multas com fundamento nos arts. 55, 
inciso II, alínea b; 56 e 57, todos da Lei Federal nº 10.741, de 1.º de outubro 
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de 2003 - Estatuto do Idoso, em fatos ocorridos na jurisdição do Estado do 
Ceará; 
XIII - o produto de incentivos fiscais instituídos em favor dos bens descritos 
no art. 2º, inciso I, desta Lei Complementar; 
XIV - o produto arrecadado em razão das multas referidas nos §§ 1º e 2º do 
art. 12 da Lei Federal nº 8.158, de 08 de janeiro de 1991, quando a infração 
ocorrer no Estado do Ceará; 
XV - outras receitas destinadas ao Fundo, incluindo os rendimentos 
provenientes do Fundo Federal de Direitos Difusos e as transferências 
orçamentárias oriundas de outras entidades públicas; 
XVI - as verbas correspondentes aos honorários advocatícios de que tratam 
o art. 20 do Código de Processo Civil, nos casos de condenação às ações 
civis públicas propostas pelo Ministério Público do Estado do Ceará; 
XVII - doações de órgãos e entidades públicas, privadas, nacionais e 
internacionais (CEARÁ, 2004b, online, grifos). 

 

Conforme o inc. I, da Lei Complementar n. 46, de 15 de julho de 2004, 

menciona que fazem parte das receitas do FDID os valores provenientes de 

condenações em ações civis públicas que tenham por fundamento a LACP. Fazendo-

se um paralelo com a Lei Federal n. 9.008, de 21 de março de 1995, que criou o FDD 

e foi mais específica, trata-se das condenações judiciais previstas nos artigos 11 e 13 

da LACP. As receitas previstas nestes artigos referem-se à cominação de multa diária 

quando não forem seguidas: a determinação do juiz para cumprimento da obrigação 

de fazer ou não fazer e a direta condenação em dinheiro por indenização pelo dano 

causado. Excluem-se, nesse caso, toda e qualquer condenação criminal e as 

sentenças judicias envolvendo interesses individuais.  

Integram, ainda, o rol de fontes de recursos do FDID, os valores destinados 

ao Estado do Ceará, assim dispostos no Código de Defesa do Consumidor (CDC). Tal 

diploma normativo menciona a multa apurada em procedimento administrativo contra 

o fornecedor infrator e o produto da indenização determinada por sentença em ação 

coletiva para a defesa de interesses individuais homogêneos, quando não houver 

habilitação dos interessados em número compatível com a gravidade do dano. 

Citados recursos estão previstos nos incisos VI e VII acima transcritos, nos artigos 56, 

57 e 100, do CDC.  

Também estão como fonte de recursos, conforme inciso IX acima 

transcrito, as condenações pecuniárias decorrentes de ação civil púbica de 

responsabilidade por danos causados aos investidores no mercado de valores 

mobiliários, quando os investidores lesados não exercerem seu direito à habilitação 
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no prazo de dois anos e nos casos de fatos lesivos registrados sob a jurisdição do 

Estado do Ceará (§ 2º, art. 2º, da Lei n. 7.913/198960). 

Outra receita prevista no inciso XI, também transcrito, é o produto da multa 

e as indenizações provenientes da tutela jurisdicional de interesses dos portadores de 

deficiência, desde que não destinadas à reparação de danos a interesses individuais 

e que tenham sido registradas sob a jurisdição do Estado do Ceará (Lei n. 

7.853/1989).  

As multas aplicadas às entidades de atendimento ao idoso que 

descumprirem as determinações da Lei n. 10.741, de 1º de outubro de 2003, bem 

como as multas aplicadas aos profissionais de saúde ou os responsáveis por 

estabelecimento de saúde ou instituição de longa permanência por não comunicarem 

à autoridade competente os casos de crimes contra idoso, também serão fontes de 

recursos do FDID nos casos ocorridos na jurisdição do Estado do Ceará, conforme 

previsto no referido inc. XII, que faz referência aos artigos 5561, 5662 e 5763 da citada 

Lei.  

Dando seguimento, a receita prevista no inc. XIV, art. 3º, da LC n. 

46/200464, refere-se às multas aplicadas pelo (CADE), as quais serão destinadas ao 

Fundo de Defesa dos Direitos Difusos do Estado do Ceará (FDID) por aludirem aos 

interesses coletivos relacionadas com a prevenção e a repressão às infrações contra 

a ordem econômica. 

Os recursos também podem advir de fontes outras, tais como: dos 

rendimentos auferidos com a aplicação dos próprios recursos do fundo; de outras 

                                                           
60 “Art. 2º As importâncias decorrentes da condenação, na ação de que trata esta Lei, reverterão aos 

investidores lesados, na proporção de seu prejuízo. [...] § 2º Decairá do direito à habilitação o investidor 
que não o exercer no prazo de dois anos, contado da data da publicação do edital a que alude o 
parágrafo anterior, devendo a quantia correspondente ser recolhida ao Fundo a que se refere o art. 13 
da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985.” (BRASIL, 1989, online). 
61 “Art. 55. As entidades de atendimento que descumprirem as determinações desta Lei ficarão sujeitas, 

sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal de seus dirigentes ou prepostos, às seguintes 
penalidades, observado o devido processo legal: [...] II – as entidades não-governamentais: [...] b) 
multa; [...].” (BRASIL, 2003, online). 
62 “Art. 56. Deixar a entidade de atendimento de cumprir as determinações do art. 50 desta Lei [...]”. 

(BRASIL, 2003, online). 
63 “Art. 57. Deixar o profissional de saúde ou o responsável por estabelecimento de saúde ou instituição 

de longa permanência de comunicar à autoridade competente os casos de crimes contra idoso de que 
tiver conhecimento [...]”. 
64 A Lei nº 8.158, de 8 de janeiro de 1991, foi revogada pela Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994, 
também revogada pela Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011. 
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receitas especificamente destinadas do FDID; das verbas correspondentes aos 

honorários advocatícios, dispostos no art. 20 do Código de Processo Civil, dos casos 

de condenação às ações civis públicas propostas pelo Ministério Público do Estado 

do Ceará e de doações de pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras. 

Todos os recursos destinados ao FDID devem ser depositados em conta 

específica, em instituição financeira oficial denominada “Fundo Estadual de Defesa 

dos Direitos Difusos”. Os valores devem ser depositados de forma individualizada, de 

acordo com a natureza de cada interesse difuso atingido por atos lesivos ou danosos. 

O CEG/FDID deve ser comunicado, no prazo de 10 (dez) dias, sobre os depósitos 

realizados com a especificação da origem, conforme determinam o art. 8º, § 1º, da LC 

n. 46/2004 e o art. 2º, §§ 1º e 2º, do Decreto n. 27.526/2004. Entende-se que estes 

são os principais dispositivos para a garantia da transparência, bem como para aferir 

a efetiva e adequada recomposição do bem lesado, ou a devida aplicação dos 

recursos nas finalidades previstas na Lei de Ação Civil Pública (LACP). 

Nesse sentido, o art. 6º, da LC n. 46/2004, bem como o art. 3º do Decreto 

nº 27.526/2004, determinam que os recursos arrecadados pelo FDID devem ser 

destinados para a concretização das medidas concernentes à atuação do seu 

Conselho Gestor e aplicados na recuperação dos bens lesados. A legislação 

determina que a aplicação deve estar relacionada com a natureza da infração, ou do 

dano causado, sempre que tal fato for possível. Possibilita, ainda, que sejam aplicadas 

em ações que objetivem o reaparelhamento dos órgãos de execução e de apoio do 

Ministério Público. 

Para a manutenção do poder aquisitivo dos valores depositados na conta 

específica do fundo, a legislação prevê que as disponibilidades financeiras devem 

permanecer aplicadas em operações ativas (art. 8º, § 2º, da LC n. 46/2004 e art. 2º, § 

3º, do Decreto n. 27.526/2004). 

Quanto à previsão de concursos de créditos, entre os decorrentes de 

condenação prevista na LACP e os provenientes de indenizações pelos prejuízos 

individuais, resultantes do mesmo evento danoso, previstos no CDC, a legislação 

estabelece que os créditos individuais terão preferência sobre os créditos coletivos. 

Nesse caso, os recursos que deverão ser recolhidos ao Fundo ficarão sustados, 

enquanto pendentes de decisão de segundo grau, nas ações de indenização pelos 

danos individuais, exceto no caso de o patrimônio do devedor ser manifestamente 
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suficiente para responder pela integralidade das dívidas (art. 7º, parágrafo único, da 

LC n. 46/2004, art. 4º, parágrafo único, do Decreto n. 27.529/2004, c/c art. 9965 da Lei 

Federal n. 8.078/1990). 

A legislação do Estado do Ceará também prevê que parte dos recursos 

arrecadados pelo FDID poderá ser destinado para o reaparelhamento e a 

modernização dos órgãos de execução e de apoio do Ministério Público do Estado do 

Ceará. Incialmente, a Lei Complementar n. 46/2004 definiu que 20% (vinte por cento) 

da receita anual do FDID se destinaria a esse fim, nos termos do art. 3º, § 3º: 

 
Art. 3º. Constituem recursos do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos do 
Estado do Ceará – FDID: 
[...] 
§ 3º. 20% (vinte por cento) da receita anual do FDID serão destinados ao 
reaparelhamento e à modernização dos órgãos de execução e de apoio do 
Ministério Público do Estado do Ceará (CEARÁ, 2004b, online). 
 

O repasse desse valor estava condicionado ao prévio exame e à aprovação 

dos projetos, nos termos do art. 5, inc. XI, da citada Lei: 

 
[...] XI - autorizar o repasse de 20% (vinte por cento) da receita anual do FDID 
ao Ministério Público do Estado do Ceará, mediante prévio exame e 
aprovação dos projetos destinados ao reaparelhamento e à modernização de 
seus órgãos de execução e apoio [...] (CEARÁ, 2004b, online). 
 

Contudo, a Lei Complementar n. 156, de 11 de dezembro de 2015, revogou 

esses dispositivos, que passaram a ter novas redações. Alterou de 20% (vinte por 

cento) para 40% (quarenta por cento) o percentual a ser destinado ao 

reaparelhamento e à modernização dos órgãos de execução e de apoio do Ministério 

Público do Estado do Ceará. Além disso, garantiu que os recursos fossem repassados 

com frequência mensal, até o dia dez do mês seguinte, com os valores sendo 

direcionados diretamente à conta específica do Fundo de Reaparelhamento e 

Modernização do Ministério Público do Estado do Ceará (FRMMP/CE): 

 
[...] § 3º 40% (quarenta por cento) da receita mensal do FDID serão 
destinados ao reaparelhamento e à modernização dos órgãos de execução e 

                                                           
65 “Art. 99. Em caso de concurso de créditos decorrentes de condenação prevista na Lei n° 7.347, de 

24 de julho de 1985 e de indenizações pelos prejuízos individuais resultantes do mesmo evento danoso, 
estas terão preferência no pagamento. Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, a 
destinação da importância recolhida ao fundo criado pela Lei n°7.347 de 24 de julho de 1985, ficará 
sustada enquanto pendentes de decisão de segundo grau as ações de indenização pelos danos 
individuais, salvo na hipótese de o patrimônio do devedor ser manifestamente suficiente para responder 
pela integralidade das dívidas.” (BRASIL, 1990, online). 
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de apoio do Ministério Público do Estado do Ceará e serão repassados até o 
dia 10 (dez) do mês seguinte ao vencido para a conta especial do Fundo de 
Reaparelhamento e Modernização do Ministério Público do Estado do Ceará 
– FRMMP/CE (CEARÁ, 2015, online). 
 

Importante enfatizar que, com a revogação do inc. XI, do art. 5º da Lei 

Complementar n. 46/2004, o critério de prévio exame para aprovação dos projetos 

deixou de existir, com os recursos sendo destinados diretamente para a conta do 

FRMMP/CE.  

Fazendo-se um cotejo desses dispositivos com os regramentos 

estabelecidos nas legislações que regulamentam o fundo federal e todos os fundos 

estaduais já implementados no país, concluiu-se que o FDD federal não estabeleceu 

valor percentual a ser destinado ao reaparelhamento e à modernização dos órgãos 

de execução e de apoio do Ministério Público Federal (MPF).  

Quanto aos fundos já instituídos em 14 (quatorze) estados da federação, 

somente o Fundo Especial de Proteção dos Bens, Valores e Interesses Difusos do 

Estado da Paraíba fixa o percentual de 30% (trinta por cento) dos valores depositados 

do FDD para o pagamento de perícias, capacitação e aparelhamento finalístico do 

Ministério Público da Paraíba. Inicialmente, a Lei n. 8.102, de 14 de novembro de 

2006, que criou o Fundo da Paraíba, não tinha essa previsão. Todavia, essa Lei foi 

alterada pela Lei n. 11.109, de 24 de abril de 2018, para incluir esse regramento. 

Diante de tal constatação e dos fatos até aqui apresentados, que 

reiteradamente apontam a destinação dos recursos do fundo, prioritariamente, às 

ações que tenham por objeto a recomposição do dano, somente tendo outra 

destinação se não for possível a aplicação dos recursos nesse fim ou em ações 

similares, entende-se que a previsão legal do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos 

do Estado do Ceará extrapola ou, de outro modo, desvirtua as finalidades 

estabelecidas na LACP. O dispositivo que garante 40% (quarenta por cento) das 

receitas destinadas ao fundo, sem qualquer tipo de análise ou critério e com previsão 

de ser transferido diretamente na conta específica do FRMMP/CE é, sem dúvidas, um 

dos motivos de deficiência na aplicação desses recursos públicos. 

Não bastasse a Lei Complementar n. 156, de 11 de dezembro de 2015, que 

alterou a lei de criação do FDID, elevar o percentual destinado ao reaparelhamento e 

modernização dos órgãos de execução e de apoio do MP/CE, também autorizou a 
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transferência de 40% (quarenta por cento) do saldo credor do FDID, apurado em 

balanço no término do exercício financeiro de 2014, a crédito da conta específica do 

Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Ministério Público do Estado do 

Ceará. 

A vinculação de parte das receitas do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos 

do Estado do Ceará (FDID) em gastos com reaparelhamento e modernização do 

Ministério Público do Estado do Ceará (MP/CE) igualmente está prescrita no Decreto 

n. 27.526, de 11 de agosto de 2004, que regulamenta o fundo. No entanto, o referido 

Decreto é incisivo ao determinar que os recursos arrecadados em favor do FDID 

deverão ser aplicados prioritariamente na reparação do dano, devendo estar 

relacionada com a natureza da infração ou do dano, sempre que tal fato for possível. 

