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RESUMO 
 
 
 
A degradação do meio ambiente, preocupação mundial, alertou o homem para a 

necessidade de proteger a natureza e todos os seus elementos essenciais à vida 

humana e à manutenção do equilíbrio ecológico. Esta proteção visa tutelar a 

qualidade do meio ambiente em função da qualidade de vida, como uma forma de 

direito fundamental da pessoa humana, com o fim maior de garantir a aplicação do 

princípio da dignidade humana. O presente estudo examina a efetividade da ação 

civil pública na defesa do meio ambiente, conceitua meio ambiente e direito 

ambiental, bem como elenca seus princípios norteadores. Demonstra, por meio de 

um traçado histórico, a evolução dos direitos do homem, até o reconhecimento do 

meio ambiente como direito fundamental constitucionalmente garantido. Elenca e 

analisa os institutos processuais que tutelam o meio ambiente, destacando o 

surgimento dos instrumentos de defesa dos direitos de massa, em especial, a ação 

civil pública.  Ainda, destaca a importância das tutelas cautelares e antecipatórias, 

uma vez que é o princípio da prevenção a base do direito ambiental. 

 

Palavras-chave : Meio ambiente. Ação civil pública. Tutela antecipatória. Efetividade. 

Direitos fundamentais. Dignidade humana. 

 
 



 
 

 

 
 
ABSTRACT 
 
 
 
The degradation of the environment, world-wide concern, alerted the man for the 

necessity to protect the nature and all its essential elements for the human being’s 

life and the maintenance of the ecological balance. This protection has as scope the 

the quality of the environment in function of the quality of life, as a form of 

fundamental right of the human person, with the main target to guarantee the 

application of the principle of the human dignity. This study examines the 

effectiveness of public civil action in defense of the environment, conceptualizes the 

environment and environmental laws, as well as lists its guiding principles. It 

demonstrates, by means of a historical tracing, the evolution of the fundamental 

rights, until the recognition of the environment as right constitutionally guaranteed. It 

lists and analyzes the procedural institutes that protect the environment, putting in 

evidence the appearance of instruments of defense of the mass rights, specially, the 

civil public action. Still, highlights the importance of the prevention and anticipatory 

judicial measures, since the basis of environmental law is the preventive principle. 

 

Key-words:  Environment. Civil public action. Antecipatory measures. Effectiveness. 

Fundamental rights. Human dignity. 
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INTRODUÇÃO 

 

A tomada de consciência do homem quanto à necessidade de se preservar 

o meio ambiente levou-o a questionar o que seria um “risco” ao meio ambiente, 

como se prevenir o risco e o que poderia ser feito caso ocorresse o dano. 

Questiona-se sobre quais os instrumentos a serem utilizados na prevenção de 

dano ao meio ambiente e quem seria competente para estabelecer limites e 

fiscalizar.  

 

O reconhecimento do direito a um meio ambiente sadio configura-se, na 

verdade, como extensão do direito à vida, tanto sob o enfoque da própria 

existência física e saúde dos seres humanos, quanto sob o aspecto da dignidade 

desta existência. Esta condição de direito fundamental adquirida pelo direito 

ambiental deve ser mantida e garantida amplamente, tanto por ser o meio 

ambiente um bem de interesse comum, como para assegurar uma constante 

elevação de qualidade de vida dos seres humanos. Para isto, o ordenamento 

jurídico pátrio disponibiliza instrumentos e meios de defesa capazes de prevenir, 

coibir ou obrigar o responsável a reparar o dano, caso ocorra. 

 

Neste trabalho são examinados os conceitos de meio ambiente e direito 

ambiental, bem como seus princípios norteadores. Também trata da questão da 

tutela ambiental, alçada ao patamar de garantia constitucional, das competências 

e meios processuais de garantia, com especial atenção à ação civil pública. 

 

O primeiro capítulo trata de noções preliminares do direito ambiental, 

cuidando da evolução dos direitos do homem e suas gerações, atingindo a 

incorporação do direito ao meio ambiente pela Carta Magna como direito 

fundamental. Ainda neste capítulo, é feita uma panorâmica da evolução do direito 

ambiental, por meio de visão histórica, e o reconhecimento mundial dos 

problemas ambientais.  

 

O segundo capítulo aborda a essencialidade do meio ambiente como bem 

jurídico a ser protegido. Conceitua jurídica e doutrinariamente, o meio ambiente e 
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apresenta alguns de seus princípios, além de demonstrar sua fundamentalidade 

ao ser elevado à categoria de bem jurídico per se pela Constituição Federal de 

1988, que lhe dedicou um capítulo próprio. 

 

Na sequência, apresenta um estudo dos meios processuais disponíveis no 

ordenamento jurídico pátrio para a defesa ambiental: mandado de segurança 

coletivo, mandado de injunção coletivo, ação popular e ação civil pública. Cada 

um dos meios processuais é tratado individualmente, com maior dedicação à 

ação civil pública, objeto central do presente trabalho, que constitui o capítulo 

seguinte.  

  

O quarto capítulo é dedicado à Ação Civil Pública, instituto que surgiu das 

profundas transformações ocorridas na sociedade e que produziram a sociedade 

contemporânea, de caráter coletivista, e reclamavam um processo civil 

igualmente solidarista, um processo civil de massa.  

 

Para um melhor entendimento do instituto, é feita uma abordagem histórica 

que demonstra a importância da inserção da Lei de Ação Civil Pública no 

ordenamento jurídico brasileiro. Em seguida, indentifica-se o objeto deste instituto 

que tem como objetivo último a responsabilização por danos causados ao meio 

ambiente, ao consumidor e ao patrimômio cultural/natural. 

 

Ainda no capítulo 4, são apresentadas as diferenças entre direitos difusos, 

direitos coletivos e individuais homogêneos, além de um maior detalhamento dos 

legitimados para a propositura da ação civil pública, a saber: o Ministério Público; 

a Defensoria Pública; as associações; a União, Estados e Municípios. 

 

Também neste capítulo são apresentados os procedimentos especiais 

trazidos pela ação civil pública, que permitem, ao final da demanda, prestar uma 

efetiva jurisdição. 

 

O capítulo seguinte demonstra a importância dos provimentos de urgência, 

em qualquer de suas modalidades, no âmbito da tutela jurisdicional do meio 

ambiente. Além disso, enfatiza a importância do papel das tutelas de urgência, 
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que auxiliam de forma inequívoca a proteção ao bem jurídico coletivo, objeto de 

defesa da Ação Civil Pública. 

 

O capítulo 6 apresenta um estudo de caso do Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo no tratamento do meio ambiente. Tal análise é composta de 

tabelas e gráficos elaborados com base em pesquisas realizadas no banco de 

dados do TJSP sobre as matérias ambientais que têm chegado aos tribunais. 

Também neste capítulo é feita uma análise da efetividade da legislação 

ambiental. Seu objetivo é demonstrar que a jurisprudência tem trilhado o caminho 

na direção de configurar um núcleo protetivo mínimo comum entre os direitos 

sociais e o meio ambiente. 
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1 NOÇÕES PRELIMINARES DE DIREITO AMBIENTAL 
 

1.1  EVOLUÇÃO DOS DIREITOS DO HOMEM 

 

A evolução, ao longo da história, da sociedade permitiu, e até provocou, a 

também importante evolução dos direitos do homem1, pois surgiram novos 

interesses, novas necessidades, grandes transformações tecnológicas, alteração 

das classes detentoras de poder e outros. Transformações, estas, que continuam 

a ocorrer, dando espaço para novos direitos como, por exemplo, os difusos, dos 

quais faz parte o direito ao meio ambiente, que têm merecido particular atenção 

nos dias atuais. 

  

Segundo José Afonso da Silva, “a expressão direitos fundamentais do 

homem são situações jurídicas, objetivas e subjetivas, definidas no direito 

positivo, em prol da dignidade, igualdade e liberdade da pessoa humana”2 

 

Paulo Bonavides afirma que toda interpretação de direitos fundamentais 

vincula-se a uma teoria que, por sua vez, vincula-se à teoria da Constituição, e 

ambas a uma indeclinável “concepção do Estado, da Constituição e da cidadania, 

consubstanciando uma ideologia, sem a qual aquelas doutrinas, em seu sentido 

político, jurídico e social mais profundo, ficariam de todo ininteligíveis”3. 

 

A Nova Hermenêutica, lembra Paulo Bonavides, possibilitou ao 

constitucionalismo de renovação da segunda metade do século XX, a criação 

científica de um novo Direito Constitucional; a formação de uma teoria material da 

Constituição, fora dos quadros conceituais do jusnaturalismo e das rígidas 

limitações do positivismo formalista; a elaboração de duas novas teorias 

hermenêuticas: uma de interpretação da Constituição, mais ampla, e outra de 

interpretação dos direitos fundamentais, mais restrita, ambas, porém, originais e 

autônomas; a introdução do princípio da proporcionalidade no Direito 

                                                 
1 Segundo definição do autor, “Direitos do homem são aqueles que pertencem, ou deveriam pertencer, a 
todos os homens, ou dos quais nenhum homem pode ser despojado.” A era dos direitos, Rio de Janeiro: 
Campus, 1992, p. 17. 
2 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 32. ed. rev. e atual. São Paulo: 
Malheiros, 2008. p. 179 
3 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2006. p.581. 
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Constitucional, ampliando consideravelmente a esfera de incidência desse ramo 

do direito, sobretudo no sentido da proteção mais eficaz dos direitos fundamentais 

e o reconhecimento da eficácia normativa dos princípios gerais convertidos em 

princípios constitucionais. 

 

Os direitos do homem, afirma Norberto Bobbio4, são direitos históricos, que 

emergem gradualmente das lutas que o homem trava por sua própria 

emancipação e das transformações das condições de vida que estas lutas 

produzem. São eles mutáveis, enquanto históricos, e suscetíveis de 

transformação e de ampliação. Desta maneira, o elenco dos direitos do homem, 

como classe variável, se modificou e continua se modificando, juntamente com a 

mudança das condições históricas5. 

 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos sintetizou os princípios 

básicos da dignidade (liberdade, igualdade e fraternidade). Com isso, a evolução 

da história dos direitos sofreu gradativa e sequencial institucionalização, 

passando de concepção puramente filosófica para a positivação com sua inserção 

nos ordenamentos jurídicos.  

 

 

1.1.1 Direitos de primeira e segunda gerações 

 

O primeiro dos ideais franceses, liberdade, ganhou destaque nos séculos 

XVIII e XIX constituindo os direitos de primeira geração: direitos civis e políticos, 

traduzindo-se como faculdades ou atributos da pessoa6. Com aplicabilidade 

imediata, são direitos de resistência ou oposição perante o Estado. 

 

Os direitos de segunda geração – igualdade –, introduzidos pelo Estado 

social, dominam os séculos XIX e XX. O reconhecimento dos direitos sociais do 

homem suscita uma intervenção ativa do Estado, um agente fundamental para 

sua concretização. Com aplicabilidade mediata, os direitos sociais, culturais e 

                                                 
4 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992. p. 32 
5 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992. p. 18 
6 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 563. 
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econômicos, bem como os direitos coletivos, dominam as Constituições do 

segundo pós-guerra7. 

 

 

1.1.2 Direitos de terceira geração 

 

A terceira geração de direitos – fraternidade – surge no século XX em 

decorrência do esgotamento do modelo intervencionista. O Estado não conseguiu 

implementar de forma eficaz o compromisso de estabelecer políticas públicas 

para eliminar desigualdades sociais e promover a dignidade da pessoal humana. 

Com isso, o modelo idealizado para implementar os direitos de segunda geração 

sofre uma profunda crise de efetividade. 

 

O esgotamento do modelo traz a consciência de que, no moderno 

constitucionalismo, assim como o ideal de liberdade não pôde ser 

adequadamente cumprido sem a implementação efetiva e material dos direitos de 

igualdade, também não se poderá implantar uma sociedade igualitária sem que 

se promova a efetivação do terceiro ideal francês: a fraternidade. 

 

Dotados de altíssimo teor de humanismo e universalidade, os direitos da 

terceira geração, leciona Paulo Bonavides, cristalizam-se no fim do século XX 

enquanto “direitos que não se destinam especificamente à proteção dos 

interesses de um indivíduo, de um grupo ou de um determinado Estado”.8 Seu 

destinatário primeiro é o gênero humano mesmo. 

 

Nesta geração encaixam-se o direito ao desenvolvimento, direito à paz, 

direito ao meio ambiente, direito de propriedade sobre o patrimônio comum da 

humanidade e direito de comunicação. Estes direitos foram identificados pela 

teoria de uma nova dimensão de direitos de Karel Vasak9, assentando-se sobre o 

ideal francês da fraternidade. No entanto, assinala Paulo Bonavides, esta relação, 
                                                 
7 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 564. 
8 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 569. 
9 Na aula inaugural de 1979 dos Cursos do Instituto Internacional dos Direitos do Homem, em Estrasburgo, 
Karel Vasak – Diretor da Divisão de Direitos do Homem e da Paz da UNESCO, buscando demonstrar a 
evolução dos direitos humanos com base no lema da revolução francesa – liberdade, igualdade e fraternidade 
– , utilizou a expressão “gerações de direitos do homem”. 



 
20 

 

em verdade, é apenas indicativa daqueles que se delinearam em contornos mais 

nítidos contemporaneamente10.  

 

 

1.1.2.1 Direito ao meio ambiente como direito de terceira geração 

 

 Os direitos de primeira geração, considerados direitos individuais,  e os de 

segunda geração, considerados direitos sociais, apresentam características claras 

de titularidade e destinação: o homem individualmente considerado. O direito ao 

meio ambiente, enquanto um direito de terceira geração, com caráter supra-

individual, apresenta certa dificuldade para a teoria jurídica, na medida em que 

consiste num direito-dever, pois, ao mesmo tempo em que se é titular do direito 

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, tem-se, também, o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações11. 

 

 Diferentemente dos direitos de primeira e segunda gerações, os direitos de 

terceira geração nascem da valorização do homem enquanto gênero humano e 

da consciência de que se não houver um meio ambiente sadio e equilibrado não 

haverá vida. 

 

A tomada de consciência de que os recursos naturais não são infinitos e de 

que a natureza não é capaz de se restabelecer das agressões sofridas, alertou o 

homem para o fato de que sem um meio ambiente sadio e equilibrado, a vida não 

poderá se perpetuar. 

 

No entanto, não basta o reconhecimento e mesmo a positivação dos 

direitos. É necessária sua concretização. Destaca Norberto Bobbio que o grande 

problema moderno é o de que não se trata de saber quais e quantos são os 

direitos do homem. Também não se trata de identificar qual sua natureza e seu 

fundamento, se são direitos naturais ou históricos, absolutos ou relativos, mas sim 

                                                 
10 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 569. 
11 ABRÃO, Bernardina Ferreira Furtado. O direito constitucional ao meio ambiente natural e a sua 
efetivação. Dissertação de Mestrado apresentada ao Curso de Pós-Graduação em Direito do UNIFIEO – 
Centro Universitário FIEO. 2005, p.12. 
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qual é o modo mais seguro de garanti-los, para impedir que, apesar das solenes 

declarações, eles sejam continuamento violados12.  

 

 

1.2  EVOLUÇÃO DO DIREITO AMBIENTAL 

 

A tomada de consciência é deflagrada, principalmente, a partir da 

constatação de que as atividades econômicas, tecnológicas e industriais 

responsáveis pelo desenvolvimento estão em conflito com a qualidade de vida. 

Desta maneira, chegou-se à conclusão de que é preciso preservar o meio 

ambiente, para que reste preservada a própria vida. O mundo voltou-se para 

discussões e estudos com o objetivo de conter a degradação do meio ambiente. 

 

 Economia e meio ambiente travam uma batalha na busca da estabilidade 

do processo produtivo e melhoria da qualidade de vida. Assim é porque a 

economia busca o pleno desenvolvimento exercendo a apropriação total da 

natureza, que constitui a primeira mediação humana para a produção. A 

economia, salienta Cristiane Derani, “parte da dominação e transformação da 

natureza e é por isso dependente da disponibilidade de recursos naturais. Esta 

dominação/transformação está direcionada à obtenção de valor, que se 

materializa em forma de dinheiro, riqueza criada”13.  

 

A busca desenfreada pelo progresso trouxe consequências desastrosas 

como contaminação de águas, solos envenenados, chuvas ácidas e outras tantas 

causadas pela ação do homem, que, por se considerar um elemento externo à 

natureza, sempre a agrediu em nome do desenvolvimento. 

 

Porém, não há verdadeiro progresso com a deterioração da qualidade de 

vida. Surge, então, o Direito Ambiental como resposta à devastação do meio 

ambiente e o problema ambiental toma proporções mundiais. E é, então, a partir 

dos anos 50 que surge uma consciência social sobre o problema ambiental. 

 

                                                 
12 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992. p. 25. 
13 DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. 3ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 102. 
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Em 1960, acontece a Convenção de Paris, onde se busca regular a 

utilização da energia atômica. Tal convenção é responsável pela criação de um 

regime de responsabilidade especial que até hoje é utilizado para a 

responsabilização de empresas que tenham atividades que provoquem graves 

perigos ao meio ambiente.  

 

Surge, em 1963, a Convenção de Viena15, que procurou delimitar a 

aplicação da teoria da responsabilidade nuclear e reparação do dano. 

  

Ainda nos anos 60, surge o “Clube de Roma”, onde cientistas de países 

desenvolvidos reúnem-se para discutir o consumo de reservas de recursos 

naturais não renováveis e o crescimetno da população mundial até meados do 

século XXI. Nessa reunião foi detectada a necessidade de se buscar meios para a 

conservação dos recursos naturais e controlar o crescimento da população, além 

de investimentos numa mudança radical de mentalidade de consumo e 

procriação.16  

 

Porém, foi em 1972, em Estocolmo, que foi dado o primeiro grande passo 

para a tutela jurídica do meio ambiente. Realizada pela Organização das Nações 

Unidas, a Primeira Conferência Mundial de Meio Ambiente Humano apresentou 

como grande tema de discussão a poluição ocasionada principalmente pelas 

indústrias. Resultou desta Conferência a mais famosa Declaração17 contendo 26 

princípios, dentre os quais o direito fundamental do homem à liberdade, à 

igualdade e ao desfrute de condições de vida adequada em ambiente que esteja 

em condições de permitir uma vida digna e de bem-estar, atribuindo ao homem a 

                                                 
15 CONFERÊNCIA INTERNACIONAL SOBRE RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS 
NUCLEARES, 1963, Viena. Convenção de Viena sobre Responsabilidade Civil por Danos Nucleares. 
Disponível em: <www2.mre.gov.br/dai/danosnucleares.htm>. Acesso em: 10.set.2010.  
16 ABRÃO, Bernardina Ferreira Furtado. O direito constitucional ao meio ambiente natural e a sua 
efetivação. Dissertação de Mestrado apresentada ao Curso de Pós-Graduação em Direito do UNIFIEO – 
Centro Universitário FIEO. 2005, p.18. 
17 CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE MEIO AMBIENTE HUMANO, 1972, Estocolmo. 
Declaração de Estocolmo sobre o Meio Ambiente Humano. Disponível em: <www.dhnet.org.br/direitos/si 
p/onu/doc/estoc72.htm> Acesso em: 01.dez.2010. 
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grave responsabilidade de proteger e melhorar o ambiente para as gerações 

presentes e futuras.18   

 

No final dos anos 80, a primeira ministra norueguesa Gro-Brundtland, 

patrocinou várias reuniões em cidades do mundo para discutir problemas 

ambientais e as soluções encontradas após a Conferência de Estocolmo. As 

conclusões foram publicadas no livro intitulado “O nosso futuro comum”, também 

conhecido como relatório Brundtland e serviram de base para os temas 

apresentados na ECO-92. Lembra Bernardina Ferreira Furtado Abrão19 que foi a 

partir desse relatório que o conceito de desenvolvimento sustentável se tornou 

mais conhecido. 

  

Em 1992, ocorre no Rio de Janeiro a Conferência das Nações Unidas 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento20. A base das discussões nesta 

Conferência foi a ideia do equilíbrio entre meio ambiente e desenvolvimento 

econômico. O encontro resultou em duas convenções relativas a mudanças 

climáticas e biodiversidade e duas declarações: a Declaração do Rio (conhecida 

como Carta da Terra e das Florestas) e a Agenda 2121.  

 

O objetivo central dos documentos produzidos nas duas convenções foi a 

formulação de regras de Direito Internacional com o intuito de proteger o meio 

ambiente. Tais regras visavam assegurar aos países menos ricos o direito ao 

desenvolvimento e, ao mesmo tempo, evitar a acentuada degradação ambiental 

ocorrida com o desenvolvimento dos países do Primeiro Mundo. 

 

                                                 
18 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: doutrina, jurisprudência, glossário. 5ª ed. ref., atual. e ampl. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 1126. 
19 ABRÃO, Bernardina Ferreira Furtado. O direito constitucional ao meio ambiente natural e a sua 
efetivação. Dissertação de Mestrado apresentada ao Curso de Pós-Graduação em Direito do UNIFIEO – 
Centro Universitário FIEO. 2005, p. 19. 
20 CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 1992, 
Rio de Janeiro. Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Disponível em: <www.mma. 
gov.br/sitio/index.php?ido=conteudo.monta&idEstrutura=18&idConteudo=576>. Acesso em:01.dez.2010. 
21 ABRÃO, Bernardina Ferreira Furtado. O direito constitucional ao meio ambiente natural e a sua 
efetivação. Dissertação de Mestrado apresentada ao Curso de Pós-Graduação em Direito do UNIFIEO – 
Centro Universitário FIEO. 2005, p. 20. 
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No ano de 2002, aconteceu a Conferência do Desenvolvimento 

Sustentável, em Johannesburgo22, no Continente Africano, num esforço conjunto 

para compensar as necessidades humanas com os recursos que a terra 

oferece23.    

 

No Brasil, aos poucos foi se alargando uma legislação interna bastante 

desenvolvida consagrando ideais preservacionistas. Antonio Herman V. Benjamin 

classifica em três regimes a evolução legislativo-ambiental brasileira: 

 

O primeiro regime, que vai do descobrimento, em 1500, até 

aproximadamente o início da segunda metade do séc. XX, pouca atenção 

recebeu a proteção ambiental no Brasil, à exceção de umas poucas normas 

isoladas que não visavam, na vocação principal, resguardar o meio ambiente. 

Com objetivos estreitos, ora almejavam assegurar a sobrevivência de alguns 

recursos naturais preciosos em acelerado processo de exaurimento (o pau-brasil, 

por exemplo), ora colimavam resguardar a saúde, valor fundamental que ensejou 

algumas das mais antigas manifestações legislativas de tutela indireta da 

natureza24. 

 

A fase fragmentária representa um segundo momento – o legislador já 

preocupado com a exploração de largas categorias de recursos naturais, mas 

ainda não com o meio ambiente em si mesmo considerado – impôs controles 

legais às atividades exploratórias. A recepção incipiente da degradação do meio 

ambiente pelo ordenamento operava, no plano ético, pelo utilitarismo (levando em 

consideração somente aquilo que tivesse interesse econômico) e, no terreno 

formal, pelo reducionismo, tanto do objeto como do aparato legislativo.25 São 

                                                 
22 CÚPULA MUNDIAL SOBRE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL Conferência de 
Johannesburgo, 2002, Johannesburgo. Disponível em: <www.ana.gov.br/AcoesAdministrativas/ 
RelatorioGestao/Rio10/Riomaisdez/index.html>. Acesso em: 10 ago 2010. 
23 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: doutrina, jurisprudência, glossário. 5ª ed. ref., atual. e ampl. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 1161. 
24 BENJAMIN, Antonio Herman V. Introdução ao direito ambiental brasileiro. In: Direito ambiental na 
visão da Magistratura e do Ministério Público. Coordenadores: Jarbas Soares Júnior e Fernando 
Galvão.Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 15-16. 
25 BENJAMIN, Antonio Herman V. Introdução ao direito ambiental brasileiro. In: Direito ambiental na 
visão da Magistratura e do Ministério Público. Coordenadores: Jarbas Soares Júnior e Fernando 
Galvão.Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 16-17. 
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desse período: o Código Florestal26; o Código de Caça27; o Código de Pesca28; e 

o Código de Mineração29; a Lei do Zoneamento Industrial nas Áreas Críticas de 

Poluição30; e a Lei de Agrotóxicos31 

 

O terceiro regime representa uma (re)orientação radical de rumo. Surge a 

Lei da Política Nacional do Meio Ambiente32 (PNMA), e com ela o meio ambiente 

passa a ser protegido de maneira integral, ou seja, como sistema ecológico 

integrado, com autonomia valorativa (é em si mesmo, bem jurídico) e com 

garantias de implementação (facilitação de acesso à justiça).33 

 

Além da Lei 6.938/81, que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente, 

merecem destaque na tutela do meio ambiente a Lei da Ação Popular34, a Lei da 

Ação Civil Pública35 e a Lei dos Crimes contra o Meio Ambiente36. 

  

O presente trabalho abordará com mais profundidade o instituto da Lei de 

Ação Civil Pública devido a sua importância na defesa do meio ambiente. 