Nestes termos: 

 
Art. 3º Os recursos arrecadados serão distribuídos para efetivação das 
medidas dispostas no artigo 1º da Lei Complementar nº 46/2004 e suas 
aplicações deverão estar relacionadas com a natureza da infração, o dano 
causado ou o reaparelhamento dos órgãos de execução e de apoio do 
Ministério Público. 
§ 1º Os recursos serão aplicados preferencialmente relacionados à 
reparação do dano causado, sempre que tal fato o possibilitar. 
§ 2º 20% (vinte por cento) da receita anual do FDID serão destinados ao 
reaparelhamento e à modernização dos órgãos de execução e apoio do 
Ministério Público do Estado do Ceará. (CEARÁ, 2004a, online, grifo nosso). 
 

Esse Decreto continua estabelecendo a pertinência com a Lei de Ação Civil 

Pública (LACP) quanto à aplicação prioritária nos casos de reparação do bem lesado, 

determinando a preferência de pagamento das indenizações pelos prejuízos 

individuais resultantes do mesmo evento danoso e reforçando a obrigatoriedade da 

dita reparação: 

 
Art. 4º Em caso de existência de concurso de créditos decorrentes de 
condenação prevista na Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1.985, já depositado 
no FDID, bem como de indenizações pelos prejuízos individuais resultantes, 
do mesmo evento danoso, estas terão preferência no pagamento, de acordo 
com o artigo 99 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (CEARÁ, 
2004a, online). 
 

Como se percebe a partir do texto legal da Lei de Ação Civil Pública (LACP), 

da Lei n. 9.008/1995, da LC n. 46/2004 e do Decreto n. 27.526/2004, a primeira 

destinação dos recursos do FDID deveria ser para recuperação do próprio dano que 



117 

 

 

causou a condenação. Assim, a utilização de recursos para o reaparelhamento do 

Ministério Público não é prioridade.  

Constata-se que a legislação do Estado do Ceará, ao estabelecer o 

percentual de 40% (quarenta por cento) para essa finalidade, sem qualquer critério de 

avaliação, indiretamente priorizou a emprego dos recursos em ações de 

reaparelhamento e modernização dos órgãos de execução e apoio do Ministério 

Público (MP), indo ao revés do que é determinado em legislação, bem como 

desvirtuando o propósito da criação de Fundo de Direitos Difusos (FDD) por meio da 

LACP, que visa empregar os recursos na reconstituição dos bens lesados. 

Nesse contexto, destaca-se que as condenações pecuniárias provenientes 

das ações civis públicas não são a única fonte de recursos do FDID. Também constam 

como fontes de receitas: a dotação orçamentária do ente estadual; os recursos de 

pessoas físicas ou jurídicas provenientes de empréstimos; os repasses e as doações 

de órgãos e entidades, públicas, privadas, nacionais e internacionais.  

Assim, as receitas originárias dessas fontes poderiam ser destinadas à 

modernização administrativa dos órgãos do Ministério Público (MP), pois a carência 

de funcionários e a precariedade das estruturas administrativas é uma realidade, 

entretanto, a doutrina tem criticado severamente estes dispositivos legais. Nessa 

linha, cita-se, exemplificativamente, os ensinamentos de Coelho (2012, p. 211), 

quando assevera que “não é objetivo da Lei nº 7.347/85 a adoção de medidas 

administrativas de modernização de tais órgãos públicos, cabendo ao Estado adotar 

tais medidas”. 

Denota-se que o objetivo precípuo do legislador foi direcionar os recursos 

para um fundo especificamente criado para gestão desses valores e aplicá-los na 

reconstituição do bem lesado, ou, no caso de impossibilidade, para a compensação 

por meio da recuperação de dano correlato ou execução de outras ações destinadas 

à defesa de direitos difusos e coletivos. Todavia, percebe-se que não é esse o 

direcionamento que o Conselho Gestor do Fundo de Direitos Difusos do Estado do 

Ceará dá aos recursos transferidos ao FDID. 

Feitas essas considerações, prossegue-se na análise da destinação dos 

recursos do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos do Estado do Ceará (FDID).  
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As instituições governamentais da administração direta ou indireta, nas 

diferentes esferas de governo, federal, estadual e municipal estão entre as que 

poderão receber recursos do FDID. Também podem ser beneficiárias destes recursos 

as entidades civis e/ou organizações não governamentais brasileiras, sem fins 

lucrativos, constituídas há mais de 1 (um) ano. Essas entidades devem comprovar, 

por meio de seus estatutos, que seus objetivos estão relacionados à atuação no 

campo do meio ambiente, do consumidor, de bens e direitos de valor artístico, estético, 

histórico, turístico, paisagístico, na seara da infração à ordem econômica, à livre 

concorrência e a outros direitos e interesses difusos e coletivos; bem como devem ter 

atuação no território do Estado do Ceará (Resolução n. 10, de 18 de maio de 2005, 

do CEG/FDID e Edital n. 01/201566). 

A Resolução n. 41, de 08 de junho de 2015, do CEG/FDID, estipula os 

trâmites do procedimento administrativo para aprovação dos projetos a serem 

financiados com recursos do FDID (CEG-FID, 2015). As propostas dos projetos 

devem ser apresentadas no segundo semestre de cada ano do exercício anterior a 

sua execução (art. 1º) e a deliberação sobre a aprovação ou não destes será realizada 

pelo CEG/FDID, que estabelecerá a ordem de prioridade definida para seus 

financiamentos (art. 5º). Após deliberação, a relação de projetos aprovados será 

encaminhada para a Secretaria-Executiva, que providenciará a publicação no 

endereço eletrônico da Procuradoria Geral de Justiça, na internet, e no Diário da 

Justiça (art. 8º). 

O repasse dos recursos ocorre por meio da celebração de Convênios ou 

Termos de Descentralização de Crédito Orçamentário e as entidades devem prestar 

contas dos recursos recebidos até 30 (trinta) dias após o término da execução do 

programa, projeto, ação ou convênio (art. 9º da Resolução n. 41, de 08 de junho de 

2015 e art. 14 do Decreto n. 27.526, de 11 de agosto de 2004). 

A obrigatoriedade de haver transparência na gestão dos recursos do FDID 

está prevista nos artigos 5º e 8º da Lei Complementar n. 46, de 15 de julho de 2004, 

in verbis: 

 
Lei Complementar n. 46, de 15 de julho de 2004 

                                                           
66 Para maiores informações, recomenda-se a leitura do Edital nº 01/2015 que está disponível no 
endereço eletrônico: http://www.mp.ce.gov.br/fdid/projetos/2015/EDITAL-Projetos%202015%20-
%20mais%20Anexo.pdf. Acesso em: 08 mar. 2021. 

http://www.mp.ce.gov.br/fdid/projetos/2015/EDITAL-Projetos%202015%20-%20mais%20Anexo.pdf
http://www.mp.ce.gov.br/fdid/projetos/2015/EDITAL-Projetos%202015%20-%20mais%20Anexo.pdf
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Art. 5º Ao Conselho Estadual Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos 
Difusos, no exercício da sua gestão, compete administrar e gerir financeira e 
economicamente os valores e recursos depositados no Fundo, cabendo-lhe 
ainda as seguintes atribuições: 
[...] 
XIV – promover a divulgação trimestral dos relatórios de receitas e despesas 
do Fundo na internet, encaminhando cópia para Assembleia Legislativa e ao 
Tribunal de Contas do Estado do Ceará. 
[...] 
Art. 8º Os recursos do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos do Estado do 
Ceará – FDID, serão depositados em conta especial do Banco do Estado do 
Ceará, ou em outra instituição financeira oficial, denominada “Fundo Estadual 
dos Direitos Difusos”, à disposição do Conselho Estadual Gestor do Fundo. 
[...] 
§ 4º O Presidente do Fundo é obrigado a proceder a publicação mensal 
dos demonstrativos das receitas e despesas gravadas nos recursos do 
FDID (CEARÁ, 2004b, online, grifo nosso). 
 

Também estabelecem a obrigatoriedade de divulgação dos relatórios pelos 

gestores do FDID os artigos 5º e 9º do Decreto n. 27.526, de 11 de agosto de 2004: 

 
Decreto n. 27.526, de 11 de agosto de 2004 
Art. 5º O Fundo de Direitos Difusos do Estado do Ceará – FDID será gerido 
pelo Conselho Estadual Gestor do Fundo de Direitos Difusos – CEG/FDID, 
competindo-lhe administrar e gerir financeira e economicamente os valores e 
recursos depositados no Fundo, e: 
[...] 
XIV promover a divulgação trimestral dos relatórios de receitas e despesas 
do fundo na internet, encaminhando cópia para Assembleia Legislativa e para 
o Tribunal de Contas do Estado do Ceará. 
[...] 
Art. 9º O Presidente do Conselho Estadual Gestor do Fundo de Direitos 
Difusos – CEG/FDID procederá a publicação trimestral dos demonstrativos 
da receita e das despesas gravadas nos recursos do FDID através da 
internet, encaminhando cópia para Assembleia Legislativa e para o Tribunal 
de Contas do Estado do Ceará (CEARÁ, 2004a, online). 
 

A imposição de divulgação e transparência na gestão do FDID ainda é 

disciplinada nos artigos 1º e 17 do Decreto n. 27.729, de 14 de março de 2005, 

consoante a seguinte disposição, ipsis litteris: 

 
Decreto n. 27.729, de 14 de março de 2005 
Art. 1º O Conselho Estadual Gestor do Fundo de Direitos Difusos [...] tem por 
finalidade administrar e gerir financeira e economicamente os valores e 
recursos depositados no Fundo de Defesa dos Direitos Difusos do Estado do 
Ceará [...] e: 
[...] 
XIII – promover a divulgação trimestral dos relatórios de receitas e despesas 
do fundo na internet, encaminhando cópia à Assembleia Legislativa e ao 
Tribunal de Contas do Estado do Ceará 
[...] 
Art. 17 Ao Presidente compete: 
[...] 
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IX – proceder a publicação mensal no Diário da Justiça e na internet, dos 
demonstrativos das receitas e despesas dos recursos do FDID (CEARÁ, 
2005, online). 
 

Como se vê, todas as legislações que regulamentam o FDID estabelecem 

o dever do Conselho Gestor de divulgar e dar transparência aos atos e relatórios do 

Fundo. Em resumo, os critérios estabelecidos nos normativos citados são: divulgação, 

mensal e trimestral, na internet, dos relatórios de receitas e despesas; envio de cópias 

desses relatórios para a Assembleia Legislativa e para o Tribunal de Contas do Estado 

do Ceará (TCE); e publicação mensal dos relatórios de receitas e despesas do FDID 

no Diário da Justiça, 

Durante a realização deste trabalho, as informações relacionadas ao Fundo 

de Defesa dos Direitos Difusos do Estado do Ceará estavam disponíveis no endereço 

eletrônico da FDID: http://www.mp.ce.gov.br/fdid/default.asp, após, foi migrado para o 

sitio eletrônico http://www.mpce.mp.br/fdid/. Frise-se que o período tomado como 

base para este estudo compreendeu os anos de 2004 a 2020. 

No que se refere aos demonstrativos financeiros de receita e despesa 

divulgados no endereço eletrônico do FDID, verificou-se que não há nenhuma 

informação no período de 2004 a 2005. No lapso temporal de 2006 a 2020, estão 

disponibilizados todos demonstrativos financeiros de receitas e despesas, de forma 

mensal e trimestral, com exceção dos demonstrativos mensais de 2006 e 2007, dos 

demonstrativos do 3º (terceiro) e 4º (quarto) trimestre de 2007 e dos demonstrativos 

trimestrais de 2020, bem como dos meses de junho a dezembro de 2020. 

Em primeiro lugar, repise-se que, de acordo com o § 2º do art. 2º, do 

Decreto n. 27.526/2004, os valores devem ser depositados de forma individualizada, 

de acordo com a natureza de cada interesse difuso atingido por atos lesivos ou 

danosos. Além disso, o CEG/FDID deve ser comunicado, no prazo de 10 (dez) dias, 

sobre os depósitos realizados com a especificação da origem dos recursos, nos 

termos do § 1º, do art. 8º, da LC n. 46/2004. 

Para análise da execução financeira do FDID, considerou-se o período de 

2008 a 2019, por haver informações completas que permitiram realizar o exame que 

se propõe, descartando-se os demais anos do lapso temporal que foi utilizado como 

referencial para a pesquisa. A partir dos elementos disponíveis nos relatórios mensais 

http://www.mp.ce.gov.br/fdid/default.asp
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e trimestrais, calculou-se os valores totais da receita e da despesa de cada ano do 

período.  

Dessa forma, a partir do levantamento realizado nos relatórios analisados, 

constata-se que o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos do Estado do Ceará (FDID) 

arrecadou, de janeiro de 2008 a dezembro de 2019, o valor de R$ 40.909.685,74 

(quarenta milhões, novecentos e nove mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e setenta 

e quatro centavos), divididos conforme os valores apresentados na tabela abaixo: 

 

Tabela 3 – Arrecadação anual do FDID 

 

Fonte: Elaboração própria (MPCE, 2019)67. 

 

Ocorre que, com relação às receitas, nos demonstrativos disponibilizados 

não há informações sobre a especificação da origem dos recursos e também não 

estão individualizados os valores de acordo com a natureza do interesse difuso 

atingido. Apenas se demonstrou os montantes mensais e trimestrais das receitas 

recebidas. Ademais, o único detalhamento existente é a separação entre “multas 

elencadas na legislação sobre direitos difusos” e “rendimento de aplicação financeira”, 

o que denota total ausência de discriminação de qual direito difuso atingido provém a 

receita. 

Devido à falta dessas informações, não foi possível analisar qual a 

proveniência dos recursos. Por conseguinte, também não foi possível conhecer qual 

                                                           
67 A tabela foi elaborada com base em dados disponibilizados no endereço eletrônico do Ministério 
Público do Estado do Ceará do período de 2008 a 2019. 

Ano
Receitas           

(R$)

Incremento 

(%)

2008 255.784,15 . - .

2009 576.480,61 125,38

2010 975.104,53 69,15

2011 1.424.428,94 46,08

2012 1.672.532,06 17,42

2013 2.054.908,71 22,86

2014 7.640.686,99 271,83

2015 3.337.545,59 -56,32

2016 5.251.010,50 57,33

2017 4.462.484,45 -15,02

2018 4.202.520,70 -5,83

2019 9.056.198,51 115,49

TOTAL 40.909.685,74
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a principal fonte de receita, se são originárias de danos ambientais ou provenientes 

de ações civis públicas propostas por dano à ordem econômica, ou ao consumidor, 

ou à pessoa com deficiência, ou ainda, considerando outro bem difuso e coletivo.  