 

 

 

 

                                                 
26 BRASIL. Lei n. 4.771, de 15 de setembro de 1965. Disponível em <www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L 
4771.htm>. Acesso em 06.ago.2010. 
27 BRASIL. Lei n. 5.197, de 3 de janeiro de 1967. Disponível em <www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L519 
7.htm>. Acesso em 06.ago.2010. 
28 BRASIL. Decreto-lei n. 221, de 28 de fevereiro de 1967. Disponível em: 
<www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del0221.htm> . Acesso em 06.ago.2010. 
29 BRASIL. Lei n. 6.453, de 17 de outubro de 1977. Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6 
453.htm>. Acesso em: 07.ago.2010 
30 BRASIL. Lei n. 6.803, de 2 de julho de 1980. Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6803 
.htm>. Acesso em: 07.ago.2010 
31 BRASIL. Lei n. 7.802, de 11 de julho de 1989. Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L780 
2.htm>. Acesso em: 07.ago.2010 
32 BRASIL: Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981. Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L69 
38.htm>. Acesso em: 07.ago.2010. 
33 BENJAMIN, Antonio Herman V. Introdução ao direito ambiental brasileiro. In: Direito ambiental na 
visão da Magistratura e do Ministério Público. Coordenadores: Jarbas Soares Júnior e Fernando 
Galvão.Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 17. 
34BRASIL. Lei 4.717, de 29 de junho de 1965. Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4717. 
Htm>. Acesso em: 07.ago.2010.  
35 BRASIL. Lei 7.347, de 24 de julho de 1985. Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7347. 
Htm>. Acesso em: 07.ago.2010. 
36 BRASIL. Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L96 
05.htm>. Acesso em: 07.ago.2010. 



 
26 

 

2 A ESSENCIALIDADE DO BEM JURÍDICO AMBIENTAL 

 

2.1 CONCEITOS 

 

 Os conceitos jurídicos são de fundamental importância no mundo do 

Direito, pontua Paulo de Bessa Antunes37, uma vez que, para tal ciência, é de 

suma importância a sua correta fixação, de forma a se assegurar adequada 

prestação jurisdicional e, consequentemente, segurança jurídica. Sabe-se, no 

entanto, que a fixação de conceitos precisos nem sempre é possível. 

 

 

2.1.1  Meio ambiente 

 

 Conceituar “meio ambiente” não é tarefa fácil. Em uma busca ao dicionário 

pelos termos, separadamente, é possível observar que possuem alguma 

similaridade em certo sentido. José Afonso da Silva38 destaca que a palavra 

“ambiente” indica esfera, o círculo, o âmbito que nos cerca, em que vivemos, 

englobando, portanto, também o sentido da palavra “meio”. E é por isso, afirma, 

que se pode reconhecer que a expressão “meio ambiente” denota certa 

redundância. No entanto, a necessidade de reforçar o sentido significante dos 

termos que formam a expressão composta, seja para fortalecer o sentido a 

destacar, seja para ampliar sua expressividade, influenciou o legislador brasileiro, 

que busca dar aos textos legislativos a maior precisão significativa possível. 

 

 A expressão “meio ambiente” mostra-se mais rica de sentido, pois exprime 

o conjunto de elementos naturais, artificiais e culturais (ambiente), cuja interação 

constitui e condiciona o meio em que se vive. Desta maneira, o conceito de “meio 

ambiente” deve abranger toda a natureza original e artificial, bem como os bens 

culturais, compreendendo, portanto, o solo, a água, o ar, a flora, as belezas 

naturais, o patrimônio histórico, artístico, turístico, paisagístico e arqueológico39. 

 

                                                 
37 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. 6. ed. rev. ampl. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2002, p. 227. 
38 SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 5ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 20-21. 
39 SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 5ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 20. 



 
27 

 

 A Lei 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, em 

seu artigo 3°, inciso I, conceitua como meio ambien te, “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.”40 Nota-se que aqui a definição 

dada é bastante ampla, abrangendo tudo aquilo que permite a vida, que a abriga 

e rege. 

 

 Este conceito, já abrangente, foi recepcionado pela Constituição Federal de 

1988 em seu artigo 225 e, como se pode perceber em uma leitura mais atenta, 

ampliou-o: 

 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade 
de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.41 

 

Diante de conceito tão amplo, é possível considerar o meio ambiente sob 

os seguintes aspectos42: 

a) Meio ambiente natural – os bens naturais, como o solo, a atmosfera, a 

água, qualquer forma de vida; 

b) Meio ambiente artificial – o espaço urbano construído; 

c) Meio ambiente cultural – a interação do homem com o ambiente, o que 

compreende não só o urbanismo, o zoneamento, o paisagismo e os 

monumentos históricos, mas também os demais bens e valores artísticos, 

estéticos, turísticos, paisagísticos, históricos, arqueológicos etc, neste 

último incluído o próprio meio ambiente do trabalho. 

 

O reconhecimento do direito a um meio ambiente sadio configura-se, na 

verdade, como extensão do direito à vida, quer sob o enfoque da própria 

existência física e saúde dos seres humanos, quer quanto ao aspecto da 

dignidade desta existência. Por isso é que a preservação e recuperação do meio 

                                                 
40 BRASIL. Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981. Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6938 
.htm>. Acesso em: 30.nov.2009. 
41 BRASIL. Constituição Federal (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: 
<www.planalto.org.br/ccivil_03/Constituicao.htm>. Acesso em: 26.set.2010. 
42 MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo. 20ª ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: 
Saraiva, 2007, p. 151. 
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ambiente devem ser preocupação do Poder Público e, consequentemente, do 

Direito, “porque ele forma a ambiência na qual se move, desenvolve, atua e se 

expande a vida humana”.43 

 

 A proteção jurídica do meio ambiente, de certa forma, sempre existiu. Ao 

se estudar o tema, inclusive a partir da leitura da Bíblia, como salienta Ann Helen 

Wainer44, é possível verificar o cuidado com as questões ambientais desde 

sempre.  A tutela da natureza fazia-se por meio de normas de direito privado 

(proteção ao direito de vizinhança), ou mesmo por normas de Direito Penal e 

Administrativo que sancionavam o mau uso dos elementos naturais ou a 

utilização desses que pudesse causar prejuízos ou incômodos a terceiros. Estas 

normas, no entanto, se tornaram insuficientes, dando origem ao desenvolvimento 

de uma legislação ambiental específica. 

 

 

2.1.2 Direito ambiental 

 

A especificidade do objeto – ordenação da qualidade do meio ambiente 

com vista a uma boa qualidade de vida – torna esta disciplina jurídica de 

acentuada autonomia, uma vez que difere de qualquer objeto de outros ramos do 

Direito. Esta autonomia, no entanto, não impede a interação da disciplina com 

outros ramos do Direito, como se depreende do conceito formulado por Toshio 

Mukai: 

 

O Direito Ambiental (no estágio atual de sua evolução no Brasil) é um 
conjunto de normas e institutos jurídicos pertencentes a vários ramos do 
Direito, reunidos por sua função instrumental para a disciplina do 
comportamento humano em relação ao seu meio ambiente.45 
 

Por sua vez, Paulo de Bessa Antunes conceitua o Direito Ambiental como 

“um direito humano fundamental que cumpre a função de integrar os direitos à 

                                                 
43 SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 5ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 21. 
44 WAINER, Ann Helen. Legislação ambiental brasileira: evolução histórica do direito ambiental. Revista 
de Direito Ambiental. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996, p. 158. 
45 MUKAI, Toshio. Direito Ambiental Sistematizado. 6ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitário, 2007, 
p.9. 
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saudável qualidade de vida, ao desenvolvimento econômico e à proteção dos 

recursos naturais”.46  

 

Além da função integradora, o direito ambiental tem caráter reformador e 

abriga proposições de um caráter finalista de estímulo a ações e 

comportamentos47. Constitui-se de um conjunto de normas destinadas a tratar da 

proteção da natureza como um todo, buscando coordenar as medidas protetivas 

já existentes por meio da edição de normas que dispõem sobre políticas e 

princípios. Explica Cristiane Derani que 

 

[...]a potencialidade de efeitos que as normas de direito ambiental 
carregam faz deste direito não puramente um ramo do direito, mas uma 
classificação de normas que intencionam uma organização do meio 
como local (ambiente) e meios como instrumento – recurso natural e 
ambiental. A identificação entre estas normas está no seu objetivo final: 
assegurar a proteção do meio ambiente. 

 

Porém, mesmo podendo se afirmar que o ordenamento jurídico ambiental 

brasileiro ganhou, nas últimas décadas, em qualidade e organização na relação 

homem-ambiente, muito ainda deve ser feito no sentido da concretização do 

previsto pelas normas ambientais. 

 

 

2.1.3 Eficácia x efetividade e Direito Ambiental 

 

Embora o ordenamento tenha evoluído e ganhado em qualidade, ainda 

sofre uma crise de efetividade que deve ser enfrentada. 

 

O problema da eficácia e aplicabilidade das normas começa com as 

incertezas terminológicas. Isto é facilmente percebido pela análise dos termos 

“eficácia”48 e “efetividade”49 que muitas vezes são empregados como sinônimos. 

                                                 
46 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental . 6ª ed. rev., ampl. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2002, p. 10. 
47 DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 64/65 
48Derivado do latim efficacia, de efficax (que tem virtude, que tem propriedade, que chega ao fim), 
compreende-se como a força ou poder que possa ter um ato ou um fato, para produzir os desejados efeitos. A 
eficácia jurídica, deste modo, advém da força jurídica ou dos efeitos legais atribuídos ao ato jurídico, em 
virtude da qual deve ser o mesmo cumprido ou respeitado, segundo as determinações, que nele se contém. 
(SILVA, De Plácido e. Vocabulário jurídico . 17 ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 296). 
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No entanto, os vocábulos têm significados claramente distintos, como se pode 

reconhecer por meio de uma leitura atenta. Para um melhor entendimento sobre o 

significado do termo “efetividade”, deve-se observar também o significado do 

verbete “efetivo”50, em virtude da derivação daquele. 

 

José Afonso da Silva, ao proceder a distinção entre eficácia e efetividade, 

anota que  

 
Eficácia é a capacidade de atingir objetivos previamente fixados como 
metas. Tratando-se de normas jurídicas, a eficácia consiste na 
capacidade de atingir os objetivos nela traduzidos, que vêm a ser, em 
última análise, realizar os ditames jurídicos objetivados pelo legislador. 
[...] O alcance dos objetivos da norma constitui a efetividade. Esta é, 
portanto, a medida da extensão em que o objetivo é alcançado, 
relacionando-se ao produto final. Por isso é que, tratando-se de normas 
jurídicas, se fala em eficácia social em relação à efetividade, porque o 
produto final objetivado pela norma se consubstancia no controle social 
que ela pretende, enquanto a eficácia jurídica é apenas a possibilidade 
de que isso venha a acontecer. 
 
Os dois sentidos da palavra eficácia, acima apontados, são, pois, 
diversos. Uma norma pode ter eficácia jurídica sem ser socialmente 
eficaz, isto é, pode gerar certos efeitos jurídicos, como, por exemplo, o 
de revogar normas anteriores, e não ser efetivamente cumprida no plano 
social51. 

 
 

Assim, enquanto eficácia é a capacidade dos atos jurídicos produzirem 

efeitos, efetividade é a própria realização do Direito. Pode-se intuir, então, que 

para haver efetividade da norma, primeiro é necessário que haja a eficácia 

jurídica, ou seja, sua aptidão para operar os efeitos que lhe são próprios. 

 

Tércio Sampaio Ferraz Jr. acentua que, pragmaticamente, quanto à 

efetividade, há uma combinação dos sentidos sintático – aptidão da norma em 

                                                                                                                                                    
49 Derivado de efeitos, do latim, effectivus, de efficere (executar, cumprir, satisfazer, acabar), indica a 
qualidade ou caráter de tudo o que se mostra efetivo ou que está em atividade. Quer assim dizer o que está em 
vigência, está sendo cumprido ou está em atual exercício, ou seja, que está realizando os seus próprios 
efeitos. Opõe-se, assim, ao que está parado, ao que não tem efeito, ou não pode ser exercido ou executado 
[...]. EFETIVIDADE. Sem fugir a seu fundamental sentido, na técnica processual, efetividade exprime 
também esse caráter de efetivo, designando, assim, todo ato processual que foi integralmente cumprido ou 
executado, de modo a surtir, como é da regra, os desejados efeitos. (SILVA, De Plácido e. Vocabulário 
jurídico . 17 ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 295). 
50 Do latim effectivus, designa tudo o que já está verificado, é real, é verdadeiro, ou está cumprindo seus 
efeitos [...].(SILVA, De Plácido e. Vocabulário jurídico . 17 ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2000, 
p. 295). 
51 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. 3ª ed., rev., ampl. e atual. São 
Paulo: Malheiros, 1998, p. 66. 
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produzir efeitos jurídicos –, e semântico – cumprimento e aplicação concreta da 

norma. A norma, explica, é composta do aspecto-relato – por exemplo: “não pise 

na grama” –, e do aspecto-cometimento – “isto é uma ordem, obedeça”. A 

efetividade seria, então, a expressão da relação entre os dois aspectos da mesma 

norma. Ou, ainda, q ue é efetiva a norma quando atende a condições que o seu 

próprio relato estabelece52.  