Em razão da inexistência dessas informações, é impossível aferir se os 

recursos foram utilizados na reconstituição do exato bem lesado. Além disso, tal fato 

inviabiliza todo e qualquer controle da execução da despesa e elimina qualquer forma 

de avaliação da efetiva reparação do dano. Por fim, evidencia-se o descumprimento 

de todas as legislações que tratam do assunto, o que já se descreveu reiteradamente 

nesse trabalho. 

Por outro lado, é possível constatar que as receitas do FDID cresceram ano 

a ano. Dois anos se destacam na arrecadação: o de 2014, com receitas no montante 

de R$ 7.640.686,99 (sete milhões, seiscentos e quarenta mil, seiscentos e oitenta e 

seis reais e noventa e nove centavos), havendo um incremento de receita em relação 

ao ano anterior, na ordem de 271,83% (duzentos e setenta e um vírgula oitenta e três 

por cento); e o de 2019, que totalizou receitas no montante de R$ 9.056.198,51 (nove 

milhões, cinquenta e seis mil, cento e noventa oito reais e cinquenta e um centavos), 

com um acréscimo de 115,49% (cento e quinze vírgula quarenta e nove por cento), 

em relação ao ano de 2018. Contudo, não há informações que permitam verificar se 

os valores são provenientes de ações de danos ao meio ambiente, ao consumidor, à 

ordem econômica, ou de qual outra fonte se originou a receita. 

No que diz respeito à transparência e à publicidade de informações, 

contatou-se que estão divulgadas, no sítio eletrônico do FDD, as datas em que 

ocorreram todas as reuniões do Conselho68. Das informações disponíveis, conclui-se 

que não foram realizadas reuniões periódicas mensais, conforme determina o art. 12 

do Decreto Estadual n. 27.729, de 14 de março de 2005. A título de exemplo, em 2020, 

não há nenhuma informação acerca das reuniões; em 2019, ocorreram somente 

quatro reuniões ordinárias (janeiro, maio, agosto e novembro); e, em 2018, há 

informações de oito reuniões ordinárias (março, abril, maio, junho, julho, setembro, 

outubro e novembro).  

Inclusive, o sítio eletrônico do FDID é carente de informações quanto à sua 

administração pelo Conselho Gestor. Somente estão disponibilizadas as 24 (vinte e 

                                                           
68 Cf. o site: http://www.mpce.mp.br/fdid/reunioes/. 
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quatro) primeiras atas das reuniões do CEG/FDID69. A primeira ata registra a 

instalação do Conselho, ocorrida no dia 15 de setembro de 2004. A última ata 

publicada na dita página eletrônica é a do dia 09 de abril de 2007. Dessa forma, não 

é possível ter conhecimento da pauta das demais reuniões realizadas. 

A partir do comparativo entre o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos do 

Estado do Ceará (FDID) e o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (FDD), conclui-se 

que o fundo cearense não tem a mesma precisão de registros do fundo federal. 

Enquanto os relatórios de arrecadação do FDID não dispõem de qualquer informação 

acerca da procedência dos recursos, os relatórios do FDD70 apresentam os valores 

recolhidos, de acordo com suas finalidades, e com as seguintes informações: data do 

recolhimento, nome da pessoa física ou jurídica recolhedora; finalidade do 

recolhimento (meio ambiente, multa do CDC, infração à ordem econômica, entre 

outros) e valor. 

Enfatize-se que a atribuição de adotar as providências para a criteriosa 

identificação das receitas é da Secretaria Executiva do CEG/FDID, nos termos do art. 

20, inc. III, do Decreto Estadual n. 27.729, de 14 de março de 2005: 

 
Art. 20 Compete a Secretaria-Executiva: 
[...] 
III – a secretaria-executiva tomará as providências necessárias para que os 
recursos destinados ao FDID, provenientes de acordos em inquéritos civis, 
de condenações judiciais e de aplicação de multas administrativas, sejam 
identificadas segundo a natureza da infração ou dano causado, de modo a 
permitir o cumprimento do disposto no parágrafo primeiro do art. 2º do 
Decreto nº 27.526, de 11 de agosto de 2004, que regulamenta do Fundo de 
Defesa dos Direitos Difusos do Estado do Ceará, de que tratam os artx. 1º e 
2º da Lei Complementar nº 46, de 15 de julho de 2004 (CEARÁ, 2005, online). 
 

Dessa forma, o CEG/FDD deveria seguir o exemplo do seu congênere 

federal, com o intuito de dar mais transparência à sua gestão, em obediência ao 

princípio constitucional da publicidade. 

Importante mencionar também que a atribuição de dar publicidade dos 

demonstrativos de receitas e das despesas do FDID é do Presidente do CEG/FDID, 

nos termos do art. 17, inc. IX, do Decreto n. 27.729, de 14 de março de 2005, 

consoante já citado acima. 

                                                           
69 Cf. As atas no endereço eletrônico: http://www.mpce.mp.br/fdid/atos-do-conselho/atas/. 
70 Cf. Os dados dos Relatórios de Arrecadação do FDD do período de 2000 a 2020 no endereço 
eletrônico: https://www.justica.gov.br/seus-direitos/consumidor/direitos-difusos/arrecadacao-1. 

https://www.justica.gov.br/seus-direitos/consumidor/direitos-difusos/arrecadacao-1
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Assim, nota-se que as informações disponibilizadas pelo Ministério Público 

do Estado do Ceará (MP/CE) não possuem a precisão que se espera de um conjunto 

de documentações e de informações públicas, em especial no que se refere ao total 

auferido desde sua criação até os dias atuais. Frise-se que os recursos pertencem à 

coletividade e deveriam estar sendo revertidos para recomposição do meio ambiente, 

permitindo a este direito de terceira geração se manter disponível para gerações 

futuras. 

Nessa seara, cumpre esclarecer que a Administração Pública, gestora dos 

valores do FDID, em respeito ao princípio da publicidade, norteador do Direito 

Administrativo, deveria dar publicidade de todos os seus atos. Sobre o tema, José dos 

Santos Carvalho Filho (2015, p. 26) aduz: 

 
Outro princípio mencionado na Constituição é o da publicidade. Indica que os 
atos da Administração devem merecer a mais ampla divulgação possível 
entre os administrados, e isso porque constitui fundamento do princípio 
propiciar-lhes a possibilidade de controlar a legitimidade da conduta dos 
agentes administrativos. Só com a transparência dessa conduta é que 
poderão os indivíduos aquilatar a legalidade ou não dos atos e o grau de 
eficiência de que se revestem. 
É para observar esse princípio que os atos administrativos são publicados em 
órgãos de imprensa ou afixados em determinado local das repartições 
administrativas, ou, ainda, mais modernamente, divulgados por outros 
mecanismos integrantes da tecnologia da informação, como é o caso da 
Internet. 
 

Notadamente, o papel da publicidade não apenas se refere ao ato de dar 

transparência aos dados públicos, mas de legitimar a conduta da Administração 

Pública. Essa legitimação ocorre por meio do papel fiscalizador que possui a 

sociedade, conforme explica Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2009, p. 359): 

 
[...] publicidade, que diz respeito não apenas à divulgação do procedimento 
para conhecimento de todos os interessados, como também aos atos da 
Administração praticados nas várias fases do procedimento, que podem e 
devem ser abertas aos interessados, para assegurar a todos a possibilidade 
de fiscalizar sua legalidade. A publicidade é tanto maior quanto maior for a 
competição propiciada pela modalidade de licitação; ela é a mais ampla 
possível na concorrência, em que o interesse maior da Administração é o de 
atrair maior número de licitantes, e se reduz ao mínimo no convite, em que o 
valor do contrato dispensa maior divulgação. 
 

Portanto, tomando-se como premissa que o interesse primordial de uma 

sociedade é a coletividade, principalmente no que se refere os interesses difusos, 

deve-se sempre postular pela máxima transparência dos atos relacionados à 
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coletividade em respeito ao princípio constitucional insculpido no art. 37 da 

Constituição Federal de 1988, in verbis: 

 
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência 
e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, 
de 1998) (BRASIL, 1988, online). 
 

Constata-se, portanto, a necessidade de melhoria na gestão pública do 

FDID, quanto à observância do princípio da publicidade e transparência dos recursos 

públicos geridos pelo seu Conselho Gestor. 

Considerando a execução dos recursos disponíveis na conta específica do 

FDID, realizou-se análise com base nas informações dos Relatórios Financeiros, 

mensais e trimestrais, divulgados na página eletrônica já citada. A partir desses dados, 

calculou-se os valores totais das despesas de cada ano do período. Os resultados 

obtidos estão apresentados na tabela abaixo: 

 
Tabela 4 – Demonstrativo financeiro das receitas e despesas do FDID – Período 2008 a 2019  

 

Fonte: Elaborada pela autora (MPCE, 2019)71. 

 

Conforme consta na tabela cima, o saldo inicial, no exercício de 2008, 

disponível na conta do FDID, era de R$ 349.077,00 (trezentos e quarenta e nove mil 

e setenta e sete reais). Nesse ano, foram creditadas receitas no montante de R$ 

                                                           
71 A tabela foi elaborada com base em dados disponibilizados no endereço eletrônico do Ministério 
Público do Estado do Ceará do período de 2008 a 2019. 

Ano
Saldo Anterior           

( A )

Receitas        

( B )

Despesas         

( C )
Saldo Atual

Percentual 

executado =      

( C ) / ( A+B ) x 100

2008 349.077,00 255.784,15 13.431,06 591.430,09 2,22

2009 591.430,09 576.480,61 69.323,20 1.098.587,50 5,94

2010 1.098.587,50 975.104,53 136.685,87 1.937.006,16 6,59

2011 1.937.006,16 1.424.428,94 181.096,43 3.180.338,67 5,39

2012 3.180.338,67 1.672.532,06 558.250,82 4.294.619,91 11,50

2013 4.294.619,91 2.054.908,71 716.252,90 5.633.275,72 11,28

2014 5.633.275,72 7.640.686,99 422.445,88 12.851.516,83 3,18

2015 12.851.516,83 3.337.545,59 475.532,13 15.713.530,29 2,94

2016 15.713.530,29 5.251.010,50 9.149.124,41 11.815.416,38 43,64

2017 11.815.416,38 4.462.484,45 2.441.191,21 13.836.709,62 15,00

2018 13.836.709,62 4.202.520,70 1.845.985,50 16.193.244,82 10,23

2019 16.193.244,82 9.056.198,51 4.105.915,49 21.143.527,84 16,26

TOTAL 349.077,00 40.909.685,74 20.115.234,90 21.143.527,84 48,75
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255.784,15 (duzentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e oitenta e quatro reais e 

quinze centavos) e executadas despesas na quantia de R$ 13.431,06 (treze mil, 

quatrocentos e trinta e um reais e seis centavos).  

Assim, da quantia existente na conta, que totalizava R$ 604.861,15 

(seiscentos e quatro mil, oitocentos e sessenta e um reais e quinze centavos) (R$ 

349.077,00 + R$ 255.784,15), o montante executado (R$ 13.431,06) representou 

apenas 2,22% (dois vírgula vinte e dois por cento) de execução nesse ano. Essa 

explanação tem por objetivo o melhor entendimento dos dados apresentados na 

tabela, bem como das análises que se passa a relatar. 

Verifica-se que, com exceção do ano de 2016, o qual apresenta um 

percentual de execução de 43,64% (quarenta e três vírgula sessenta e quatro por 

cento), todos os anos do período analisado tiveram um baixo percentual de aplicação 

dos recursos do FDID. Os dados indicam que a execução foi inferior a 20% (vinte por 

cento).  

Observa-se, ainda, que houve um crescimento da execução no período de 

2008 a 2013, partindo de ínfimos 2% (dois por cento) e chegando a 11% (onze por 

cento) no final desse período. Contudo, nos dois anos seguintes, a aplicação caiu 

vertiginosamente para o patamar dos 3% (três por cento). Logo, ocorreu a aplicação 

excepcional de 43,64% (quarenta e três vírgula sessenta e quatro por cento) em 2016. 

No período seguinte (2017 a 2019), a execução dos recursos novamente baixou, 

ficando entre 10% (dez por cento) a 16% (dezesseis por cento).  

O percentual de execução do período total analisado (2008 a 2019) 

correspondeu a 48,75% (quarenta e oito vírgula setenta e cinco por cento). Entretanto, 

nesse resultado, considerou-se o valor das despesas, incluindo todos os valores 

retirados da conta corrente do FDD, com os estornos de receitas e as transferências 

realizadas para o Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Ministério Público 

— estas últimas, na verdade, são apenas transferências, e não gastos efetivamente 

executados. Nova análise da execução será apresentada após o detalhamento das 

despesas, quando, então, serão identificadas as quantias correspondentes a esses 

valores e se extrairá o total executado ano a ano. 

Chama atenção o fato de que a execução sempre ficou abaixo de 20% 

(vinte por cento) durante todo o período analisado. Isso indica que sequer foram 
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realizadas todas possíveis ações voltadas para o reaparelhamento e à modernização 

dos órgãos de execução e apoio do Ministério Público, que até 2015 tinha previsão 

legal de 20% (vinte por cento) das receitas. 

Com a alteração na Lei de instituição do FDID (LC n. 46/2004), por meio da 

Lei Complementar n. 156, de 11 de dezembro de 2015, esse percentual passou para 

40% (quarenta por cento), a partir de 2016. Antes disso, a aplicação dos recursos para 

esse fim ainda dependia de prévio exame e aprovação dos projetos. Contudo, esse 

critério foi eliminado com a revogação do inc. XI, do art. 5º, da Lei Complementar n. 

46, de 15 de julho de 2004. Ademais, a alteração trazida pela LC n. 156/2015 

prescreveu que o repasse do montante de 40% (quarenta por cento) das receitas ser 

deveria ser realizado diretamente na conta do FRMMP/CE, até o dia 10 (dez) do mês 

seguinte ao vencido. 

À vista disso, indaga-se: Qual o motivo de se ter uma execução inferior a 

20% (vinte por cento) no período de 2008 a 2016 e abaixo de 40% (quarenta por 

cento) no período de 2017 a 2019? 

Nas pesquisas realizadas não se obteve resposta para tal questionamento, 

visto a ausência de transparência e publicidade dos atos de gestão do Conselho 

Gestor do FDID. 

Outra alteração trazida pela Lei Complementar n. 156, de 11 de dezembro 

de 2015, foi a inclusão do § 5º, no artigo 8º, que autorizou o repasse de 40% (quarenta 

por cento) do saldo credor do FDID, apurado em balanço, no término do exercício 

financeiro de 2014, à conta do FRMMP/CE, in verbis: 

 
[...] § 5º Fica autorizada, excepcionalmente, a transferência de 40% (quarenta 
por cento) do saldo credor do FDID, apurado em balanço no término do 
exercício financeiro de 2014, a crédito da conta específica do Fundo de 
Reaparelhamento e Modernização do Ministério Público do Estado do Ceará 
– FRMM/CE (CEARÁ, 2015, online). 
 

Portanto, a alta execução no ano de 2016 possivelmente decorreu da 

transferência desse valor autorizado por lei. No próximo tópico, será esclarecida essa 

suposição, com a análise detalhada de todos os projetos e despesas executados com 

os recursos do fundo, levando em consideração o período de 2008 a 2019. 

Outra constatação que se chega, ao examinar os dados relativos a receitas 

e despesas do período de 2008 a 2019, é que do total de R$ 40.909.685,79 (quarenta 
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milhões, novecentos e nove mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e setenta e nove 

centavos) de receitas auferidas, apenas R$ 20.115.234,00 (vinte milhões, cento e 

quinze mil e duzentos e trinta e quatro reais) foram utilizadas, indicando uma execução 

total abaixo de 50% (cinquenta por cento) dos recursos. Assim, o saldo à disposição 

na conta do FDID, no final do exercício de 2019, para possível aplicação em 2020, 

totalizou R$ 21.143.527,84 (vinte e um milhões, cento e quarenta e três mil, 

quinhentos se vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos). 

Outras informações disponíveis na pesquisa referem-se aos editais de 

chamamento público, cujo objeto é a chamada pública para seleção de projetos a 

serem custeados com recursos do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos do Estado 

do Ceará (FDID) para aplicação nas finalidades às quais o fundo foi criado. 

Examinando-se a relação de projetos apresentados ano a ano, bem como os 

aprovados no período de 2008 a 2019, constata-se que a baixa execução financeira 

não decorreu da ausência de projetos apresentados. Os dados coletados estão 

relacionados no quadro abaixo: 

 

Tabela 5 – Número de projetos apresentados comparados aos aprovados  

 

Fonte: Elaboração própria (MPCE, 2019)72. 

 

Como se observa, o número de projetos aprovados, quando comparado à 

quantidade de projetos apresentados, durante todo o período analisado, é irrisório. 

Salta aos olhos os seguintes anos: 2013, com 28 (vinte e oito) projetos apresentados, 

mas com apenas 04 (quatro) aprovados; 2017, com 63 (sessenta e três) projetos 

                                                           
72 A tabela foi elaborada com base em dados disponibilizados no endereço eletrônico do Ministério 
Público do Estado do Ceará do período de 2008 a 2019. 

Apresentados Aprovados

2008 6 2

2009 10 2

2010 6 1

2011 12 3

2012 8 2

2013 28 4

2014 8 N/C

2015 96 14

2016 33 5

2017 63 1

2018 48 2

2019 66 9

Projetos 
Ano
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apresentados e meramente 01 (um) aprovado; 2018, com 48 (quarenta e oito) projetos 

apresentados e somente 02 (dois) aprovados; e 2019, com 66 (sessenta e seis) 

projetos apresentados e apenas 09 (nove) aprovados. Assim, não foi a inexistência 

de projetos propostos o motivo determinante da baixa execução dos recursos do 

FDID. 

Por todo o exposto, infere-se, a partir da interpretação lógica dos dados 

reunidos nas tabelas expostas, que o excedente dos recursos disponíveis do FDID 

não aplicados em projetos ou em despesas orçamentárias, consequentemente, 

transforma-se em superávit primário, o que descumpre todas as finalidades da própria 

criação do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos. 

 

4.3 Análise da aplicação dos recursos arrecadados pelo FDID Ceará e a efetiva 
recomposição do dano ao meio ambiente 

 

Tomando-se como base as informações apresentadas na página eletrônica 

do FDID, relativas aos Demonstrativos Financeiros das Receitas e Despesas, foi 

possível conhecer detalhadamente a aplicação das despesas executadas no período 

de 2008 a 2019. Neste tópico, será feita uma análise ano a ano, chegando-se, por fim, 

ao diagnóstico geral do lapso temporal examinado. Também será examinado 

novamente o percentual de execução do FDID, ano a ano, desconsiderando-se os 

valores relativos ao estorno de receita e às transferências para o FRMMP. 

Em primeiro lugar, destaca-se que, nos anos de 2008 e 2011, não há 

informações acerca da finalidade das despesas realizadas. Somente é possível saber 

que, no ano de 2008, o desembolso do valor de R$ 13.431,06 (treze mil, quatrocentos 

e trinta e um reais e seis centavos) ocorreu apenas no mês de outubro; já no ano de 

2011, o gasto ocorreu nos meses de agosto, no montante de R$ 179.953,65 (cento e 

setenta e nove mil, novecentos e cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos); 

e em dezembro, no valor de R$ 1.142,78 (um mil, cento e quarenta e dois reais e 

setenta e oito centavos), decorrente de estorno de receita em virtude de depósito 

realizado indevidamente. Portanto, nesses dois anos, não foi possível identificar se 

houve aplicação dos recursos na recomposição do dano ocorrido, tampouco se pode 

afirmar que ocorreu alguma ação voltada à reconstituição do meio ambiente, objeto 

fim deste estudo. 
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Em 2009, o valor total executado no ano (R$ 69.323,20) foi destinado a 

projetos de reaparelhamento e modernização do Ministério Público. Ou seja, 100% 

(cem por cento) da despesa do período foi utilizada em finalidade diversa da 

determinada na Lei de Ação Civil Pública (LACP) e não houve nenhum gasto com o 

objetivo de recompor ou proteger o meio ambiente. 

Em 2010, os gastos registrados totalizaram R$ 136.685,87 (cento e trinta 

seis mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), dos quais R$ 

983,11 (novecentos e oitenta e três reais e onze centavos) corresponderam a estorno 

de receita decorrente de depósito feito a mais pela empresa Vivo. O restante do valor, 

R$ 135.702,76 (cento e trinta e cinco mil, setecentos e dois reais e setenta e seis 

centavos), diz respeito à compra de 46 (quarenta e seis) notebooks, referentes aos 

projetos DECON/2007 e PGJ/2009. Conclui-se, portanto, que, assim como no ano 

anterior, 100% (cem por cento) das despesas do período destinaram-se a projetos de 

reaparelhamento e modernização de entes públicos, desvirtuando-se da finalidade 

prevista na LACP, não ocorrendo qualquer ação para recomposição ou proteção do 

meio ambiente. 

Em 2012, os gastos totalizaram R$ 558.250,85 (quinhentos e cinquenta e 

oito mil, duzentos e cinquenta reais e oitenta e cinco centavos). Desse valor, R$ 

371.959,55 (trezentos e setenta e um mil, novecentos e cinquenta e nove reais e 

cinquenta e cinco centavos) se destinaram à compra de veículos; R$ 94.812,44 

(noventa e quatro mil, oitocentos e doze reais e quarenta e quatro centavos) teve por 

finalidade gastos com projetos da PGJ; R$ 79.788,84 (setenta e nove mil, setecentos 

e oitenta e oito reais e oitenta e quatro centavos) foram usados para a realização de 

cursos de capacitação; e R$ 11.689,99 (onze mil, seiscentos e oitenta e nove reais e 

noventa e nove centavos) corresponderam ao estorno de receita decorrente de 

depósito indevido. Novamente, percebe-se que não houve aplicação em ações de 

recomposição do dano ocorrido, sendo todo o recurso aplicado em ações de 

reaparelhamento e modernização de entes públicos. 

A situação se repete em 2013, utilizando-se os recursos, que totalizaram 

R$ 716.252,90 (setecentos e dezesseis mil, duzentos e cinquenta e dois reais e 

noventa centavos), para compra de móveis e equipamentos de informática (R$ 

492.617,74), realização de cursos (R$ 136.996,16) e compra de veículos (R$ 
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78.430,00), havendo, ainda um estorno de receita de R$ 8.209,00 (oito mil duzentos 

e nove reais). 

Somente a partir de 2014 se inicia a aplicação de recursos em projetos 

voltados para a recuperação de bens, na promoção de eventos educativos, científicos, 

relacionados com a natureza da infração ou do dano causado. Do total gasto (R$ 

422.445,88) pelo FDID nesse ano, aplicou-se R$ 59.000,00 (cinquenta e nove mil 

reais) nas despesas com o Projeto Centro de Convivência Mão Amiga, que tinha como 

escopo73 promover a inclusão de crianças e adolescentes com deficiência e suas 

famílias, por meio de atendimento multidisciplinar especializado para proporcionar 

uma melhor qualidade de vida.  

Outro projeto que recebeu recursos do fundo nesse ano foi o Projeto de 

Atenção à Saúde e Direitos da Mulher (PROSA), desenvolvido pela Liga Esportiva 

Arte e Cultural Beneficente (LEACB). Seu objetivo era auxiliar na condução de ações 

sociais voltadas para apoio às mulheres, de forma a combater fatores como a falta de 

informação acerca de medidas de saúde e dos direitos da mulher, por meio de 

atividades relativas à promoção da saúde integral e dos direitos da mulher. O valor 

total aplicado foi de R$ 19.699,50 (dezenove mil, seiscentos e noventa e nove reais e 

cinquenta centavos). Contudo, a maior parte dos gastos realizados, em 2014, 

continuou sendo em ações voltadas para a modernização da PGJ, totalizando R$ 

332.864,70 (trezentos e trinta e dois mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta 

centavos), com aquisição de móveis e equipamentos de informática. Os estornos de 

receitas nesse ano somaram R$ 10.881,68 (dez mil, oitocentos o oitenta e um reais e 

sessenta e oito centavos). 

Cabe destacar que o Projeto Centro de Convivência Mão Amiga e PROSA, 

apesar de atenderem aos objetivos da LACP, com aplicação de recursos em ações 

relacionadas com a natureza do dano causado, não se destinaram a medidas de 

prevenção ou recuperação do meio ambiente, foco da presente dissertação. 

Esses dois projetos continuaram a ser executados em 2015. Do total 

executado (R$ 475.532,13), foi destinado para o Centro de Convivência Mão Amiga a 

                                                           
73 Cf. Para acessar as informações relativas aos Projetos Centro de Convivência Mão Amiga e PROSA, 
acesse o endereço eletrônico: 
http://portaltransparencia.mpce.mp.br/index.php/prestacaocontasfdid/category/73-
2014?download=932%3Abffdidrag&start=15. 

http://portaltransparencia.mpce.mp.br/index.php/prestacaocontasfdid/category/73-2014?download=932%3Abffdidrag&start=15
http://portaltransparencia.mpce.mp.br/index.php/prestacaocontasfdid/category/73-2014?download=932%3Abffdidrag&start=15
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quantia de R$ 118.000,00 (cento e dezoito mil reais) e para o PROSA, o valor de R$ 

19.699,50 (dezenove mil, seiscentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos). O 

estorno de receitas, no ano de 2015, superou os anos anteriores, totalizando R$ 

67.422,99 (sessenta e sete mil, quatrocentos e vinte e dois reais e noventa e nove 

centavos). Mas a maior quantia aplicada continuou sendo com ações voltadas para a 

modernização da PGJ, totalizando R$ 66.409,64 (sessenta e seis mil, quatrocentos e 

nove reais e sessenta e quatro centavos), para compra de móveis e equipamentos de 

informática e R$ 204.000,00 (duzentos e quatro mil reais), para aquisição de veículos 

4x4 (quatro por quatro) para a PGJ. 

No ano de 2016, o percentual de execução das despesas ficou fora do 

padrão, considerando o período analisado. Gastou-se, assim, a vultosa quantia de R$ 

9.149.124,41 (nove milhões, cento e quarenta e nove mil, cento e vinte e quatro reais 

e quarenta e um centavos).  

Ao se examinar o detalhamento das despesas realizadas pelo FDID, no 

ano de 2016, constatou-se que R$ 7.147.584,50 (sete milhões, cento e quarenta e 

sete mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos) se referiu ao 

repasse para o FRMMP/CE. Os outros R$ 1.508.371,89 (um milhão, quinhentos e oito 

mil, trezentos e setenta e um reais e oitenta e nove centavos) foram aplicados em 

despesas relacionadas a compra de móveis e equipamentos de informática para a 

modernização da PGJ e do DECON. Ainda, gastou-se R$ 150.270,27 (cento e 

cinquenta mil, duzentos e setenta reais e vinte e sete centavos) com a aquisição de 

carro furgão para a Ouvidoria e R$ 106.000,00 (cento e seis mil reais) com a compra 

de veículo 4x4 (quatro por quatro) para o DECON e PGJ. 

Dessa forma, confirmou-se a suposição de que os gastos fora do padrão 

foram resultantes da alteração na LC n. 46/2004, que incluiu o § 5º no artigo 8º, 

autorizando o repasse de 40% (quarenta por cento) do saldo credor do FDID, apurado 

em balanço no término do exercício financeiro de 2014, para a conta do FRMMP/CE, 

e que alterou o § 3º, do artigo 3º, elevando de 20% (vinte por cento) para 40% 

(quarenta por cento) o valor a ser destinado ao reaparelhamento e modernização do 

Ministério Público do Ceará (MP/CE). Isso significa dizer que o valor correspondente 

a esse repasse não foi de efetiva execução de despesas, mas simples repasse de 

recursos para outro Fundo. 
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Os gastos relativos à natureza da infração ou do dano causado, no ano de 

2016, se limitaram à quantia de R$ 230.500,00 (duzentos e trinta mil e quinhentos 

reais), pagos ao Projeto Centro de Convivência Mão Amiga e, ainda, ao valor de R$ 

4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), transferido para o Fundo Municipal de 

Assistência Social de Cascavel. Nesse ano, os valores relacionados ao estorno de 

receitas totalizaram R$ 1.997,75 (um mil, novecentos e noventa sete reais e setenta 

e cinco centavos). 

A alteração da Lei de criação do FDID influenciou os elevados gastos nos 

anos seguintes. Em 2017, do total de despesa do ano (R$ 2.441.191,21), a quantia 

transferida para o FRMMP/CE foi de R$ 2.031.650,08 (dois milhões, trinta e um mil, 

seiscentos e cinquenta reais e oito centavos), acrescida dos projetos de modernização 

da PGJ, SEMA e SCIDADES, que totalizaram R$ 178.142,66 (cento e setenta e oito 

mil, cento e quarenta e dois reais e sessenta e seis centavos). Contudo, identificou-

se, nesse ano, a primeira ocorrência de gastos em medidas de prevenção ou 

recuperação do meio ambiente. O Projeto Ambiental Gruta Casa da Pedra recebeu a 

quantia de R$ 192.661,00 (cento e noventa e dois mil, seiscentos e sessenta e um 

reais). Ademais, o repasse para a Prefeitura de Cascavel totalizou R$ 23.960,79 (vinte 

e três mil, novecentos e sessenta reais e setenta e nove centavos) e o estorno de 

receita foi de R$ 14.776,68 (quatorze mil, setecentos e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos). 