 
Ainda quanto à efetividade, preleciona José Roberto dos Santos Bedaque 

que  

 

Efetividade da tutela jurisdicional significa a maior identidade possível 
entre o resultado do processo e o cumprimento espontâneo das regras 
de direito material. Ou seja, a parte somente necessita pedir a 
intervenção estatal se não houver satisfação voluntária do direito. 
Espera-se, pois, que essa atuação possa proporcionar ao titular do 
interesse juridicamente protegido resultado idêntico, ou, pelo menos 
semelhante, àquele previsto no ordenamento substancial e não obtido 
pela vontade do obrigado53.   

 

A efetividade, em síntese, significa a realização do Direito, o desempenho 

concreto de sua função social. É a materialização, no mundo dos fatos, dos 

preceitos legais e simboliza a aproximação entre o dever-ser normativo e o ser da 

realidade social54. 

 
Feitas tais considerações anote-se que o presente estudo dedica-se à 

demonstração da efetividade da Ação Civil Pública na tutela ambiental. 

 

 

2.2 DIREITO AMBIENTAL COMO DIREITO FUNDAMENTAL  

 

A Constituição de 1988 é a primeira, em nosso país, que eleva o Direito 

Ambiental a tão alto patamar jurídico, dando-lhe, consequentemente, 

configuração de direito fundamental e com missão de garantir a extensão dos 

princípios formadores do regime democrático inseridos no Texto Maior, com 

                                                 
52 FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Teoria da norma jurídica: ensaio de pragmática da comunicação 
normativa. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1986, p. 113-114. 
53 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Tutela cautelar e tutela antecipada: tutelas sumárias e de 
urgência. 2ª ed, rev. e ampl. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 24. 
54 BARROSO, Luis Roberto. O direito constitucional e a efetividade de suas normas: limites e 
possibilidades da Constituição brasileira. 5ª ed. ampl. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 85. 
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atenção especial para a proteção da dignidade humana, da cidadania e da saúde 

do homem. 

 

O legislador constituinte, a par dos direitos e deveres individuais e coletivos 

elencados no art. 5º, acrescentou, no caput do art. 225, um novo direito 

fundamental da pessoa humana, direcionado ao desfrute de condições de vida 

adequada em um ambiente saudável ou, na dicção da lei, “ecologicamente 

equilibrado”: 

 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade 
de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações55.  

 

E para garantir a todos este novo direito, a Constituição Federal de 1988 

impôs ao Poder Público a tarefa de assegurá-lo, por meio do § 1° do mesmo 

artigo, onde determina:  

§ 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  

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; 

                                                 
55 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: 
<www.planalto.org.br/ccivil_03/Constituicao.htm>. Acesso em 26.set.2010. 
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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. 56 

 

Nota-se claramente a preocupação do legislador em estruturar as garantias 

concernentes ao direito material, deixando, no entanto, a cargo do operador do 

direito a tarefa de analisar a estrutura processual disponível para a efetivação 

deste direito, em caso de conflito. 

 

No entender de Édis Milaré, foi de grande alcance a decisão do legislador 

constituinte de albergar, na Carta Magna, a proteção do meio ambiente de forma 

autônoma e direta, “uma vez que as normas constitucionais não representam 

apenas um programa ou ideário de um determinado momento histórico, mas são 

dotadas de eficácia e imediatamente aplicáveis.”58 Além disso, o direito ambiental 

como um “direito transversal”59, perpassa todo o ordenamento jurídico com o 

intuito de proteger o ambiente. 

 

A Constituição Federal de 1988, ao elevar o meio ambiente à categoria de 

bem jurídico per se, isto é, com autonomia com relação a outros bens protegidos 

pela ordem jurídica, dedicando-lhe um capítulo próprio, institucionalizou o direito 

ao ambiente sadio como um direito fundamental do homem. 

 

 

2.3 PRINCÍPIOS DE DIREITO AMBIENTAL 

 

Princípios são, na lição de Robert Alexy, normas que ordenam que algo 

seja realizado na maior medida possível dentro das possibilidades jurídicas e 

                                                 
56 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: 
<www.planalto.org.br/ccivil_03/Constituicao.htm>. Acesso em: 26.set.2010. 
58 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: doutrina, jurisprudência, glossário. 5ª ed. ref., atual. e ampl. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 142. 
59 DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. 3ª ed.  São Paulo: Saraiva, 2008, p. 66. A autora traz 
a expressão “direito transversal” da doutrina alemã. 
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reais existentes60 ou ainda, de acordo com Miguel Reale,61 em seu significado 

lógico os princípios  

 

[...] são certos enunciados lógicos admitidos como condição ou base de 
validade das demais asserções que compõem dado campo do saber”, 
constituindo “verdades fundantes” de um sistema de conhecimento, 
como tais admitidas, por serem evidentes ou por terem sido 
comprovadas, mas também por motivos de ordem prática de caráter 
operacional, isto é, como pressupostos exigidos pelas necessidades de 
pesquisa e da praxis. 

 

No Direito Ambiental, os princípios estão voltados para finalidade básica de 

proteger a vida e garantir um padrão de existência digno para os seres humanos 

desta e das futuras gerações, bem como conciliá-los com o desenvolvimento 

econômico ambientalmente sustentado. Podem ser explícitos, quando claramente 

escritos nos textos legais e na Constituição Federal; e implícitos quando decorrem 

do sistema constitucional, ainda que não se encontrem escritos62. 

 

 

2.3.1 Princípio do desenvolvimento sustentável 

 

Em linhas gerais, o princípio do desenvolvimento sustentável pretende 

compatibilizar a atuação da economia com a preservação do equilíbrio ecológico. 

Nessa perspectiva, a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

definiu o desenvolvimento sustentável como "aquele que atende às necessidades 

do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem 

as suas próprias necessidades." 

 

O Princípio 1 da Declaração de Estocolmo (1972) foi reafirmado pela 

Declaração do Rio, proferida na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, Rio 92, e afirma: 

 

                                                 
60 ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madri: Centro de Estudios Constitucionales, 
1993, p. 86. 
61 REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 25ª ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 285. 
62 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental . 6ª ed. rev., ampl. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2002, p. 30. 
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Princípio 1 – Os seres humanos constituem o centro das preocupações 
relacionadas com o desenvolvimento sustentável. Têm direito a uma vida 
saudável e produtiva em harmonia com o meio ambiente.63 

  

Deve-se considerar a existência digna do homem, atendendo-se suas 

necessidades sem comprometer as das gerações futuras. Não se pode, no 

entanto, olvidar que o desenvolvimento deve ocorrer, possibilitando melhoria na 

qualidade de vida, o que propicia, entre outras coisas, a diminuição das 

desigualdades sociais. 

. 

 

2.3.2 Princípio do poluidor-pagador 

 

Este princípio pode ser entendido como um instrumento econômico capaz 

de compelir o agente poluidor a arcar com os efeitos nocivos que sua atividade 

promoveu. Ou seja, “busca-se fazer com que os agentes que originaram as 

externalidades assumam os custos impostos a outros agentes, produtores e/ou 

consumidores”64.  

  

O ressarcimento do dano ambiental pode ser feito por meio da reparação 

natural, também chamada específica, em que há o ressarcimento “in natura” ou 

por indenização em dinheiro. 

 

No entanto, a reparação não pode, indiferentemente, ser feita por um modo 

ou outro. Deve-se, primeiramente, verificar se é possível o retorno ao statu quo 

ante por via da específica reparação, e só depois de infrutífera tal possibilidade é 

que deve recair a condenação sobre um quantum pecuniário, até mesmo porque, 

por vezes, “é difícil a determinação do quantum a ser ressarcido pelo causador do 

ato feito, sendo sempre preferível a reparação natural, pela recomposição efetiva 

e direta do ambiente prejudicado” 65 

                                                 
63 CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 1992, 
Rio de Janeiro. Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Disponível em: 
<www.mma.gov.br/sitio/index.php?ido=conteudo.monta&idEstrutura=18&idConteudo=576>. Acesso em: 
21.nov.09. 
64 BENJAMIN, Antônio H.V. (Coord.). Dano Ambiental: prevenção, reparação e repressão. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1993. p. 227. 
65 WAMBIER, Luis Rodrigues.  Liquidação do dano. São Paulo:Revista dos Tribunais, 1998, p. 38. 
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Salientam Celso Antonio Pacheco Fiorillo e Marcelo Abelha Rodrigues que 

[...] com isso não se quer dizer que um dano ambiental seja reversível e 
completamente reparável, uma vez que não se conseguiria restaurar por 
completo um ecossistema afetado, por exemplo, por uma determinada 
poluição que lhe tenha sido causada. Se imaginarmos que numa área de 
10 metros quadrados de floresta coabitam centenas de milhares de 
diferentes ecossistemas responsáveis pelo equilíbrio ecológico daquele 
específico meio ambiente, logo percebemos a impossibilidade técnica do 
homem em refazer o que somente em milhares de anos pôde ser 
lentamente arquitetado e construído pela natureza. Entretanto, ainda que 
não possa ser possível a idêntica reparação, é muito mais vantajosa a 
reparação específica, não só ao próprio homem como ao próprio meio 
ambiente, do que a indenização em pecúnia. Esta deve ser alcançada e 
objetivada na total impossibilidade de se conseguir aquela.66   

 

O fundamento dessa prevalência da reparação in natura decorre do art. 4°, 

VI, da Lei n. 6.938/81, ao cuidar dos objetivos da Política Nacional do Meio 

Ambiente: 

Art. 4° da Política Nacional do Meio Ambiente visar á: 

(...) 

VI – à preservação e restauração dos recursos ambientais com vistas a 
sua utilização racional e disponibilidade permanente, concorrendo para a 
manutenção do equilíbrio ecológico propício à vida.67  

 

A cumulação de pedidos de ressarcimento pelos danos materiais e morais, 

ou até mesmo uma ação em que sejam pleiteados somente danos morais 

causados aos usuários do bem ambiental, por violação a este bem, que é de 

natureza difusa, não tem o condão de afastar a reparação específica, porquanto, 

como bem difuso, ele pertence a toda a coletividade, e a reparação específica faz-

se inafastável quando possível. 

 

 

2.3.3 Princípio da precaução 

 

Em termos práticos, o princípio da precaução significa a rejeição da 

orientação política e da visão empresarial que durante muito tempo prevaleceram, 

                                                 
66 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco Fiorillo & RODRIGUES, Marcelo Abelha. Manual de direito ambiental, São 
Paulo: Max Limonad, 1997,  p. 127 
67 BRASIL. Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981. Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L69 
38.htm>. Acesso em 28.set.2010. 
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segundo as quais atividades e substâncias potencialmente degradadoras 

somente deveriam ser proibidas quando houvesse prova científica absoluta de 

que, de fato, representariam perigo ou apresentariam nocividade para o homem 

ou para o meio ambiente.68  

 

Com a sua consagração, diversamente, a orientação que passou a ser 

seguida é a de que, presente o perigo de dano grave ou irreversível, a atividade 

ou substância em questão deverá ser evitada ou rigorosamente controlada.69 Ou 

seja, diante de controvérsias no plano científico com relação aos efeitos nocivos 

de determinada atividade ou substância sobre o meio ambiente, esta deverá ser 

evitada. 

 

Em caso de certeza do dano ambiental70, esclarece Paulo Affonso Leme 

Machado, este deve ser prevenido, como preconiza o princípio da prevenção. Em 

caso de dúvida ou incerteza, também se deve agir prevenindo. Essa é a grande 

inovação do princípio da precaução. A dúvida científica, expressa com 

argumentos razoáveis, não dispensa a prevenção.71 

 

Isso porque, em muitas situações, no dia em que se puder ter certeza 

científica absoluta dos efeitos prejudiciais de determinadas atividades 

potencialmente degradadoras, os danos por ela provocados ao meio ambiente e à 

saúde e segurança da população terão atingido tamanha amplitude e dimensão 

que não poderão mais ser revertidos ou reparados – serão já nessa ocasião 

irreversíveis. Daí, então, a necessidade de não se correrem riscos. 

 

 

                                                 
68 SILVA, Geraldo Eulálio do Nascimento e. Direito Ambiental Internacional , Rio de Janeiro, Thex Ed.: 
Biblioteca Estácio de Sá, 1995, p. 54. 
69 MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Princípios Fundamentais do Direito Ambiental, Revista de direito 
ambiental, ano 1, n. 2, abr./jun. 1996, p.62. 
70 Dano ambiental é a lesão aos recursos ambientais, com consequente degradação do equilíbrio ecológico, de 
difícil reparação, difícil valoração e também caracterizado pela pulverização de vítimas. (MILARÉ, Édis. A 
ação civil pública por dano ao ambiente. In: Édis Milaré (coord.) Ação Civil Pública – lei 7.347/1985 – 15 
anos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p.143-145). 
71 MACHADO, Paulo Affonso Leme.  Direito Ambiental Brasileiro . 13 ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 55. 
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2.3.4 Princípio da prevenção 

 

 A obrigação de prevenir ou evitar o dano ambiental, quando o mesmo 

pode ser detectado antecipadamente, é fundamental, uma vez que os danos 

ambientais, na maioria das vezes, são irreversíveis e irreparáveis. 