A Gruta Casa de Pedra é uma caverna (equipamento espeleológico) que 

se localiza a cerca de 180 km (cento e oitenta quilômetros) de Fortaleza, no município 

de Madalena, próximo à divisa com o município de Itatira. É um patrimônio natural de 

grande beleza, onde foram encontradas gravuras pré-históricas raras (pinturas 

rupestres), as quais registram os costumes dos primeiros habitantes da região. 

A gruta estava sofrendo significativa degradação ambiental devido às 

ações antrópicas no local e se fazia urgente a adoção de providências para proteger 

esse patrimônio ambiental. O projeto, intitulado “Proteção e Conservação da Gruta 

Casa de Pedra”, objetivou executar ações de conservação e proteção ambiental do 

local. Além disso, visava realizar estudos técnicos sobre os meios físico, biótico e 

socioeconômico, a fim de propor a criação de uma Unidade de Conservação no local. 

Ressalte-se que os repasses para esse projeto também ocorreram nos anos 

seguintes. 
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A transferência de recursos para o FRMMP/CE, em 2018, foi de R$ 

1.533.361,27 (um milhão, quinhentos e trinta três mil, trezentos e sessenta e um reais 

e vinte e sete centavos). Nesse ano, os gastos realizados pelo FDID totalizaram R$ 

1.845.985,50 (um milhão, oitocentos e quarenta e cinco mil, novecentos e oitenta e 

cinco reais e cinquenta centavos). Também ocorreram despesas relativas à 

modernização da PGJ, SEMA e SCIDADES, que, juntas, somaram a quantia de R$ 

102.579,06 (cento e dois mil, quinhentos e setenta e nove reais e seis centavos). 

Apurou-se, ainda, que o valor de R$ 4.350,00 (quatro mil, trezentos e cinquenta reais) 

se destinou ao pagamento de material gráfico para o programa de proteção e defesa 

do consumidor.  

Ainda, no referido ano, o projeto Centro de Convivência Mão Amiga 

recebeu R$ 115.107,14 (cento e quinze mil, cento e sete reais e quatorze centavos) 

e, para o Projeto Ambiental Gruta da Pedra, foi destinado apenas a quantia de R$ 

49.000,00 (quarenta e nove mil reais). Além disso, houve aplicação de recursos, no 

montante de R$ 31.950,00 (trinta e um mil, novecentos e cinquenta reais), para o 

projeto de aquisição de prensa enfardadeira, por meio de Termo de Descentralização 

de Créditos Orçamentário (TDCO) da Secretaria das Cidades. O estorno de receita, 

em 2018, totalizou R$ 9.638,03 (nove mil, seiscentos e trinta e oito reais e três 

centavos). 

Os valores aplicados para a aquisição de prensa enfardadeira também se 

identificam como uma destinação para o meio ambiente. O Projeto denominado 

“Implementação da Coleta Seletiva em municípios da região oeste do Ceará” contou, 

como uma das ações, a aquisição de prensa enfardadeira hidráulica vertical, 

direcionada a oito municípios da região oeste do Estado do Ceará. Sua execução 

ocorreu por meio do Termo de Descentralização de Crédito Orçamentário n. 

05/201674, que foi celebrado entre a Secretaria das Cidades (órgão gerenciador do 

crédito) e o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos do Estado do Ceará (FDID). 

O projeto apresentado pela Secretaria das Cidades previa investimentos 

no valor total de R$ 306.853,15 (trezentos e seis mil, oitocentos e cinquenta e três 

                                                           
74 Para maiores informações sobre o extrato do contrato firmado (p. 27, do Diário Oficial do Estado, 
série 3, ano IX, n. 239, de 22 dez. 2017) acesse o endereço eletrônico: 
https://cearatransparente.ce.gov.br/attachments/76258d0036507b162b6009e15f4600e20cffa9fd/store
/23c349f980905ebcb3f3dc88d6d57df43871eb96532944d0b777bb6d56dd/1758_LOA2018-
TextodeLei.pdf. 

https://cearatransparente.ce.gov.br/attachments/76258d0036507b162b6009e15f4600e20cffa9fd/store/23c349f980905ebcb3f3dc88d6d57df43871eb96532944d0b777bb6d56dd/1758_LOA2018-TextodeLei.pdf
https://cearatransparente.ce.gov.br/attachments/76258d0036507b162b6009e15f4600e20cffa9fd/store/23c349f980905ebcb3f3dc88d6d57df43871eb96532944d0b777bb6d56dd/1758_LOA2018-TextodeLei.pdf
https://cearatransparente.ce.gov.br/attachments/76258d0036507b162b6009e15f4600e20cffa9fd/store/23c349f980905ebcb3f3dc88d6d57df43871eb96532944d0b777bb6d56dd/1758_LOA2018-TextodeLei.pdf
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reais e quinze centavos) para os municípios de Tauá, Quiterianópolis, Parambu, 

Aiuaba, Arneiroz, Poranga, Ararendá e Catarina. Dentre as atividades a serem 

executadas, no âmbito do projeto de implementação da Coleta Seletiva, constava a 

elaboração de diagnóstico dos catadores de resíduos sólidos nos oito municípios 

envolvidos no projeto, a capacitação para constituição jurídico-contábil de 

associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis e a consultoria para 

elaboração de um plano de coleta seletiva na região oeste do Estado. Ele contribuiu 

para a redução de resíduos sólidos encaminhados aos lixões, minimizando, assim, os 

impactos que resultariam na alteração da qualidade da água.  

Por fim, no ano de 2019, cujas despesas totalizaram R$ 4.105.915,49 

(quatro milhões, cento e cinco mil, novecentos e quinze reais e quarenta e nove 

centavos), o valor transferido para o FRMMP/CE foi de R$ 3.696.293,15 (três milhões, 

seiscentos e noventa e seis mil, duzentos e noventa e três reais e quinze centavos). 

O Projeto Ciranda Sertaneja contemplou despesa na ordem de R$ 182.728,75 (cento 

e oitenta e dois mil, setecentos e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos) e o 

Projeto Ambiental Gruta da Pedra recebeu a quantia de R$ 167.960,00 (cento e 

sessenta e sete mil, novecentos e sessenta reais). Ainda foram realizados gastos com 

material gráfico para o programa de proteção e defesa do consumidor (R$ 55.659,33) 

e repassados R$ 3.274,26 (três mil, duzentos e setenta e quatro reais e vinte e seis 

centavos) para a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos 

(FUNCEME). 

O Projeto Ambiental Gruta Casa da Pedra iniciou no ano de 2016 e foi 

concluído em 2019. Os resultados obtidos foram: 

 

– Formação de 66 agentes multiplicadores em educação ambiental em dois 
cursos ocorrido em Madalena, no período de 10 a 14 de julho de 2017 e em 
Itatira, nos dias 23 a 27 julho de 2017 para a comunidade local; 

– Elaboração de 1000 folders sobre o projeto e seus objetivos, conceituando 
gruta, sobre a importância desse patrimônio natural além de orientações 
sobre as atividades permitidas e não permitidas; 

– Edição de 100 exemplares do livro Gruta Casa de Pedra: uma joia rara no 
Sertão cearense Parte I – Monumento Natural da Gruta Casa de Pedra e, 
Parte II – Por amor a gruta; [...] (SEMA..., 2019, online). 
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Por fim, o projeto atingiu o objetivo de subsidiar, com dados e informações 

sobre geologia, geomorfologia e patrimônio geológico, a criação da Unidade de 

Conservação Estadual Monumento Natural Gruta Casa de Pedra. 

Na solenidade de entrega do projeto, a Coordenadora do Centro de Apoio 

Operacional do Meio Ambiente (CAOMACE), Sra. Maria Jacqueline Faustino de 

Souza, que representou, na ocasião, o Ministério Público, ressaltou a importância das 

medidas adotadas para proteger e preservar a gruta, assim se manifestando75: 

 
Em face da importância natural, cultural e histórica da Gruta Casa de Pedra, 
o Ministério Público do Ceará foi ao encontro deste desafio e, através do 
FDID, promoveu o custeio do projeto que, de imediato, logo interrompeu o 
rápido processo de degradação [...]: a efetivação de um direito difuso que 
vem se mostrando, ao mesmo tempo, tão difundido, mas pouco 
compreendido, tão aclamado, mas também muito preterido. [...] Com a 
conclusão dos trabalhos, tem-se a convicção de que o sustentável é possível. 
Preservar a Gruta Casa de Pedra é possível. Proteger o seu patrimônio 
espeleológico e biológico, de igual modo. Eis, portanto, a tônica em face da 
qual Ministério Publico pautou a sua atuação (MPCE..., 2019, online). 
 

Dando continuidade, outro projeto com execução feita no ano de 2019 foi o 

“Ciranda Sertaneja: Fortalecendo Políticas, Garantindo Direitos”. Almejou contribuir 

com o fortalecimento e o controle social das políticas públicas no campo da educação, 

no direito das mulheres e no direito das crianças e adolescentes da Mesorregião dos 

Sertões Cearenses. 

A tabela com a relação detalhada das despesas, ano a ano, está 

apresentada abaixo e foi elaborada a partir das informações contidas nos 

Demonstrativos Financeiros Trimestrais das Receitas e Despesas, disponibilizados na 

página eletrônica do FDID. Foram destacadas as despesas não informadas, os 

estornos de receitas e os valores aplicados em ações que se direcionaram à 

reconstituição do bem lesado, nos termos da Lei de Ação Civil Pública (LACP). 

 

 

 

 

                                                           
75 O texto foi retirado de notícia publicada, em 02/12/2019, na página eletrônica do Ministério Público 
de Estado do Ceará, disponível no endereço eletrônico: http://www.mpce.mp.br/2019/12/02/mpce-
participa-de-eventos-que-marcam-conclusao-do-projeto-protecao-e-preservacao-da-gruta-casa-de-
pedra/. Acesso em: 11 mar. 2020. 

http://www.mpce.mp.br/2019/12/02/mpce-participa-de-eventos-que-marcam-conclusao-do-projeto-protecao-e-preservacao-da-gruta-casa-de-pedra/
http://www.mpce.mp.br/2019/12/02/mpce-participa-de-eventos-que-marcam-conclusao-do-projeto-protecao-e-preservacao-da-gruta-casa-de-pedra/
http://www.mpce.mp.br/2019/12/02/mpce-participa-de-eventos-que-marcam-conclusao-do-projeto-protecao-e-preservacao-da-gruta-casa-de-pedra/
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Tabela 6 – Relação detalhada das despesas do FDID, ano a ano, no período de 2008 a 2019 

 

Fonte: Elaborada própria (MPCE, 2019)76. 

 

Feitas essas considerações detalhadas, passa-se para a análise global da 

destinação dos recursos do FDID, durante o intervalo de 12 (doze) anos (2008 a 

2019), período em que foram realizadas despesas no montante aproximado de vinte 

milhões de reais (R$ 20.115.234,90). Para isso, agrupou-se as despesas em seis 

grupos: transferência para o FRMMP/CE; reaparelhamento e modernização dos 

órgãos de execução e apoio do MP/CE; projetos voltados para a recuperação de bens 

lesados abrangidos pela LACP (exceto área ambiental); projetos da área ambiental; 

despesas não informadas e estorno de receita.  

Os resultados compilados estão apresentados na tabela abaixo: 

 

                                                           
76 A tabela foi elaborada com base em dados disponibilizados no endereço eletrônico do Ministério 
Público do Estado do Ceará do período de 2008 a 2019. 

Ano Descrição da Despesa Valor Ano Descrição da Despesa Valor

2008 Não informada 13.431,06 Transferência FRMMP/CE 7.147.584,50

2009 Projeto de reaparelhamento e modernização do MP 69.323,20 Proj Modern PGJ e Decon - móveis, computadores, impressoras 1.508.371,89

Projeto Decon e PGJ - aquisição 46 notebooks 135.702,76 Projeto Centro de Convivência Mão Amiga 230.500,00

Estorno de Receita 983,11 Projeto Ouvidoria - Furgão 150.270,27

2011 Não informada 181.096,43 Projeto DECON/PGJ - veículo pick-up 4x4 106.000,00

Compra de Veículos 371.959,55 Fundo Municipal da Assistencia Social de Cascavel 4.400,00

Projeto PGJ - Lenovo 94.812,44 Estorno de receita 1.997,75

Promoção de evento (curso) 79.788,84 Transferência FRMMP/CE 2.031.650,08

Estorno de Receita 11.689,99 Projeto Ambiental - Gruta da Pedra 192.661,00

Projeto Modernização PGJ - móveis, computadores, impressoras 492.617,74 Proj Modern PGJ, SEMA, SCidades - computadores, impressoras 178.142,66

Promoção de evento (curso) 136.996,16 Prefeitura de Cascavel - parcela de convênio 23.960,79

Compra de Veículos 78.430,00 Estorno de receita 14.776,68

Estorno de Receita 8.209,00 Transferência FRMMP/CE 1.533.361,27

Projeto Modernização PGJ - móveis, computadores, impressoras 332.864,70 Projeto Centro de Convivência Mão Amiga 115.107,14

Projeto Centro de Convivência Mão Amiga 59.000,00 Proj Modern PGJ, SEMA, SCidades - computadores, impressoras 102.579,06

Projeto Liga esportiva Arte Cultural 19.699,50 Projeto Ambiental - Gruta da Pedra 49.000,00

Estorno de receita 10.881,68 TDCO Cidades - Implementação da Coleta Seletiva - região oeste CE 31.950,00

Projeto PGJ - Compra de Veículos -  pick-up 4x4 204.000,00 Material gráfico p Programa de proteção e defesa Consumidores 4.350,00

Projeto Centro de Convivência Mão Amiga 118.000,00 Estorno de receita 9.638,03

Projeto Modernização PGJ - móveis, computadores, impressoras 66.409,64 Transferência FRMMP/CE 3.696.293,15

Liga esportiva Arte Cultural 19.699,50 Projeto Ciranda Sertaneja fortalecendo cultura 182.728,75

Estorno de receita 67.422,99 Projeto Ambiental - Gruta da Pedra 167.960,00

2.573.018,29 Material gráfico p Programa de proteção e Defesa Consumidores 55.659,33

Inovamax Funceme 3.274,26

17.542.216,61

20.115.234,90

2019

Sub-total

Total Geral

2016

2017

2018

2010

2012

2013

2014

2015

Sub-total
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Tabela 7 – Descrição das despesas e seus respectivos valores 

 

Fonte: Elaborada própria (MPCE, 2019)77. 

 

Com vistas ao período dos 12 (doze) anos, que foram objeto de 

investigação nesta pesquisa, o resultado da destinação dos recursos do Fundo de 

Defesa dos Direitos Difusos (FDD) chega a ser surpreendente.  

De início, constata-se que aproximadamente 72% (setenta e dois por cento) 

das despesas realizadas pelo FDID foram, na verdade, valores transferidos para o 

Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Ministério Público do Estado do Ceará 

— considerando-se o lapso temporal de quatro anos, isto é, de 2016, ano que se 

iniciou o repasse, garantido com a modificação da LC n. 46/2004, até 2019, período 

final do estudo realizado. Assim, dos 20 (vinte) milhões de reais dos valores retirados 

da conta específica do FDID, 16 (dezesseis) milhões de reais não foram despesas 

efetivas, mas corresponderam ao repasse de recursos para outro fundo, o 

FRMMP/CE.  

Importante frisar que não há informações, na página eletrônica do FDID, 

acerca da destinação desses recursos por parte do FRMMP/CE, ou seja, não é 

possível identificar o valor, em sua totalidade, foi gasto; e se foi, em quais finalidades 

foram aplicados, além de não ser possível saber se o dispêndio cumpriu os objetivos 

estabelecidos na LACP.  

Destaque-se que a transferência de recursos para o Fundo de 

Reaparelhamento do Ministério Público, além de evidenciar o descumprimento dos 

princípios da publicidade e da transparência, não guarda qualquer amparo na 

legislação que criou o Fundo de Direitos Difusos (FDD). Também não há dispositivo 

                                                           
77 A tabela foi elaborada com base em dados disponibilizados no endereço eletrônico do Ministério 
Público do Estado do Ceará do período de 2008 a 2019. 

Descrição da Despesa Valor R$ %

Transferência FRMMP/CE 14.408.889,00 71,63

Reaparelhamento e modernização MP, DECON, PGJ, SEMA, SCIDADES 4.171.552,50 20,74

Projetos voltados para a recuperação de bens, eventos educativos, científicos e edição 

de material informativo relacionados com a natureza da infração ou do dano causado 

(EXCETO ÁREA AMBIENTAL)

773.095,68 3,84

Projetos Ambientais Gruta da Pedra e Coleta Seletiva 441.571,00 2,20

Despesa Não informada 194.527,49 0,97

Estorno de Receita 125.599,23 0,62

TOTAL 20.115.234,90 100,00
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na legislação federal que guarde semelhança com o que foi implementado a partir da 

alteração da lei de criação do FDID.  

Outro resultado que merece atenção é o fato de aproximadamente 21% 

(vinte e um por cento) das despesas do FDID —um pouco mais de quatro milhões de 

reais — são relativos a gastos relacionados ao reaparelhamento e modernização dos 

órgãos de execução e de apoio do Ministério Público do Estado do Ceará. Por certo, 

há previsão na legislação que regulamenta o Fundo de Direitos Difusos (FDD) para 

destinar recursos a esse fim, contudo, a legislação federal não estabelece percentual 

para essa finalidade.  

Em pesquisa realizada nas legislações que regulamentam os Fundos de 

Direitos Difusos Estaduais já implementados no país, no total de 14 (quatorze), 

apenas um estado, além do Ceará, tem um percentual definido para essa finalidade: 

o Fundo Especial de Proteção dos Bens, Valores e Interesses Difusos da Paraíba. Por 

sua vez, o Fundo do Estado da Paraíba, criado pela Lei n. 8.10278, de 14 de novembro 

de 2016, não definia nenhum percentual para gastos com reaparelhamento e 

modernização do MP. Contudo, a referida Lei foi alterada pela Lei n. 11.109, de 14 de 

novembro de 2018, que incluiu o §4º, no art. 2º, e passou a prever a transferência de 

30% (trinta por cento) dos valores depositados no FDD diretamente para o Fundo 

Especial do Ministério Público (PARAÍBA, 2018). 

Nessa toada, outra constatação é que, nos anos de 2016, 2017 e 2018, 

além das transferências diretas para a conta do FRMMP/CE, também foram 

realizados gastos com reaparelhamento e modernização dos órgãos de execução e 

apoio do Ministério Público (MP), o que possivelmente está em desacordo com a 

legislação aplicável. 

Explica-se. Anteriormente à alteração da LC n. 46/2004, a legislação 

estabelecia que 20% (vinte por cento) da receita anual do FDID seria destinada para 

reaparelhamento e modernização dos órgãos de execução e apoio do MP. Com a 

alteração trazida pela Lei Complementar n. 156, de 11 de dezembro de 2015, definiu-

se que 40% seria repassado diretamente à conta especial do FRMMP/CE. Portanto, 

a partir dessa alteração, não há mais previsão legal para que o FDID realize despesas 

                                                           
78 Para acessar a legislação na íntegra, recomenda-se o endereço eletrônico: 
http://www.mppb.mp.br/index.php/home/fdd?showall=&start=4. 

http://www.mppb.mp.br/index.php/home/fdd?showall=&start=4
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com essa finalidade, haja vista a lei ter determinado que os recursos deveriam ser 

repassados para a conta do FRMMP/CE, até o dia 10 (dez) do mês seguinte ao 

vencido.  

Certamente, a transferência de recursos do FDID para o FRMMP/CE retira 

todas as atribuições do CEG/FDID, estabelecidas no art. 5º da LC n. 46/2004, sobre 

os valores e recursos depositados no fundo. Além disso, retira os representantes de 

organizações não-governamentais, da Assembleia Legislativa e os Secretários de 

Estado da fiscalização e gestão dos recursos, visto que não fazem parte do FRMMP. 

Dessa forma, impede que haja o acompanhamento, por esses representantes, do 

retorno desses recursos à coletividade, por meio de projetos relativos à atuação 

preventiva e à reconstituição, à reparação e à preservação de bens, interesses e 

valores correspondentes à defesa de direitos difusos. 

Em 2016, o FDID realizou R$ 1.508.371,89 (um milhão, quinhentos e oito 

mil, trezentos e setenta e um reais e oitenta e nove centavos) de gastos destinados 

ao reaparelhamento e modernização da PGJ e DECON, além da transferência de R$ 

7.147.584,00 (sete milhões, cento e quarenta e sete mil, quinhentos e oitenta e quatro 

reais) para o FRMMP/CE. Em 2017, os gastos nessa finalidade totalizaram R$ 

178.142,66 (cento e setenta e oito mil, cento e quarenta e dois reais e sessenta e seis 

centavos), além de se identificar a transferência de R$ 2.031.650,08 (dois milhões, 

trinta e um mil, seiscentos e cinquenta reais e oito centavos) para o FRMMP/CE. Por 

fim, em 2018, as despesas do FDID para modernização dos órgãos públicos 

totalizaram R$ 102.579,06 (cento e dois mil, quinhentos e setenta e nove reais e seis 

centavos), e houve a transferência de R$ 1.533.361,27 (um milhão, quinhentos e trinta 

e três mil, trezentos e sessenta e um reais e vinte e sete centavos) para o FRMMP/CE. 

Somando-se esses valores (R$ 1.508.371,89 + R$ 178.142,66 + R$ 

102.579,06), conclui-se que o total de R$ 1.789.093,61 (um milhão, setecentos e 

oitenta e nove mil, noventa e três reais e sessenta e um centavos) foi realizado sem 

amparo legal, motivo pelo qual entende-se que esse valor deve ser restituído e, por 

conseguinte, transferido à conta específica do FDID. Enfatize-se que a aplicação de 

recursos para modernização e reaparelhamento dos órgãos da administração pública 

tem sido muito criticada pela doutrina. Osvaldo Coelho (2012, p. 211), ao tratar do 

tema, afirma que “não é objetivo da Lei nº 7.347/85 a adoção de medidas 
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administrativas de modernização de tais órgãos públicos, cabendo ao Estado adotar 

tais medidas”. 

Conforme exaustivamente explanado, a Resolução n. 07/1999, do CGFDD 

fixou critérios de prioridade para a utilização dos recursos do fundo e definiu regras 

para que se pudesse usar os valores na modernização e no reaparelhamento dos 

órgãos de execução e apoio do MP. Demonstrou-se que o uso para esse fim somente 

poderia ocorrer se não fosse viável o emprego dos recursos na recuperação do bem 

lesado e a utilização das verbas em ações voltadas à promoção de eventos 

educativos, científicos ou à edição de material informativo relacionados à natureza das 

infrações ou danos causados. Por fim, deve ser avaliado se o ente público que 

receberá os recursos tem relação com as áreas de ocorrência do dano. Como se 

demonstrou, nenhum desses critérios foi levado em consideração para fundamentar 

a destinação da vultosa quantia transferida para o FRMMP/CE no decorrer de todos 

esses anos. 

Dando seguimento à análise, do total (R$ 20.115.234,90) das despesas, no 

período de doze anos (2008 a 2019), constatou-se que apenas 6% (seis por cento) 

(R$ 1.214.666,68) foi aplicado em projetos voltados para o ressarcimento à 

coletividade por danos aos interesses difusos e coletivos, ademais, apenas 2% (dois 

por cento) (R$ 441.571,00) foi empregado em projetos ambientais. 

Comparando-se o total das receitas auferidas pelo FDID no período de 

doze anos (2008 a 2019) — aproximadamente, 41 (quarenta e um) milhões de reais 

—, com o total de despesas realizadas — quase 21 (vinte e um) milhões de reais —, 

denota-se que somente um milhão de reais foi aplicado na finalidade básica de criação 

do fundo, estabelecido pela Lei de Ação Civil Pública (LACP), qual seja, a 

recomposição do bem.  

Retoma-se aqui a tabela comparativa da execução das receitas com as 

despesas, ano a ano, apresentado no tópico anterior. Nesta oportunidade, analisa-se 

os dados excluindo-se os valores relativos aos estornos de receita e as transferências 

para o FRMMP. Na tabela abaixo, pode-se comparar a situação anterior 

(considerando todos os valores retirados da conta do FDID) e a posterior (excluindo-

se os estornos de receitas e as transferências para o FRMMP/CE): 
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Tabela 8 – Tabela de receitas e despesas – comparativo situação anterior (considerando todos 

os valores retirados da conta do FDID) e a posterior (excluindo-se os estornos de receitas e as 

transferências para o FRMMP/CE 

 

Fonte: Elaborada própria (MPCE, 2019)79. 

 

A partir do que foi observado acima, a execução total do período analisado 

(2008 a 2019) não chegou a 15% (quinze por cento). Os anos com maior execução 

foram os de 2012 e 2013, mas a aplicação dos recursos disponíveis na conta do FDID 

foi de apenas 11% (onze por cento).  

Em 2016, a execução foi aproximadamente de 10% (dez por cento), mas a 

maioria das despesas foi aplicada em móveis e equipamentos de informática para os 

órgãos de apoio e execução do Ministério Público (MP), conforme demonstrado na 

tabela em que são apresentadas todas as despesas detalhadas.  

Após 2016, ano que começou a vigência da alteração da Lei n. 46/2004, a 

execução anual do fundo ficou abaixo de 2% (dois por cento). Dessa forma, questiona-

se: a criação do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos do Estado do Ceará (FDID) 

teve a finalidade de destinar os recursos arrecadados nas ações civis públicas para 

promover ações em prol da reconstituição dos bens lesados ou teve natureza 

meramente retórica? 

Nessa linha, cabe retomar a informação apresentada no capítulo 2 (dois) 

supra, acerca da pesquisa realizada pela revista Consultor Jurídico, no período de 

                                                           
79 A tabela foi elaborada com base em dados disponibilizados no endereço eletrônico do Ministério 
Público do Estado do Ceará do período de 2008 a 2019. 

Ano
Receitas        

( B )

Despesas         

( C )

Percentual 

executado =      

( C ) / ( A+B ) x 100

Ano
Receitas        

( B )

Despesas (*)        

( C )

Percentual 

executado =      

( C ) / ( A+B ) x 100

2008 255.784,15 13.431,06 2,22 2008 255.784,15 13.431,06 2,22

2009 576.480,61 69.323,20 5,94 2009 576.480,61 69.323,20 5,94

2010 975.104,53 136.685,87 6,59 2010 975.104,53 135.702,76 6,54

2011 1.424.428,94 181.096,43 5,39 2011 1.424.428,94 181.096,43 5,39

2012 1.672.532,06 558.250,82 11,50 2012 1.672.532,06 546.560,83 11,26

2013 2.054.908,71 716.252,90 11,28 2013 2.054.908,71 708.043,90 11,13

2014 7.640.686,99 422.445,88 3,18 2014 7.640.686,99 411.564,20 3,10

2015 3.337.545,59 475.532,13 2,94 2015 3.337.545,59 408.109,14 2,52

2016 5.251.010,50 9.149.124,41 43,64 2016 5.251.010,50 1.999.542,46 9,49

2017 4.462.484,45 2.441.191,21 15,00 2017 4.462.484,45 394.764,45 1,68

2018 4.202.520,70 1.845.985,50 10,23 2018 4.202.520,70 302.986,20 1,11

2019 9.056.198,51 4.105.915,49 16,26 2019 9.056.198,51 409.622,84 1,14

TOTAL 40.909.685,74 20.115.234,90 48,75 TOTAL 40.909.685,74 5.580.747,47 13,53

(*) Despesas excluindo-se os estornos de receitas e as 

transferências p/ o FRMMMP
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2010 a 2017, a qual evidenciou que apenas 3% (três por cento) dos recursos 

arrecadados a favor do FDD foram aplicados nos fins estabelecidos da LACP. 

Possivelmente, o descumprimento das finalidades dispostas na lei de criação dos 

fundos não é uma peculiaridade apenas do FDID, mas também do FDD e dos fundos 

destinados a outras finalidades.  

Nesse cenário, traz-se à tona a Ação de Descumprimento de Preceito 

Fundamental (ADPF) n. 347 MC/DF, ajuizada pelo Partido Socialismo e Liberdade, na 

qual se demonstrou que a União estava contingenciando recursos do Fundo 

Penitenciário Nacional (FUNPEN), deixando de repassá-los aos Estados, apesar de 

encontrarem-se disponíveis e serem necessários à melhoria do sistema carcerário. 