 

 Prevenir significa “dispor com antecipação, ou de sorte que evite (dano 

ou mal); avisar, informar com antecedência”72. Assim, para que haja ação no 

sentido de se prevenir algo, é preciso que se forme o conhecimento do que 

prevenir. Por isso, Paulo Affonso Leme Machado divide em cinco itens a 

aplicação do princípio da prevenção73: 1) identificação e inventário das espécies 

animais e vegetais de um território, quanto à conservação da natureza e 

identificação das fontes contaminadas das águas e do mar, quanto ao controle da 

poluição; 2) identificação e inventário dos ecossistemas, com a elaboração de um 

mapa ecológico; 3) planejamentos ambiental e econômico integrados; 4) 

ordenamento territorial ambiental para a valorização das áreas de acordo com a 

sua aptidão; e 5) Estudo de Impacto Ambiental. 

 

O dano causado ao meio ambiente, muitas vezes é irreparável. Desta 

maneira, é necessário que sejam evitadas condutas que possam causá-lo, 

tutelando-se preventivamente o meio ambiente frente a incerteza do resultado a 

ser provocado por tais condutas. Com isto, ganha corpo o estudo da tutela 

jurisdicional de urgência em matéria de meio ambiente, com vistas a impedir que 

o dano se concretize, ou, caso o mesmo já tenha se iniciado, cessar a prática da 

conduta que lhe deu origem. 

 

Preconizam Celso Antonio Pacheco Fiorillo, Marcelo Abelha Rodrigues e 

Rosa Maria Andrade Nery74, que a adoção expressa, pela Constituição Federal de 

1988, do princípio da prevenção como fundamento do Direito Ambiental denota 

                                                 
72 HOLANDA, Aurélio Buarque de. Dicionário Eletrônico Aurélio , 2009. <www.dicionariodoaurelio 
.com/dicionario>. Acesso em: 02.abr.2010. 
73 MACHADO, Paulo Affonso Leme.  Direito Ambiental Brasileiro . 13 ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 82. 
74 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco; RODRIGUES, Marcelo Abelha; NERY, Rosa Maria Andrade. O 
princípio da prevenção e a utilização de liminares no direito ambiental brasileiro. In: WAMBIER, 
Teresa Arruda Alvim (coord.). Aspectos polêmicos da antecipação da tutela. São Paulo: Editora RT, 1997, 
p. 109-110. 
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um significativo aspecto negativo resultante do dever de tutelar o meio ambiente. 

Significado este, já denunciado por J. J. Gomes Canotilho e Vital Moreira75: 

 

O direito ao ambiente é, desde logo, um direito negativo, ou seja, um 
direito à abstenção, por parte do Estado e por parte de terceiros, de 
ações ambientalmente nocivas. E nesta dimensão negativa, o direito ao 
ambiente é seguramente um dos ‘direitos fundamentais de natureza 
análoga’ a que se refere o art. 17, sendo-lhe portanto aplicável o regime 
constitucional específico dos ‘direitos, liberdades e garantias’. (...) Ao 
atribuir essa dupla dimensão ao meio ambiente (depois de explicitar a 
sua faceta positiva), este preceito reconhece e garante expressamente a 
dupla natureza implícita na generalidade dos chamados direitos sociais, 
simultaneamente direitos a serem realizados e direitos a não serem 
perturbados. 

 

Antes de tudo, para se prevenir e preservar o meio ambiente é necessária 

a conscientização ecológica decorrente de uma efetiva educação ambiental. 

Todavia, enquanto isto não ocorre, a Constituição Federal disponibiliza 

instrumentos para a complementação do referido princípio, tais como o Estudo 

Prévio do Impacto Ambiental (EIA/RIMA), o manejo ecológico, o tombamento, as 

liminares judiciais, as sanções administrativas etc. 

 

Assim, para que seja aplicado de forma ampla e irrestrita o princípio da 

prevenção do dano ambiental, não basta a utilização de ações coletivas 

ambientais, mas a utililização de tutelas de urgência disponíveis, refletidas no 

juízo das probabilidades ou tutela das liminares. Isto porque, acentuam Celso 

Antonio Pacheco Fiorillo, Marcelo Abelha Rodrigues e Rosa Maria Andrade Nery,  

 

[...] é por via da liminar, assecuratória ou satisfativa, que se poderá 
alcançar, ainda que provisoriamente, a certeza de que o processo não 
será um mal maior do que já se constitui, na medida em que a demora 
da entrega da tutela jurisdicional não se constituirá um mal maior ou 
mais nefasta que a própria caracterização do dano ao meio ambiente.76 

 

É preciso lembrar que o Estado deve exercer seu papel em punir o 

causador de dano ao meio ambiente, pois só assim o aparato legislativo protetivo 

servirá como estimulante negativo de práticas agressivas contra o ambiente. 

                                                 
75 CANOTILHO, J.J. Gomes & MOREIRA, Vital. apud WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord.). 
Aspectos polêmicos da antecipação da tutela.. São Paulo: Editora RT, 1997, p. 110. 
76 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco; RODRIGUES, Marcelo Abelha; NERY, Rosa Maria Andrade. O 
princípio da prevenção e a utilização de liminares no direito ambiental brasileiro. In: WAMBIER, 
Teresa Arruda Alvim (Coord.). Aspectos polêmicos da antecipação da tutela. São Paulo: Editora RT, 1997, 
p. 124. 
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As tutelas de urgência, em sede de proteção efetiva de direitos difusos 

como um todo, terão destaque no decorrer deste trabalho, visto que a eficácia na 

prevenção do dano ambiental implica diretamente na escolha adequada do 

instrumento a ser utilizado quando da propositura de uma ação ambiental. 
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3 MEIOS PROCESSUAIS DE DEFESA AMBIENTAL 

 

Com o advento dos direitos de terceira geração, o processo civil, de 

natureza eminentemente individualista, já não era suficiente para oferecer uma 

tutela jurídica apropriada a estes novos direitos. Assim, o legislador buscou criar 

novos instrumentos capazes de tutelar tais direitos. Além disso, a preocupação 

com a efetividade do sistema processual tem levado os juristas a dedicar maior 

atenção a formas diferenciadas de tutela jurisdicional. 

 

Na lição de José Carlos Barbosa Moreira77, “a estrutura clássica do 

processo civil, tal como subsiste na generalidade dos ordenamentos de nossos 

dias, corresponde a um modelo concebido e realizado para acudir 

fundamentalmente a situações de conflito de interesses individuais”, advertindo 

assim, ser necessário “um trabalho de adaptação que afeiçoe às realidades atuais 

o instrumento forjado nos antigos moldes”. 

 

Ressalta Ada Pellegrini Grinover78 que é no plano processual que a tutela 

dos interesses difusos se torna mais relevante. Não somente porque é o 

processo, como instrumento de atuação de certas fórmulas constitucionais, que 

viabiliza sua garantia, mas porque o próprio processo, em se tratando de direitos 

difusos, se apresenta sob um novo enfoque. 

 

O direito caminha irreversivelmente, como salienta Alexandre Amaral 

Gavronski79, para uma perspectiva coletiva e não poderia ser diferente em uma 

sociedade que cada vez mais se massifica. A viabilização da tutela jurisdicional 

desses novos direitos (direitos de terceira geração), explica, passa pela 

necessidade de garantir o amplo acesso à justiça por meio de legitimação para 

defesa em juízo dos referidos direitos, ampliação dos efeitos subjetivos da coisa 

julgada e incremento dos poderes do juiz. 
                                                 
77 MOREIRA, José Carlos Barbosa. A ação popular no direito brasileiro como instrumento de tutela 
jurisdicional dos chamados interesses difusos. In: Temas de direito processual. 1ª série. 2. ed. São Paulo: 
Saraiva, 1988, p. 110. 
78 GRINOVER, Ada Pellegrini (Coord.). A tutela dos interesses difusos. São Paulo: Max Limonad, 1ª. ed., 
1984, p. 36. 
79 GAVRONSKI, Alexandre Amaral. Das origens ao futuro da lei de ação civil pública: o desafio de 
garantir acesso à justiça com efetividade. In: A Ação Civil Pública após 20 anos: efetividade e desafios. 
MILARÉ, Édis (coord). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 22-23. 
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 O princípio da indeclinabilidade da jurisdição, apreendido do art. 5º, XXXV, 

da Constituição Federal de 1988, que obriga o Estado a prestar a tutela 

jurisdicional, sempre que exercido o direito constitucional de ação pelos seus 

jurisdicionados, juntamente com a garantia constitucional do devido processo 

legal, em face da criação dos direitos difusos determinou o afastamento do 

sistema liberal individualista para dirimir os conflitos de massa.  

 

Com isso, surgem as ações que possuem natureza coletiva. Estas vêm ao 

encontro de moderna tendência do direito processual, uma vez que são ações 

que têm o condão de tratar, em um só processo, e, por isso, com grande 

economia processual, do interesse de um grande (ou indeterminado) número de 

pessoas. 

 

 Assevera Marcelo Abelha80 que a finalidade do processo é servir de 

instrumento de modo que, ao seu final, seja possível afirmar que o conflito foi 

pacificado e, ao mesmo tempo, foi efetivo. Desta maneira, pode-se afirmar que o 

processo, visto como um instrumento de realização do direito material, de índole 

técnica, constitui importante e inconfundível ferramenta da qual devem se servir 

todos aqueles que o manuseiam e dele necessitam para se atingir a finalidade 

última de dar segurança e efetividade. 

 

O meio ambiente, talvez mais do que outros direitos fundamentais, trabalha 

com a necessidade de uma atuação preventiva, pois a agressão consumada, 

como já mencionado, é de difícil ou impossível reparação. Em vista disto, a 

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

realizada no Rio de Janeiro em 1992, adotou, em sua Declaração de Princípios, o 

princípio da precaução que merece observação de todos, em especial do Poder 

Judiciário81. 

                                                 
80 ABELHA, Marcelo. Ação civil pública e meio ambiente. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003, p. 
5. 
81 CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 1992, 
Rio de Janeiro. Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Princípio 15: “Para proteger 
o meio ambiente, medidas de precaução devem ser largamente aplicadas pelos Estados, segundo suas 
capacidades. Em caso de risco de danos graves ou irreversíveis, a ausência de certeza científica absoluta não 
deve servir de pretexto para procrastinar a adoção de medidas visando a prevenir a degradação do meio 
ambiente”. Disponível em: <www.mma.gov.br/sitio/index.php?ido=conteudo.monta&idEstrutura=18&idCon 
teudo=576>. Acesso em 21.nov./09 . 
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3.1 MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO  

  

O mandado de segurança é considerado um remédio constitucional, com 

natureza de ação civil, posto à disposição de titulares de direito líquido e certo, 

lesado ou ameaçado de lesão, por ato ou omissão de autoridade pública ou 

agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Em sua 

dimensão de direito coletivo, tem como primeira característica o reconhecimento 

de legitimação para agir a uma entidade ou instituição representativa de uma 

coletividade.82  

 

A Carta Constitucional de 1934 dispunha que, para se conceder mandado 

de segurança, o direito deveria ser “incontestável”, afastando, assim, o próprio 

sentido do direito constitucional de ação, porquanto qualquer direito deduzido em 

juízo é direito que se disputa, logo, há de ser contestado. 

 

A Constituição Federal de 1967, no seu art. 150, § 21, dispunha: 

"Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, 

individual, não amparado por habeas corpus, seja qual for a autoridade 

responsável pela ilegalidade ou abuso de poder". O caráter individual permaneceu 

até a Constituição de 1988 que veio a contemplar também o mandado de 

segurança coletivo, que pode ser utilizado por determinadas entidades para 

defesa de interesses comuns de seus associados. 

 

Dispõe o art. 5º, LXX, da Constituição Federal que o mandado de 

segurança coletivo pode ser impetrado por: “a) partido político com representação 

no Congresso Nacional; b) organização sindical, entidade de classe ou 

associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, 

em defesa dos interesses de seus membros ou associados”83.   

 

                                                 
82 SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 5ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 459. 
83 BRASIL. Constituição (1988).  Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: 
<www.planalto.org.br/ccivil_03/Constituicao.htm>. Acesso em 26.set.2010. 



 
44 

 

José Afonso da Silva84 considera que o conceito de mandado de segurança 

coletivo assenta-se em um elemento institucional e um elemento objetivo. O 

primeiro, caracterizado pela atribuição da legitimação processual a instituições 

associativas para a defesa de interesses de seus membros ou associados, e o 

segundo, consubstanciado no uso do remédio para a defesa de interesses 

coletivos. 