Na ação, identificou-se que, desde a criação do fundo, os recursos têm sido 

mal aplicados. Traz, em seguida, o exemplo do ano de 2013, em que apenas 20% 

(vinte por cento) dos recursos disponíveis foram gastos. Alegou-se que o fato da não 

aplicação dos recursos do FUNPEN nas finalidades de sua criação se revela afrontoso 

à dignidade humana de centenas de milhares de pessoas submetidas à condição de 

privação de liberdade. 

Em decisão proferida na data de 09 de setembro de 2015, a maioria dos 

Ministros do Supremo Tribunal Federal “deferiu a cautelar para determinar à União 

que libere o saldo acumulado do Fundo Penitenciário Nacional para utilização com a 

finalidade para a qual foi criado, abstendo-se de realizar novos contingenciamentos” 

(BRASIL, 2015, online). A exemplo dessa decisão, entende-se que há necessidade 

de atuação dos órgãos de controle para impetrar ação com esse mesmo intuito de 

redirecionar os gastos realizados pelo FDID. Mas, qual ente seria competente para tal 

atuação se é o próprio Ministério Público que está à frente da gestão do fundo? 

Frise-se que a responsabilidade da gestão financeira e econômica dos 

valores e recursos depositados a favor do FDID é do Conselho Estadual Gestor do 

Fundo, cabendo-lhe a divulgação dos relatórios de receitas e despesas do fundo, 

enviando cópia para o Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE) (art. 5º, inc. 

XIV, da Lei Complementar n. 46, de 15 de julho de 2004). 

Por sua vez, a competência para fiscalizar as prestações de contas anuais 

encaminhadas pelo FDID ao TCE/CE está prevista no art. 5º, da Lei n. 12.509, de 06 

de dezembro de 1995. 
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Sob esse enfoque, com a finalidade de verificar a existência de decisão do 

Tribunal que indique a necessidade de melhor aplicação dos recursos do FDID, 

pesquisou-se, na página eletrônica do TCE/CE80, as Prestações de Contas Anuais do 

FDID, no período de 2004 a 2018. Dos exames realizados nos certificados emitidos 

pela unidade técnica do TCE/CE, concernentes às contas e aos acórdãos proferidos 

pela Corte de Contas, constatou-se que as análises realizadas por esta, na gestão do 

fundo, limitaram-se à aferição da regularidade contábil. 

Além disso, não se evidenciou nenhuma análise acerca da aplicação dos 

recursos em conformidade com a legislação aplicável. Também não há exame 

aferindo se os recursos são destinados ao ressarcimento pelos danos causados à 

coletividade, protegendo, assim, os interesses difusos da sociedade. Conclui-se que 

tais resultados, por parte do TCE/CE, na prestação de contas anual do FDID, não são 

suficientes para aferir a regularidade da aplicação dos recursos públicos, visto que se 

limitam aos trâmites da gestão contábil e não analisam a legalidade das despesas 

realizadas.  

Ainda, durante as pesquisas que subsidiaram este estudo, constatou-se 

que, em 30 de março de 2020, o Procurador-Geral de Justiça e o Presidente do 

CEG/FDID assinaram o TDCO n. 01/2020, por meio do qual foram destinados 10 (dez) 

milhões de reais do FDID para a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará. O Termo 

objetivou a aquisição de equipamentos e insumos médico-hospitalares necessários 

ao combate à pandemia do novo coronavírus (COVID-19). Não se evidenciou o 

amparo legal que fundamentou a celebração do TDCO a permitir a transferência de 

recursos.  

Contudo, considerando que o aprofundamento dessa análise ultrapassa os 

objetivos inicialmente propostos para esta dissertação, faz-se questionamentos que 

se mostram pertinentes para serem discutidos em futuros estudos: (1) Há previsão 

legal que ampare a utilização dos recursos do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos 

para essa finalidade?; (2) É permitido celebrar TDCO sem que haja seleção, exame e 

aprovação de projeto detalhado contendo todas as ações previstas e destinação 

detalhada das despesas a serem realizadas?; (3) Onde foram aplicados os recursos 

                                                           
80  Para maiores informações, confira a consulta das Prestações de Contas Anual da Fundo de Defesa 
dos Direitos Difusos disponível na página eletrônica do TCE/CE: 
https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos. 

https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos


145 

 

 

transferidos por meio do TDCO n. 01/2020?; (4) Houve prestação de contas do TDCO 

nº 01/2020 por parte da Secretaria da Saúde?  

Destaque-se que, se a ausência de aplicação dos recursos do FUNPEN se 

revela afrontosa à dignidade humana, o que dizer da não utilização dos recursos do 

Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (FDD) na reparação dos bens lesados, 

principalmente no que diz respeito ao dano ambiental? Certamente, pode-se, sem 

cautela, afirmar que é uma afronta à preservação da humanidade, um desrespeito 

com os direitos difusos e coletivos e um descaso com a manutenção do maior bem do 

planeta: o meio ambiente. 

Nesse contexto, finalizar este estudo concluindo que em doze anos 

somente pouco mais de quatrocentos mil reais foram empregados em ações 

destinadas à preservação do meio ambiente abre espaço para a seguinte indagação: 

a humanidade está, de fato, preocupada com a preservação do meio ambiente e, 

nessa linha, importa-se com a qualidade de vida das gerações atuais e futuras?  

Reitera-se, assim, as palavras da coordenadora do CAOMACE, por 

ocasião do evento de conclusão do projeto Casa da Gruta da Pedra: o sustentável é 

possível, mas pouco se tem feito para a efetivação dos direitos difusos (MPCE..., 

2019). Tais direitos são muito difundidos aclamados, mas são preteridos e pouco 

compreendidos. É o que se verifica a partir dos resultados obtidos neste trabalho.  

Desse modo, se o Ministério Público, que deveria ser a entidade máxima 

na proteção e adoção de providências, a fim de voltar suas ações e recursos à 

reconstituição do bem lesado, apenas destinou recursos para a modernização e o 

reaparelhamento dos seus órgãos de apoio e execução, indaga-se: quem irá realizar 

ações para a recomposição e proteção do maior bem da humanidade, isto é, o meio 

ambiente? 

 

4.4 Propostas de Aprimoramento do FDID-Ceará 

 

Após a análise da atual situação do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos 

do Estado do Ceará (FDID), e com base nas sugestões formuladas por autores que 

já se debruçaram nos estudos sobre fundos dessa natureza, passa-se a fazer algumas 
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propostas de alteração do FDID, visando seu aprimoramento, bem como adequação 

aos fins para os quais o fundo foi criado, nos termos do art. 13, da Lei n. 7.347/1985. 

Ressalte-se que as suscitações têm por fim possibilitar uma melhor 

efetividade do fundo cearense ao sistema jurídico do qual ele faz parte, bem como 

contribuir para que os recursos sejam, de fato, revertidos para a reparação do bem 

lesado ou, ainda, para a prevenção de futuros danos. 

A primeira proposta para tornar efetivo o fundo de reparação cearense é 

alterar a Lei Complementar n. 46, de 15 de julho de 2004. Como demonstrado neste 

estudo, a legislação que criou o FDID não incluiu o meio ambiente entre os bens a 

serem tutelados com os recursos do dito fundo. Assim, o inc. I, do art. 2º deve passar 

a ter a seguinte redação:  

 
Art. 2° O Fundo, de que trata a presente Lei Complementar, tem por 
finalidade: 
[...] 
I – ressarcir a coletividade dos danos causados ao meio ambiente, ao 
consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, cultural, 
turístico, paisagístico, infração à ordem econômica e outros direitos e 
interesses difusos e coletivos, no território do Estado do Ceará (CEARÁ, 
2004b, online). 
 

Ainda sobre a alteração da Lei, tomando-se como referência o Fundo 

Estadual de Defesa dos Interesses Difusos do Estado de São Paulo (FID), entende-

se pertinente mudar a vinculação do FDID à estrutura do Ministério Público do Estado 

do Ceará (MP/CE), que deve se vincular a Secretaria da Justiça e Cidadania do 

Estado do Ceará. Da mesma forma, o Ministério Público do Estado do Ceará (MP/CE) 

deve passar a compor o Conselho Estadual do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos 

do Estado do Ceará (FDID). 

Conforme Mensagem n. 162, de 15 de outubro de 2008, do Projeto de Lei 

n. 660/200881, a Procuradoria Geral de Justiça de São Paulo realizou estudo no qual 

se demonstrou que as atribuições conferidas ao Ministério Público pela lei que criou o 

fundo colidem com as funções peculiares que a Constituição Federal e a Constituição 

do Estado reservam à instituição.  

                                                           
81 Projeto de Lei nº 660/2008 pode ser acessada no endereço eletrônico: 
https://www.al.sp.gov.br/propositura/?id=821660. Acesso em: 13 mar. 2021. 

https://www.al.sp.gov.br/propositura/?id=821660
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Assim, para o bom desempenho do FID, a Lei n. 13.555, de 09 de junho de 

2009, alterou a Lei de criação desse fundo (Lei n. 6.53682, de 13 de novembro de 

1989). Da forma semelhante, se há estudo com esse resultado em São Paulo, não 

será diferente no Ceará, visto que as funções do Ministério Público são as mesmas, 

independentemente do estado da federação. 

Ainda no que se refere à alteração da LC nº 46/2004, deve-se revogar o 

§3º, do art. 3º, eliminando a atual previsão legal que determina o repasse de 40% 

(quarenta por cento) da receita mensal do FDID para conta especial do FRMMP/CE. 

Como demonstrado, esse dispositivo afronta o princípio da transparência, o princípio 

da reparação integral do dano, além de desvirtuar a finalidade dos recursos, bem 

como a finalidade básica de sua criação, trazida na Lei da Ação Civil Pública.  

Sugere-se, assim, que não se estabeleça qualquer percentual de receita a 

ser destinado ao reaparelhamento e à modernização dos órgãos de execução e apoio 

do Ministério Público. Deve-se manter, no texto legal, a possibilidade de uso nesse 

fim. Contudo, recomenda-se que o gasto seja realizado se, e tão somente, for 

impossível aplicá-lo nas outras finalidades previstas na legislação, atendendo as 

determinações estabelecidas nas legislações que regulamentam o FDID. 

Também se sugere a alteração do caput do art. 5º, da LC n. 46, de 15 de 

julho de 2004. O texto atual assim diz: “Ao Conselho Estadual Gestor do Fundo de 

Defesa dos Direitos Difusos, no exercício de sua função, compete [...]” (CEARÁ, 

2004b, online). Deverá ser escrito da seguinte forma: “O Conselho Estadual Gestor 

do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, no exercício de sua função, tem por 

atribuição [...]”, conforme já anteriormente explicado (CEARÁ, 2004b, online). 

Outra alteração necessária se faz presente nos incisos IX e X, do citado 

artigo, e nos incisos V e VI, art. 1º, do Decreto n. 27.729, de 14 de março de 2005. 

Explica-se. 

Dentre as atribuições do CEG/FDID descritas no art. 5º, da LC n. 46, de 15 

de julho de 2004, está a de promover eventos relativos à educação e à difusão da 

cultura de proteção aos bens protegidos na LACP, conforme disposto nos incisos IX 

                                                           
82 As leis nº 6.536/1989 e nº 13.555/2009 estão disponíveis na página eletrônica do FID: 
https://justica.sp.gov.br/index.php/coordenacoes-e-programas/fundo-estadual-de-defesa-dos-
interesses-difusos/legislacao-e-publicacao/. Acesso em 13 mar. 2021. 

https://justica.sp.gov.br/index.php/coordenacoes-e-programas/fundo-estadual-de-defesa-dos-interesses-difusos/legislacao-e-publicacao/
https://justica.sp.gov.br/index.php/coordenacoes-e-programas/fundo-estadual-de-defesa-dos-interesses-difusos/legislacao-e-publicacao/
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e X, que são repetidos nos incisos V e VI, art. 1º, do Decreto n. 27.729, de 14 de março 

de 2005, que trata do Regimento Interno do Conselho: 

 
[...] IX - promover, por meio dos órgãos da administração pública estadual e 
das associações referidas no art. 5°, incisos I e II, da Lei Federal n.º 7.347, 
de 24 de julho de 1985, eventos relativos à educação formal e não formal do 
consumidor, e outros direitos e interesses difusos; 
X - promover atividades e eventos que contribuam para a difusão da cultura 
de proteção do consumidor, da livre concorrência, do patrimônio histórico, 
artístico, estético, turístico, cultural, paisagístico e de outros interesses 
difusos; [...] (CEARÁ, 2004a, online). 
 

No entanto, os citados incisos utilizam, de forma errônea, apenas a 

expressão “outros direitos difusos”, quando, na verdade, deveriam mencionar outros 

direitos difusos e coletivos. Consoante já esclarecido, o FDID tem por finalidade a 

reparação e a prevenção de danos difusos e coletivos. Logo, seus recursos não 

podem ser utilizados para a defesa de interesses individuais homogêneos e, 

tampouco, para a indenização de bens individuais. Da forma como estão as redações 

das legislações cearenses que tratam do assunto, há margem para o uso indevido 

dos recursos.  

Diante do exposto, sugere-se a correção das normas legais, passando o 

termo a ser expressado como relativo aos “direitos difusos e coletivos”, o que impede 

a utilização dos recursos do FDID na indenização de bens individuais. 

Finalizadas as sugestões de alteração na legislação regulamentadora, 

passa-se a tratar das melhorias na gestão do FDID. 

O primeiro ponto é a imperiosa necessidade de dar transparência à 

execução das receitas e despesas do FDID. Conforme já delineado neste trabalho, os 

recursos destinados ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (FDD) devem estar 

criteriosamente identificados, segundo a natureza da infração ou do dano causado, 

de forma a permitir que os valores sejam utilizados em ações que visem a 

recomposição dos respectivos danos. 

Dessa forma, seguindo o mesmo modelo do FDD83, sugere-se que a página 

eletrônica do FDID inclua um link para divulgação dos Relatórios de Arrecadação de 

cada ano, contendo, no mínimo, as seguintes informações: data, nome do recolhedor 

                                                           
83 Cf. o endereço eletrônico: https://www.justica.gov.br/seus-direitos/consumidor/direitos-
difusos/arrecadacao-1 
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e a finalidade do recolhimento, com a seguinte identificação: multa/indenização/artigo. 

Além disso, as receitas devem ser separadas pela origem da infração, do dano ou da 

doação e indicarem o artigo legal aplicável. 

Ainda no que se refere à gestão do fundo, entende-se necessário alterar a 

composição do CEG/FDID, adequando-se ao modelo federal, mantidas as devidas 

proporções. Conforme já dito, o Decreto Federal n. 2.314, de 26 de novembro de 2018, 

estabelece que os membros do CFDD serão os representantes dos Ministros de 

Estado, enquanto o Decreto Estadual n. 27.729, de 14 de março de 2005, determina 

que os representantes do CEG/FDID serão os próprios Secretários de Estado.  