 

Distingue-se o mandado de segurança coletivo da ação civil pública, na 

lição de Hugo Nigro Mazzili85:  

 

a) pela legitimação ativa, onde, no primeiro, legitimado ativo é partido 

político com representação no Congresso Nacional, organização 

sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e 

em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses 

de seus membros ou associados; e na ação civil pública, há vários 

co-legitimados ativos, como o Ministério Público, as pessoas 

jurídicas de direito público interno, as entidades da administração 

indireta, as fundações, as associações civis etc.; 

 

b) pelo objeto – no mandado de segurança, ainda que coletivo, o objeto 

versa sempre sobre um direito líquido e certo, não amparado por 

habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela 

ilegalidade ou abuso de  poder seja autoridade pública ou agente de 

pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público; já na 

ação civil pública, o objeto é mais amplo, podendo ser proposta em 

face de qualquer legitimado passivo, independetemente da 

existência de prova pré-constituída, que pode ser feita em instrução 

regular; 

 

                                                 
84SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 5ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 322. 
85 MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo: meio ambiente, consumidor, 
patrimônio cultura, patrimônio público e outros interesses. 20 ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 
2007, p. 145. 
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c) pelo pedido – em consequência do objeto mais amplo, na ação civil 

pública, o pedido também pode ser mais amplo que no mandado de 

segurança. 

 

Em matéria ambiental, afirma Celso Antonio Pacheco Fiorillo que, o 

mandado de segurança coletivo, quando confrontado com o instituto da ação civil 

pública, torna-se obsoleto, já que,  

 

[...] apenas por uma medida cautelar, cuja sumariedade é bem mais 
superficial que a liminar de segurança (já que calcada apenas no fumus 
boni juris = plausibilidade do direito alegado e periculum in mora) e, 
portanto, mais "fácil" se torna o caminho de proteção do meio ambiente. 
Também se vê a precariedade do mandado de segurança coletivo em 
face da ACP, no próprio aspecto da restrição da legitimidade passiva 
existente naquele instituto.86  
 

 Conclui-se, portanto, que a ação civil pública constitui-se como o meio mais 

adequado à defesa do meio ambiente. Seu arsenal de instrumentos permite impor 

soluções do direito material ambiental que sejam aptas a findar completamente a 

crise ocorrida. 

 

 

3.2 MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO 

 

  O mandado de injunção, ensina José Afonso da Silva, é um remédio ou 

ação constitucional posto à disposição de quem se considere titular de qualquer 

daqueles direitos, liberdades ou prerrogativas inviáveis por falta de norma 

regulamentadora exigida ou suposta pela Constituição. É um instituto que tem por 

finalidade conferir imediata aplicabilidade à norma constitucional inerte em virtude 

de ausência de regulamentação87.  

 

Com o intuito de afastar as omissões legislativas e garantir o exercício de 

direitos e liberdades assegurados em seu texto, a Constituição Federal de 1988 

dispôs no seu art. 5º, inc. LXII que: “conceder-se-á mandado de injunção sempre 

                                                 
86 FIORILLO, Celso Antônio Pacheco & Marcelo Abelha Rodrigues, Manual de Direito Ambiental e 
Legislação Aplicável, São Paulo: Max Limonad, 1997, p. 212 
87 SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 5ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 448. 
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que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e 

liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à 

soberania e à cidadania”.88  

 

Cuidou também a Constituição de 1988 da tutela coletiva quando reforçou 

o ordenamento jurídico brasileiro, incluindo no seu corpo instrumentos que 

permitem decisões cuja abrangência extrapola os limites da esfera jurídica 

individual, com destaque para o mandado de segurança coletivo. Partindo de uma 

análise da finalidade do mandado de injunção, criado no ventre da Constituição 

Federal, alcança-se a conclusão intuitiva, conforme expressa Rodrigo Mazzei, de 

que essa figura está “umbilicalmente atrelada aos processos coletivos, sendo 

extremamente útil às questões de massa”.89 

 

Esclarece Rodrigo Mazzei que não há justificativa para a discriminação da 

utilização do mandado de injunção coletivo quanto aos interesses difusos, pois, a 

função do Judiciário, mesmo nestes casos, será apenas residual, preenchendo 

espaço puramente provisório, até que a matéria seja tratada de forma definitiva 

pelo órgão competente para a edição da norma positiva abstrata de índole legal.90 

Assim, como instrumento criado para suprir a ausência, por inércia de produção 

normativa, de norma regulamentadora no provimento de direitos, entende parte 

da doutrina91 ser aplicável o mandado de injunção em matéria ambiental. 

 

                                                 
88 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: 
<www.planalto.org.br/ccivil_03/Constituicao.htm>. Acesso em 26.set.2010. 
89 MAZZEI, Rodrigo. Mandado de injunção coletivo: viabilidade dianto dos (falsos) dogmas. In: Direito 
processual coletivo e o anteprojeto de Código Brasileiro de Processos Coletivos. Ada Pellegrini Grinover, 
Aloisio Gonçalves de Castro Mendes de Kazuo Watanabe. São Paulo: RT, 2007, p. 356. 
90 MAZZEI, Rodrigo. Mandado de injunção coletivo: viabilidade dianto dos (falsos) dogmas. In: Direito 
processual coletivo e o anteprojeto de Código Brasileiro de Processos Coletivos. Ada Pellegrini Grinover, 
Aloisio Gonçalves de Castro Mendes de Kazuo Watanabe. São Paulo: RT, 2007, p. 373. 
91 Neste sentido Hely Lopes Meirelles, Toshio Mukai, José Afonso da Silva. Em outro sentido entende Flávia 
Piovesan: “Defende-se aqui a possibilidade de cabimento do mandado de injunção para a tutela de direito 
coletivo, mas não o difuso. Caso se admitisse a tutela para o direito difuso, o instrumento do mandado de 
injunção estaria, até certo ponto, a se confundir com o instrumento da ação direta de inconstitucionalidade 
por omissão. Isto é, caberia um julgamento do mandado a elaboração de norma geral e abstrata. O mandado 
de injunção deixaria de constituir instrumento de defesa de direito subjetivo, voltado a viabilizar o exercício 
de direitos e liberdades constitucionais, para se transformar em instrumento de tutela de direito objetivo, 
permitindo a eliminação de lacunas no sistema jurídico-constitucional” (PIOVESAN, Flávia. Proteção 
judicial contra omissões legislativas: ação direta de inconstitucionalidade por omissão e mandado de 
injunção. São Paulo: RT, 1995, p. 126) 
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No entanto, as diversas teses formadas e as diferentes interpretações, 

dificultam a sadia aplicação deste instituto, principalmente no que concerne a 

interesses difusos. 

 

 

3.3 AÇÃO POPULAR AMBIENTAL 

 

A ação popular, um dos meios mais antigos de controle dos atos estatais 

pelo cidadão, destaca-se como um dos primeiros instrumentos colocados à 

disposição do cidadão para a tutela de bens e interesses comuns a toda a 

sociedade. Inspirado na intenção de fazer de cada cidadão um fiscal do bem 

comum, este remédio constitucional nasceu da necessidade de se melhorar a 

defesa do interesse público e da moral administrativa.92 

 

Enquanto garantia constitucional, a ação popular veio a ser instituída na 

Constituição de 193493 (art. 113, § 38), mas desapareceu na Constituição de 

193794. A Constituição de 194695 restabeleceu o instituto, com objeto mais amplo, 

em seu art. 141, § 38 nos seguintes termos: 

  

Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou 
declaração de nulidade de atos lesivos do patrimônio da União, dos 
Estados, dos Municípios, das entidades autárquicas e das sociedades 
de economia mista. 
 

Na Constituição de 196796 a ação popular é mantida com a finalidade 

específica de proteção patrimonial, generalizando o alcance de seu objeto: 

“Qualquer cidadão será parte legítima para propor ação popular que vise a anular 

atos lesivos ao patrimônio de entidades públicas.” 
                                                 
92 MILARÉ, Édis. Tutela jurídica do meio ambiente. Justitia, São Paulo, 47(132):98-106, out.-dez. 1985,  
p. 102.   
93 BRASIL. Constituição (1934). Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 16 de julho 
de 1934. Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao34.htm>. Acesso em: 06. 
jul.2010. 
94 BRASIL. Constituição (1937). Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 10 de 
novembro de 1937. Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao37.htm>. 
Acesso em: 06.jul.2010. 
95 BRASIL. Constituição (1946). Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 18 de 
setembro de 1946. Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao46.htm>. 
Acesso em: 06.jul.2010. 
96 BRASIL. Constituição (1967). Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: 
<www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao67.htm>. Acesso em: 06.jul.2010. 
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Oportunamente, dispõe o art. 1° da Lei n. 4717/65 97, em seu parágrafo 

único, que se consideram patrimônio público, para os fins referidos neste artigo, 

os bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico, 

significando, pois, que, já antes da Constituição de 1988, se podia pleitear a 

invalidação de atos praticados por qualquer das entidades referidas na Lei, não só 

quando causasse prejuízo pecuniário, mas, também, quando lesasse bens 

imateriais ou refratários a uma avaliação em termos de moeda, como o são em 

regra, aqueles que constituem objeto dos chamados “interesses difusos”. 

 

Assim, resta claro que com o advento da Constituição Federal de 1988, 

está expressamente prevista a possibilidade de utilização da ação popular para a 

defesa do meio ambiente, quando diz, no art. 5°, LX XIII: 

 

Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a 
anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado 
participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio 
histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento das 
custas judiciais e do ônus da sucumbência.98 

 

A Lei 4.717/6599 tem como objeto a proteção dos direitos difusos, 

compreendendo não apenas os bens de valor econômico de entes públicos ou 

controlados pelo Poder Público, como os de valor artístico, estético, histórico ou 

turístico (art. 1º) e ao meio ambiente (Lei 6.938/81100). No primeiro caso, qualquer 

cidadão é legitimado para a defesa em juízo do patrimônio público e, no segundo, 

somente o Ministério Público. Também prevê a de extensão dos limites da coisa 

julgada, exceto em caso de improcedência por falta de provas101.  

 

                                                 
97 BRASIL. Lei 4.717, de 29 de junho de 1965. Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4717. 
htm>. Acesso em: 06.jul.2010. 
98 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: 
<www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao.htm>. Acesso em 26.set.2010. 
99 BRASIL. Lei 4.717, de 29 de junho de 1965. Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4717. 
htm>. Acesso em: 06.jul.2010. 
100 BRASIL. Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981. Disponível em: 
<www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6938 
.htm>. Acesso em: 06.jul.2010. 
101 BRASIL. Lei 4.717, de 29 de junho de 1965. Art. 18. A sentença terá eficácia de coisa julgada oponível 
"erga omnes", exceto no caso de haver sido a ação julgada improcedente por deficiência de prova; neste caso, 
qualquer cidadão poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova. Disponível 
em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4717.htm>. Acesso em: 06.jul.2010. 
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A ação popular, sob o ponto de vista de um conceito positivo do termo 

“político”, é uma forma de o indivíduo participar como fiscalizador dos atos dos 

governantes. Entretanto, a participação do cidadão fica limitada ao objeto da ação 

popular que é o de atacar ato comissivo ou omissão administrativa, quando 

conjugados dois requisitos – ilegalidade e lesividade. Anota Paulo Affonso de 

Leme Machado: 

A única dificuldade para a ação ser totalmente popular, é que o cidadão 
ou cidadãos precisarão contratar advogado para apresentar a petição 
inicial, o que seria dispensável se se considerar que o Ministério Público 
‘acompanhará a ação, cabendo-lhe apressar a produção da prova e 
promover a responsabilidade civil ou criminal dos que nela incidirem, 
sendo-lhe vedado, em qualquer hipótese, assumir a defesa do ato 
impugnado ou de seus autores’ (art. 6º, § 4º, da Lei 4.717/65).102 

 

 No tocante à defesa do meio ambiente, entende Toshio Mukai  

 

[...] que a ação popular não se presta a plenitude da defesa ambiental, 
em termos de abrangência de todas as hipóteses de danos potenciais ou 
não ao meio ambiente. Ela somente será viável naquelas hipóteses de 
agressões ao meio ambiente por atividades dependentes de 
autorizações, para o seu exercício, do Poder Público, posto que, mesmo 
diante do texto mencionado da Constituição de 1988, continua a ser 
exigível como condição para a procedência da ação a ilegalidade do ato. 
 
Ora, um ato praticado por particular somente poderá ser considerado à 
luz das disposições de polícia administrativa relativas ao meio ambiente, 
ditadas pelos Poderes Legislativos e regulamentares, quanto à sua 
legalidade ou não. Somente aqui caberá a ação popular. Nas demais 
hipóteses (atividades e ações, órfãs de regulação e disciplina legal 
pública) a defesa do meio ambiente deverá ser intentada através de 
outros meios processuais (ação ordinária, ação civil pública, em 
especial).103 

 

Isto porque, como leciona Hely Lopes Meirelles, “não se exige a ilicitude do 

ato na sua origem, mas sim a ilegalidade na sua formação ou no seu objeto”.104 

Isto não significa que a Constituição Federal de 1988 tenha dispensado a 

ilegalidade do ato, apenas deixou claro que a ação popular destina-se a invalidar 

atos praticados com ilegalidade de que resultou lesão ao patrimônio público. 

 

                                                 
102 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro . 13 ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p.359. 
103 MUKAI, Toshio. Direito Ambiental Sistematizado. 6ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitário, 2007, 
p. 110. 
104 MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de 
injunção, “habeas data”, ação direita de inconstitucionalidade, ação declaratória de 
constitucionalidade e arguição de descumprimento de preceito fundamental. 25 ed., atualizada por 
Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 124 
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No entanto, como já mencionado, a Constituição Federal expressamente 

incumbe à ação popular a defesa do meio ambiente, não restando dúvida quanto 

a aplicabilidade do instrumento nos casos de lesão ambiental105.  

 

Ressalte-se que a grande preocupação com a tutela jurisdicional coletiva 

no Brasil, em uma antecipação aos avanços que depois se concretizariam na 

Constituição Federal de 1988 e no Código de Defesa do Consumidor, gerou o 

mecanismo processual incorporado no ordenamento jurídico pátrio denominado 

Ação Civil Pública; instrumento que, como será demonstrado, viria solucionar o 

problema da legitimidade que acompanha a ação popular na defesa de interesses 

difusos e coletivos. 

 

 

                                                 
105Em que pese ser a ação civil pública, atualmente, o instrumento mais utilizado na defesa do meio ambiente 
e considerada por muitos como a melhor forma de defesa dos interesses metaindividuais, ela não concede 
legitimação ativa ao cidadão individualmente considerado, cabendo-lhe apenas oferecer representação junto 
ao Ministério Público, ou associação. 
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4 AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

 

As profundas transformações ocorridas na sociedade e que produziram a 

sociedade contemporânea, de caráter coletivista, reclamam um processo civil 

igualmente solidarista, um processo civil de massa. 

 

Neste quadro de democratização do processo insere-se a ação civil pública 

e num “contexto daquilo que, modernamente, vem sendo chamado de ‘teoria da 

implementação’, atingindo, no Direito brasileiro, características peculiares e 

inovadoras.”106 

 

 Ora, só faz sentido conferir direito material se o mesmo ordenamento 

jurídico que o faz, coloca à disposição de seus titulares (ou representantes), 

mecanismos efetivos que garantam seu exercício. Esta é a missão da ação civil 

pública. 

  

 

4.1 HISTÓRICO 

 

Informa Édis Milaré107 que a primeira referência expressa à ação civil 

pública foi feita pela Lei Complementar Federal n. 40/81108, que, ao estabelecer 

as normas gerais a serem adotadas na organização do Ministério Público dos 

Estados, elencou, entre suas funções institucionais, a promoção da ação civil 

pública (art. 3º, inc. III). 

 

Posteriormente, a Lei 7.347, de 24 de julho de 1985, incorporou a 

terminologia ao ordenamento jurídico brasileiro e adotou medidas aptas a evitar 

ou impedir a ocorrência de danos ecológicos – tutela preventiva – a 

responsabilizar civilmente o poluidor, obrigando-o à reconstituição do meio 

ambiente – tutela reparatória – e a impor sanções diversas aos causadores do 
                                                 
106 MILARÉ, Édis. (Coord.). Ação Civil Pública – lei 7.347/1985 – 15 anos. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2001, p. 157-158). 
107 MILARÉ, Édis. Curso interdisciplinar de direito ambiental. PHILIPPI JR., Arlindo/ALVES, Alaor 
Caffé, editores. Barueri, São Paulo: Manole, 2005, p. 490. 
108 BRASIL. Lei Complementar n. 40, de 14 de dezembro de 1981. Disponível em:  
<www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11448.htm>. Acesso em: 04.abr.2010.  
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dano – tutela repressiva. É sabido, ressalta Édis Milaré, que a Ação Civil Pública 

tem sua origem na “ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados 

ao meio ambiente”, prevista no art. 14, § 1º, 2ª parte, da Lei 6.938/81109. 

 

Com o advento da Constituição Federal de 1988, recebeu status 

constitucional e ganhou mais espaço, como se vê na Lei n. 7.853/89110, que 

dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência (arts. 3º ao 7º); na Lei 

n. 7.913/89111, que dispõe sobre a ação civil pública de responsabilidade por 

danos causados aos investidores no mercado de valores mobiliários (arts. 1º a 

3º); na Lei n. 8.069/90112, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (arts. 209 a 224). 

 

A Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990, que instituiu o Código de 

Defesa do Consumidor, em sua parte processual, não só alterou a Lei n. 

7.347/85, como ampliou o tratamento coletivo dos litígios decorrentes da 

sociedade industrial massificada. Determina, inclusive, em seu art. 117113, que 

todos os avanços processuais do Código de Defesa do Consumidor estão 

incorporados à Lei n. 7.347/85. 

 

 Inegável a importância da Lei 7.347/85 para a ciência ambiental que, como 

destaca Marcelo Abelha114, não se limita a ser um instrumento técnico para 

resolver apenas crises de descumprimento, pois possui um campo de atuação 

bem largo na medida em que dispõe de todo um arsenal de instrumentos 

adequados à imposição da tutela material prevista na norma material ambiental. 

 

                                                 
109 BRASIL. Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981. Disponível: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6938. 
htm>. Acesso em: 28.set.2010. 
110 BRASIL. Lei 7.853, de 24 de outubro de 1989. Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L78 
53.htm>. Acesso em: 04.abr.2010 
111 BRASIL. Lei 7.913, de 07 de dezembro de 1989.  Disponível    em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/ 
L7913.htm>. Acesso em: 04.abr.2010. 
112 BRASIL. Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8069. 
htm>. Acesso em: 04.abr.2010 
113 BRASIL. Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990. “Art. 117 – Acrescente-se à Lei n. 7.347, de 
23.07.1985, o seguinte dispositivo, renumerando-se os seguintes:‘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’”. Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm>. 
114 ABELHA, Marcelo. Ação civil pública e meio ambiente. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003, p. 
19. 
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4.2 OBJETO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

 

A Lei 7.347/85 traz em seu preâmbulo: “Disciplina a ação civil pública de 

responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e 

direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagísticos e dá outras 

providências”. 

 

A ação civil pública poderá ter como objeto o cumprimento de obrigação de 

fazer ou de não fazer. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação 

de fazer ou de não fazer115, 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. 

 

Esclarece Rodolfo de Camargo Mancuso116 que, considerando-se que o 

objetivo último da ação civil pública é a responsabilidazação por danos causados 

ao meio ambiente, ao consumidor e ao patrimômio cultural/natural, constata-se 

que o cumprimento do julgado para ser eficaz só pode realizar-se através de 

execução específica, de maneira a que se consiga repor o bem ou interesse 

lesado no seu status quo ante. Porém, em se tratando de direitos difusos nem 

sempre isto é possível. Tomando-se como exemplo o meio ambiente, uma vez 

causado o dano, sua reparação pode ser difícil ou mesmo impossível. Desta 

maneira, restaria como solução o correspondente sucedâneo pecuniário, que iria 

para um “fundo”117 especialmente constituído, já que não haveria um beneficiário 

direto como nas lides intersubjetivas. 

 

                                                 
115 BRASIL. Lei 7.347, de 24.jul.85, 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.” Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/ 
Leis/L7347.htm>. Acesso em: 07.jul.2010. 
116 MANCUSO, Rodolfo Camargo. Ação Civil Pública em defesa do meio ambiente, do patrimônio 
cultural e dos consumidores. 10ª ed. rev. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 31-
32. 
117 BRASIL. Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. “Art. 83 Para a defesa dos direitos e interesses protegidos 
por este código são admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva 
tutela.” Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm>. Acesso em: 06.jul.2010. 
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 Na verdade, a imposição judicial de fazer ou não fazer, salienta Hely Lopes 

Meirelles,  

[...] é mais racional que a condenação pecuniária, porque na maioria dos 
casos o interesse público é mais o de obstar à agressão ao meio 
ambiente ou obter a reparação direita e in specie do dano, do que 
receber qualquer  quantia em dinheiro para a sua recomposição, mesmo 
porque quase sempre a consumação da lesão ambiental é irreparável, 
como ocorre no desmatamento de uma floresta natural, na destruição de 
um bem histórico, artístico ou paisagístico, assim como no 
envenenamento de um manancial com a mortandade da fauna 
aquática.118 

 

 É claro que prevenir o dano é sempre melhor que remediá-lo. Nesta linha, 

é de interesse público mais a preservação do meio ambiente in natura que sua 

recomposição, quase sempre difícil quando não impossível. 

 

O pedido de condenação em dinheiro pressupõe a ocorrência de dano ao 

ambiente, e só faz sentido quando a reconstituição não seja viável, fática ou 

tecnicamente, esclarece Édis Milaré. A aferição do quantum debeatur, em caso de 

condenação, é de difícil alcance, pois nem sempre é possível o cálculo do total do 

dano.119 

 

É interessante neste ponto traçar as diferenças entre direitos difusos, 

direitos coletivos e direitos individuais homogêneos. Para tanto, é necessária uma 

leitura mais atenta do art. 81120 do CDC, que dispõe: 

 

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das 
vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo. 
 
Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: 
 
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 

                                                 
118 MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de 
injunção, “habeas data”, ação direita de inconstitucionalidade, ação declaratória de 
constitucionalidade e arguição de descumprimento de preceito fundamental. 25 ed., atualizada por 
Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 181 
119 MILARÉ, Édis. A ação civil pública por dano ao ambiente. In: Ação Civil Pública – lei 7.347/1985 – 
15 anos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 173. 
120 BRASIL. Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990. Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/ 
L8078.htm>. Acesso em: 26.set.2010. 
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grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte 
contrária por uma relação jurídica base; 
 
III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os 
decorrentes de origem comum. 

 

Note-se que o legislador se preocupou com a indeterminabilidade e 

indivisibilidade ao caracterizar os interesses difusos, possibilitando a tutela de 

interesses metaindividuais não abrigados pelo ordenamento jurídico individualista. 

 

Salienta Hamilton Alonso Jr.121 que a utilização da expressão “direitos 

coletivos” como gênero das espécies difuso, coletivo e individual homogêneo 

deve ser evitada. Isto porque, embora o sentido da frase e o contexto em que a 

expressão foi inserida permita a compreensão, quando se trabalha com a 

realidade de vários textos e julgados, a interpretação hic et nunc se faz 

necessária. 

 

Assim, os termos “supraindividuais”, “transindividuais” ou “metaindividuais” 

seriam os mais corretos para designar as três espécies: difusos, coletivos e 

individuais homogêneos. Vale lembrar que, embora sejam considerados, tanto os 

direitos difusos como os coletivos, interesses transindividuais e de natureza 

indivisível, não se referindo a um titular determinado, a distinção se dá no exame 

da titularidade e vinculação dos interessados.122 

 

 

4.3 LEGITIMIDADE  

 

Com o escopo de fazer atuar a função jurisdicional, visando tutelar 

interesses vitais da comunidade, a ação civil pública, com a indispensável 

imparcialidade necessária, sucita a eleição de legitimados para a defesa de 

interesses que não podem subordinar-se à livre disposição de seus titulares. Isto 

porque a regra geral é de que somente pode demandar o titular da relação 

jurídica de direto material trazida a juízo. Porém, há casos em que expressa 

                                                 
121 ALONSO JR, Hamilton. Direito fundamental ao meio ambiente e ações coletivas. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2006, p. 199. 
122 ALONSO JR, Hamilton. Direito fundamental ao meio ambiente e ações coletivas. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2006, p. 203. 
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determinação de lei autoriza alguém a litigar, em nome próprio, sobre direito 

alheio. 

 

Legitimidade, no ensinamento de Cândido Rangel Dinamarco123, é “a 

qualidade do sujeito em função do ato jurídico realizado ou a realizar”. No 

processo coletivo, talvez um dos temas que mais causam tormento aos 

estudiosos seja a quem atribuir a legitimidade para a provocação do Poder 

Judiciário.  

 

Para Antônio Cláudio da Costa Machado legitimidade ad causam nada 

mais é do que  

[...] a qualidade jurídico-processual que reveste a pessoa (ou já parte – 
parte em sentido formal) da titularidade, ativa ou passiva, do direito de 
ação em função da titularidade, em tese, da relação material 
controvertida posta em juízo (legitimação ordinária), ou em função da 
expressa vontade da lei quando não seja alguém, evidentemente, o 
titular da relação jurídica litigiosa (legitimação extraordinária).124 

  

Assim, aquele que alega ser titular de um direito, pode ir a juízo, em nome 

próprio, para postulá-lo e defendê-lo ou, ainda, alguém autorizado por lei, pode 

postular direito alheio em nome próprio.    