Uma gestão que prevê reuniões mensais com a participação das 

autoridades máximas do Estado, certamente se torna mais engessada e menos 

produtiva. Ressalte-se que nesta dissertação se demonstrou que sequer foram 

realizadas as reuniões mensais exigidas na lei.  

Nesse sentido, Mazilli (2019, p. 642) faz a seguinte crítica ao sistema 

brasileiro que instituiu o fundo para reparação de direitos difusos: 

 
[...] o Poder Executivo tem criado conselho gestores excessivamente 
centralizadores, de composição muito numerosa e atuação burocrática, o que 
tem dificultado seu funcionamento e a própria utilização dos recursos obtidos. 
 

Portanto, sugere-se que o CEG/FDID passe a ser composto pelos 

representantes indicados pelos Secretários de Estado. Além disso, recomenda-se 

diminuir o número de pessoas que compõem o Conselho.  

Em atendimento ao princípio da transparência e ao princípio da publicidade, 

sugere-se que seja divulgado, na página eletrônica do fundo, todas as atas de Reunião 

do CEG/FDID (atualmente constam apenas as atas da 1ª (primeira) reunião, realizada 

em 15/09/2004, até a 24ª (vigésima quarta) reunião, ocorrida em 09/04/2007).  

Também devem ser divulgados todos os Relatórios de Desempenho da 

Gestão e todas as prestações de contas do FDID e dos convênios firmados. Tais 

documentos devem conter informações detalhadas de toda a gestão e devem ser 

capazes de permitir a aferição dos resultados quanto à utilização dos recursos 

disponibilizados pelo FDID. Com isso, haverá maior transparência e controle por parte 

da sociedade acerca da aplicação dos recursos do fundo, permitindo o efetivo 



150 

 

 

acompanhamento e a devida avaliação do seu impacto na proteção dos direitos 

difusos e coletivos. 

Finalizando as propostas de melhoria na gestão do FDID, entende-se 

necessário haver uma maior divulgação do FDID junto aos entes instauradores de 

ação civil pública, de forma a dar conhecimento sobre a obrigatoriedade de reversão 

dos valores decorrentes de danos causados aos bens difusos e coletivos para o fundo.  

Acredita-se que as informações trocadas entre o CEG/FDID e o Poder 

Judiciário devem funcionar como via de mão dupla. Dessa forma, entende-se salutar 

que o Conselho dê conhecimento aos juízos das condenações sobre a forma como 

foi utilizado o valor da condenação que gerou a receita do fundo. Assim, sabendo a 

origem da receita, o CEG/FDID poderá informar quais projetos foram apoiados e 

receberam recursos, especificando a área em que ocorreu a reconstituição do dano e 

aplicando os recursos em ações preventivas. O repasse de informações para todos 

os juízos seria uma forma de, além de dar conhecimento, incentivar a reversão de 

valores advindos das ações para o fundo e dar mais transparência à sua gestão. 

Além da gestão do FDID, outro ponto que merece atenção é a atuação do 

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que atualmente somente examina a 

regularidade contábil da gestão do Fundo. Entende-se necessário que seja incluído, 

nos procedimentos de exames da Prestação de Contas Anual do Fundo de Defesa 

dos Direitos Difusos, a análise da compatibilidade das despesas com as finalidades 

estabelecidas em lei, bem como que sejam realizadas auditorias nos locais em que 

os recursos foram empregados. Dessa forma, será possível aferir a efetiva 

recomposição do bem lesado, a destinação em ações que visem a proteção dos bens 

ou a promoção de eventos educativos ou científicos, bem como a edição de material 

informativo que diga respeito à natureza das infrações. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Esta dissertação buscou analisar a efetiva aplicação dos recursos 

provenientes de ações civis públicas e destinadas ao Fundo de Defesa dos Direitos 

Difusos do Estado do Ceará (FDID) para recompor os direitos difusos e coletivos, 

especificamente, o meio ambiente. 

No primeiro capítulo, evidenciou-se que os danos ao meio ambiente 

existem desde os primórdios de existência de vida na terra, mas agravaram-se com o 

início da industrialização e com a Revolução Científica e Tecnológica, no século XIX, 

que trouxe mecanismos facilitadores para exploração dos recursos naturais. Nessa 

perspectiva, demonstrou-se que o desenvolvimento sustentável é o caminho para 

assegurar que as necessidades da atual geração sejam atendidas sem comprometer 

as gerações futuras. Destacou-se que as normas constitucionais e legais, tanto no 

Brasil como em outros países da Europa e da América do Sul, preveem mecanismos 

de proteção ao meio ambiente, medidas para a recomposição do dano e critérios para 

garantir o desenvolvimento sustentável.  

Nesse cenário, no Brasil, o marco da tutela dos direitos difusos e coletivos 

ocorreu com a promulgação da Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985, que deu 

legitimidade ao Ministério Público para instaurar ações com o fito de coibir, restaurar 

e proteger o meio ambiente, o consumidor, os bens e os direitos de valor artístico, 

estético, histórico, turístico, paisagístico e outros bens e direitos difusos e coletivos. 

Assim, estabeleceu o instrumento processual para proteção desses direitos e 

determinou que, havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano causado 

será revertida ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (FDD), sendo estes recursos 

destinados à reconstituição dos bens lesados.  

Empós, no capítulo posterior, abordou-se o processo coletivo como 

mecanismo disponibilizado para a sociedade ter acesso à tutela jurisdicional dos 

direitos afetados. Seguiu-se para a apresentação dos princípios aplicáveis ao 

processo coletivo, dando ênfase àqueles que impactam diretamente no estudo do 

Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (FDD), quais sejam: princípio do 

desenvolvimento sustentável, princípio do microssistema, de aplicação integrada das 

leis para a tutela coletiva e princípio da reparação integral do dano. Demonstrou-se 

que esses princípios servem como pilastras para orientar o operador do direito a 
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garantir a recuperação do bem lesado ou, caso não seja possível, permitir a adequada 

quantificação do dano, a fim de direcionar a aplicação dos recursos a outro bem difuso 

ou coletivo análogo àquele que foi danificado. 

Observou-se que nem sempre a interposição de ação é o método mais 

efetivo e célere para atingir o objetivo prioritário da ação civil pública: recompor o bem 

lesado. Quando se trata da proteção ao meio ambiente, os instrumentos tradicionais 

existentes do sistema jurídico brasileiro não são suficientes para sua efetiva proteção. 

Assim, as técnicas extraprocessuais de tutela coletiva, por exemplo, o compromisso 

de ajustamento de conduta, podem ser saídas para dar mais efetividade à proteção e 

à recomposição ambiental. Contudo, quando não se obtém êxito com essas técnicas, 

é imprescindível a judicialização da ação. 

Nesse sentido, o meio adequado, quando se trata de meio ambiente e 

demais direitos difusos e coletivos, é a ação civil pública. Resultando a ação em 

condenação em dinheiro, a indenização pelo dano causado deve ser direcionada para 

o fundo previsto no art. 13, da LACP, cuja gestão caberá aos Conselhos Federais ou 

Estaduais, nos quais devem, necessariamente, participar o Ministério Público e a 

comunidade, com o fito de conferir efetividade na reconstituição dos bens lesados. 

No âmbito federal, constatou-se que os recursos direcionados ao Fundo de 

Defesa dos Direitos Difusos (FDD) foram criteriosamente identificados segundo a 

natureza da infração ou do dano causado, havendo transparência e correta 

discriminação das receitas arrecadadas. No que diz respeito às despesas, a norma 

estabelece critérios para a realização de gastos com os valores arrecadados a favor 

do fundo.  

Assim, os recursos devem ser prioritariamente aplicados na reconstituição 

do bem lesado, podendo, ainda, ser utilizados para promoção de eventos educativos 

ou científicos, na edição de materiais informativos e na modernização administrativa 

dos órgãos públicos, responsáveis pela execução das políticas correlatas à legislação. 

Entretanto, a destinação a esta última somente poderá ocorrer se não houver 

nenhuma possibilidade de aplicação nas hipóteses anteriores. 

Nesse contexto, a grande crítica na aplicação dos recursos do fundo federal 

diz respeito ao contingenciamento destes para assegurar as metas de superávit 
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primário do Governo Federal, com fundamento no art. 9º84, da Lei de 

Responsabilidade Fiscal. Diversos estudos, realizados entre o período de 2003 a 

2017, demonstraram que menos de 10% (dez por cento) dos valores arrecadados pelo 

FDD foram aplicados em projetos atrelados à reconstituição do dano, não havendo 

correlação entre a origem da receita e a despesa realizada.  

Essas condutas levaram o Ministério Público Federal em Campinas a 

ajuizar ação civil pública que, em decisão, determinou que a União criasse uma conta 

corrente específica para segregar financeiramente os recursos destinados ao FDD e 

que não promovesse novos contingenciamentos de recursos, devendo destinar a 

integralidade desses valores aos fins de sua arrecadação. 

No último capítulo, especificou-se todos os aspectos normativos do Fundo 

de Defesa dos Direitos Difusos do Estado do Ceará (FDID) e da gestão feita por seu 

Conselho Gestor, fazendo-se uma análise das atecnias existentes nas legislações que 

regulamentam o fundo. Em ato contínuo, por meio das informações constantes nos 

demonstrativos financeiros disponíveis na página eletrônica do FDID, realizou-se 

análise referente às receitas e às despesas no período de 2008 a 2019.  

No que se refere às receitas, não há informações sobre a especificação da 

origem dos recursos e também não estão individualizados os valores de acordo com 

a natureza do interesse difuso atingido. Apenas se informam os montantes mensais e 

trimestrais das receitas recebidas. Dessa forma, tornou-se impossível aferir se os 

recursos são utilizados na reconstituição do bem lesado. Além disso, a ausência 

dessas informações inviabiliza o controle da execução da despesa e da efetiva 

reparação do dano, constatando-se o descumprimento de todas as legislações que 

tratam do assunto. 

Também se examinou as informações disponíveis relacionadas às 

reuniões do Conselho Gestor do FDID e concluiu-se que não foram realizadas 

reuniões periódicas mensais, conforme determina o art. 12, do Decreto Estadual nº 

27.729, de 14 de março de 2005. 

                                                           
84 “Art. 9º Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o 

cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os 
Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta 
dias subseqüentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela 
lei de diretrizes orçamentárias.” (BRASIL, 2000, online). 
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Quanto às despesas do período examinado (2008 a 2019), constatou-se, 

incialmente, que o percentual total de execução correspondeu a 48,75% (quarenta e 

oito vírgula setenta e cinco por cento). Contudo, ao final das análises, verificou-se que 

aproximadamente 75% (setenta e cinco por cento) dos valores computados como 

despesa foram, na verdade, transferidos para o Fundo de Reaparelhamento e 

Modernização do Ministério Público (FRMMP), e não gastos relacionados à execução 

de projetos. Retirando-se os valores transferidos para o FRMMP, a execução efetiva 

do FDID no período de 12 (doze) anos foi inferior a 15% (quinze por cento). Além 

disso, após alteração da legislação, em dezembro de 2015, que estabeleceu a 

transferência direta de 40% (quarenta por cento) das receitas do FDID para o FRMMP, 

a execução efetiva do FDID foi inferior a 2% (dois por cento). 

Constatou-se ainda, que do total (R$ 20.115.234,90) das despesas 

realizadas no período dos doze anos analisados, apenas 6% (seis por cento) (R$ 

1.214.666,68) foi de fato aplicado em projetos voltados para o ressarcimento à 

coletividade por danos aos interesses difusos e coletivos, e somente 2% (dois por 

cento) (R$ 441.571,00) foi empregado em projetos ambientais. 

A transferência de recursos para o Fundo de Reaparelhamento do 

Ministério Público se mostra contrário aos princípios da publicidade e da 

transparência, além de não ter amparo nas legislações que regulamentam o Fundo 

de Direitos Difusos (FDD). Frise-se que a legislação que regulamenta o FDD não 

estabelece percentual para essa finalidade. Dos 14 (quatorze) fundos estaduais já 

implementados no país, apenas um, além do Ceará, tem um percentual definido para 

essa finalidade, que é o Fundo Especial de Proteção dos Bens, Valores e Interesses 

Difusos da Paraíba. 

Conforme também se verificou, o Conselho Gestor do Fundo de Defesa dos 

Direitos Difusos do Estado do Ceará não obedece aos critérios legais de prioridade 

para a utilização de recursos do FDID e desvia este, por conseguinte, de sua finalidade 

precípua, a de reconstituição dos bens lesados. Não obstante isso, o controle externo 

realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE) é omisso na adequada 

fiscalização da Prestação de Contas Anual, visto que as análises se limitam ao exame 

da gestão contábil e não há qualquer verificação da aplicação dos recursos em 

conformidade com a legislação aplicável. 
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Como solução para a problemática, apontou-se diversas alterações na 

legislação do FDID; melhorias na gestão do CGFDID, primando pela transparência 

nas informações relativas à arrecadação de recursos, bem como na execução das 

despesas, em atendimento ao princípio da reparação integral do dano; e mudanças 

no funcionamento do Conselho Gestor, com a descentralização de sua gestão e 

desburocratização de seus procedimentos, como forma de garantir a aplicação mais 

efetiva dos recursos, direcionando estes para a efetiva recomposição do bem lesado, 

em cumprimento aos fins de criação do fundo na LACP. 

Há muito o que se estudar sobre este assunto que é pouco abordado na 

doutrina pesquisada. A entidade que deve abrigar o Conselho Gestor do Fundo na 

sua estrutura é um tema a ser melhor debatido, por exemplo. Há Conselhos que fazem 

parte do Ministério Público e outros que estão na estrutura da Secretaria de Justiça, 

então, revela-se importante identificar qual desses modelos pode garantir uma melhor 

efetividade na destinação dos recursos para reconstituir os bens lesados.  

A legalidade da destinação de recursos do Fundo de Defesa dos Direitos 

Difusos (FDD) para despesas com o enfrentamento da pandemia do coronavírus 

(Covid-19) é outro tema a ser pesquisado. Em 2020, no Ceará, foram repassados mais 

de 10 (dez) milhões do FDID e o FDD federal direcionou mais de 18 (dezoito) milhões 

para gastos dessa natureza. Outra questão que merece uma melhor abordagem é a 

publicidade e a transparência na gestão dos fundos de direitos difusos estaduais, haja 

vista que, durante esta pesquisa, evidenciou-se a precariedade nas informações 

disponibilizadas, prejudicando, por via de consequência, o controle pela sociedade. 
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