 

Ainda com relação à legitimidade, aponta Américo Bedê Freire Júnior125 

que no processo típico liberal individualista o Código de Processo Civil126, em seu 

artigo 6º, enfrenta o tema da legitimidade do seguinte modo: “Ninguém poderá 

pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei”. Logo, a 

legitimidade ordinária é daquele que é titular do direito material discutido no 

processo, sendo qualquer outra situação da relação jurídica material típica de 

legitimação extraordinária. 

 

                                                 
123 DINAMARCO, Cândido Rangel. Execução civil. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 437. 
124 MACHADO, Antônio Cláudio da Costa. Tutela antecipada. 3. ed., rev. São Paulo: Editora Juarez de 
Oliveira, 1999, p.509. 
125 FREIRE JÚNIOR, Américo Bedê. Pontos nervosos da tutela coletiva: legitimação, competência e coisa 
julgada. In: Processo civil coletivo. MAZZEI, Rodrigo Reis & NOLASCO, Rita Dias (Coord.). São Paulo: 
Quartier Latin, 2005. Pg. 66. 
126 BRASIL. Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L586 
9.htm>. Acesso em: 20.mar.2010. 
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No entanto, esta regra para solucionar o problema da legitimação em caso 

de tutela dos direitos transindividuais não é a mais adequada, acentua Nelson 

Nery Junior. O problema, afirma, não deve ser entendido conforme as regras de 

legitimação para a causa de inconvenientes vinculações com a titularidade do 

direito material discutido em juízo, mas sob a denominada legitimação autônoma 

para a condução do processo, instituto destinado a fazer valer em juízo os direitos 

difusos, sem que se tenha de recorrer aos mecanismos de direito material para 

explicar tal legitimação.127 

 

Ressalta Mauro Cappelletti128 que, embora o problema da legitimação de 

agir no processo civil seja resolvido com base na simples divisão entre aquilo que 

é “público” e aquilo que é “privado”, onde por público (de populus) se entende 

aquilo que é reservado ao povo ou ao Estado (res publica), enquanto por privado 

se entende aquilo que pertence à livre disponibilidade do indivíduo que dele é 

“titular”, esta regra (summa divisio) está superada diante da realidade social de 

nossa época, que é infinitamente mais complexa, mais articulada, mais 

“sofisticada” do que aquela simplista dicotomia tradicional. Assevera Mauro 

Cappelletti que o antigo ideal da iniciativa processual monopolística centralizada 

nas mãos de um único sujeito, a quem o direito subjetivo “pertence”, se revela 

impotente diante de direitos que pertencem, ao mesmo tempo, a todos e a 

ninguém. 

  

O direito ao meio ambiente sendo um direito supraindividual, conforme 

ensina Álvaro Luiz Valery Mirra129, pertencente a todos e não atrelado à tutela 

exclusiva do Estado, tem a necessidade de ter definido um “tutor”, capaz de 

representar adequadamente a sociedade em juízo, diante da impossibilidade de 

reunirem-se todos os titulares deste direito no polo ativo de uma demanda 

ambiental. 

 

                                                 
127 NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do Processo Civil na Constituição Federal. 7. ed., rev. e atual. com 
as Leis 10.352/2001 e 10.358/2001. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 121. 
128 CAPPELLETTI, Mauro. Formações sociais e interesses coletivos diante da justiça civil.  In: Revista de 
processo, ano II, n. 5, - jan-mar/1977, Revista dos Tribunais. 
129 MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Ação Civil Pública em defesa do Meio Ambiente: a representatividade 
adequada dos entes intermediários legitimados para a causa. In: A Ação Civil Pública após 20 anos: 
efetividade e desafios. MILARÉ, Édis (Coord). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p.33. 
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4.3.1 Legitimidade ativa 

  

Conforme a Lei nº 11.448/07130, que deu nova redação ao art. 5º da Lei 

7.347/85 (LACP), têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar 

o Ministério Público, a Defensoria Pública, a União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios. Poderão, também, propor ação a autarquia, empresa pública, 

fundação ou sociedade de economia mista ou associação que: a) esteja 

constituída há pelo menos um ano, nos termos da lei civil; b) inclua, entre suas 

finalidades institucionais, a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem 

econômica, à livre concorrência ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, 

turístico e paisagístico.  

 

O fato de ser a legitimação concorrente e disjuntiva131 possibilita a defesa, 

em juízo, de interesses ambientais, de forma isolada ou conjunta de quaisquer co-

legitimados à propositura da ação civil pública. 

 

 

4.3.1.1 Ministério Público 

 

A legitimidade conferida pela lei ao Ministério Público presume-lhe o 

interesse de agir, pois que a instituição está identificada por princípio, como 

esclarece Hugo Nigro Mazzilli132, como defensora dos interesses indisponíveis da 

sociedade como um todo.  No entanto, quando dos primeiros movimentos no 

sentido de se tutelar judicialmente os interesses transindividuais, dúvidas 

surgiram quanto à atuação do Ministério Público nas ações coletivas133. 

                                                 
130 BRASIL. Lei nº 11.448, de 15 de janeiro de 2007. Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L 
11448.htm>. Acesso em: 07.jul.2010  
131 Ensina Hugo Nigro Mazzilli que a legitimação ativa é concorrente porque todos os co-legitimados do art. 
5º da LACP ou do art. 82 do CDC podem agir em defesa de interesses transindividuais; é disjuntiva porque 
não precisam comparecer em litisconsórcio. (A defesa dos interesses difusos em juízo: meio ambiente, 
consumidor, patrimônio cultura, patrimônio público e outros interesses. 20ª ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: 
Saraiva, 2007, p. 314). 
132 MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo: meio ambiente, consumidor, 
patrimônio cultura, patrimônio público e outros interesses. 20ª ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 
2007, p. 312. 
133 Na verdade, quando da sanção da LACP, nem toda a classe jurídica defendia a legitimação do Ministério 
Público na investigação dos danos a interesses transindividuais ou na propositura de ações a eles 
relacionados, influenciados , os juristas brasileiros, pela tradição cível do parquet europeu, especialmente o 
italiano. 
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Pontua Paulo Salvador Frontini que para a tutela de direitos difusos, a 

Constituição Federal conferiu atribuições ao Ministério Público para estar em juízo 

tanto em face de particulares, como em face da Administração Pública. Isto 

porque pode ocorrer de a própria Administração Pública, em conduta anômala, se 

omitir ou mesmo agredir um direito difuso. Assim, quis o constituinte viabilizar o 

combate a tal conduta criando um mecanismo, de natureza processual – a Ação 

Civil Pública – e atribuindo legitimidade ordinária134 ao Ministério Público135.  

 

No entanto, reservas são feitas quanto a atuação do Ministério Público. 

Neste ponto, destaca Rodolfo Camargo Mancuso que tais críticas gravitam em 

três pontos; i) que se trata de uma instituição naturalmente vocacionada à 

persecução de certos delitos “tradicionais”, geralmente previstos na legislação de 

cunho repressivo, e que por isso não demonstra a mesma performance quando 

se trata de ações que tenham por base certos ilícitos de natureza civil, ou “quase 

delitos”, embora esses fatos espraiem seus efeitos deletérios pela sociedade civil 

como um todo; ii) que o Ministério Público está demasiadamente ligado, estrutural 

e funcionalmente, ao Poder, à Administração, o que retiraria a necessária 

liberdade e independência para oficiar nas ações coletivas, mormente em se 

considerando que nestas se lobriga, direta ou indiretamente, uma certa 

responsabilidade do Estado, em grau maior ou menor, por ação ou omissão; iii) 

que faltam ao Ministério Público o instrumental técnico e a infraestrutura 

indispensáveis à boa atuação em certas áreas afetas à Administração como um 

todo e que se inserem, genericamente, sob as rubricas “gestão da coisa pública”, 

“tutela do bem comum”, “qualidade de vida”136. 

 

                                                 
134 “A legitimidade ordinária manifesta-se pelo exercício do direito de ação por autor que age em defesa de 
direito próprio.” FRONTINI, Paulo Salvador. Ação civil pública em tutela de direitos difusos: condições 
da ação – indagações sobre a possibilidade jurídica do pedido, interesse processual e legitimidade dos efeitos 
jurídicos. In: A Ação Civil Pública após 20 anos: efetividade e desafios. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2005, p. 499. 
135 FRONTINI, Paulo Salvador. Ação civil pública em tutela de direitos difusos: condições da ação – 
indagações sobre a possibilidade jurídica do pedido, interesse processual e legitimidade dos efeitos jurídicos. 
In: A Ação Civil Pública após 20 anos: efetividade e desafios. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2005, p. 498-499. 
136 MANCUSO, Rodolfo Camargo. Ação Civil Pública em defesa do meio ambiente, do patrimônio 
cultural e dos consumidores. 10ª ed. rev. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 110. 
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 Estas críticas, no entanto, não se aplicam ao caso brasileiro, onde o 

Ministério Público é uma instituição una e indivisível, permanente e essencial à 

função jurisdicional do Estado, vocacionada à defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. 

 

 

4.3.1.2 Defensoria Pública 

 

 A Defensoria Pública, salienta Hugo Nigro Mazzili137, já podia propor ações 

civis públicas ou coletivas, mesmo antes da lei nº 11.448/07138, com a permissão 

do art. 82, III, do Código de Defesa do Consumidor139, uma vez que é órgão 

público destinado a exercitar a defesa dos necessitados140. Qualquer dúvida por 

acaso existente foi dirimida com o reconhecimento, pelo legislador, que tornou 

expressa a legitimidade da Defensoria Pública.  

 

 

4.2.1.3 Associações 

 

 Com a crescente valorização e relevante papel das entidades associativas 

de fins não econômicos, seja na defesa do interesse público primário, seja na 

defesa do meio ambiente, do consumidor e outros interesses transindividuais, a 

Constituição Federal141, acolhendo o disposto na Lei 7.347/85142, ratificou a 

                                                 
137 MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo: meio ambiente, consumidor, 
patrimônio cultural, patrimônio público e outros interesses. 20ª ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 
2007, p. 288. 
138 BRASIL. Lei 11.448, de 15 de janeiro de 2007. Lei que altera o art. 5º da LACP, legitimando sua 
propositura pela Defensoria Pública. Disponível em <www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L11448.htm>. 
Acesso em: 16.ago.2010. 
139 BRASIL. Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. “Art. 82 Para os fins do art. 81, parágrafo único, são 
legitimados concorrentemente: [...] III - as entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, 
ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos 
por este código;[...]”. Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/Lei/L8078.htm>. Acesso em: 
24.set.2010. 
140 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 555.111-RJ, da 3ª Turma STJ, Recorrente(s): 
NUCLEO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NUDECON. Recorrido(s): FORD FACTORING 
FOMENTO COMERCIAL LTDA e outros. Rel. Min. Castro Filho, j. 05.09.06, m.v. DJU, 18.12.06.  
141 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Art. 129, § 1º, III, Art. 
5º, XX. Disponível em www.planalto.gov.br. Acesso em 16.ago.2010. 
142 BRASIL. Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985, Art. 5º. Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/L 
Eis/L7347.htm>. Acesso em 16.ago.2010. 
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legitimidade destas associações, o que foi reiterado pelo Código de Defesa do 

Consumidor.143 

 

 Entretanto, para que possam propor ações civis públicas ou coletivas, das 

associações não se exige tenham sido reconhecidas como organizações sociais 

ou organizações da sociedade civil de interesse público 

 

 A discussão que se forma em torno da legitimidade das associações é 

quanto à representatividade ou substituição processual, já que a Constituição 

Federal dispõe que “as entidades associativas, quando expressamente 

autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou 

extrajudicialmente” (art. 5º, XXI). Como fala-se em representar, há entendimento 

no sentido de tratar-se de representação em sentido estrito, enquanto no 

mandado de segurança coletivo, sim, é que se teria verdadeira substituição 

processual (art. 5º, LXX, b)144. No entanto, preconiza Hugo Nigro Mazzilli, a 

distinção soa artificial, “pois a representação é fenômeno de legitimação ordinária, 

que decorre naturalmente do mandato, ao contrário da substituição processual, 

que é extraordinária e só pode ser conferida por lei”145. 

 

 Por sua vez, Rodolfo Camargo Mancuso146 esclarece que é possível, caso 

se queira um maior apuro conceitual e terminológico, distinguir a legitimação ativa 

das associações conforme o tipo de interesse metaindividual objetivado na ação 

civil pública. Se for um interesse difuso ou coletivo em sentido estrito147, explica, 

sua tutela judicial se dá em dimensão genuína e essencialmente coletiva, de 

maneira que aí a associação exerce legitimação ordinária. Já no caso de 

interesses individuais homogêneos, como eles são apenas tratados 

                                                 
143 BRASIL. Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990, art. 82. Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_ 
03/Leis/L8078.htm>. Acesso em 16.ago.2010. 
144 BRASIL. Superior Tribunal Federal. Recurso Especial n. 364.051-SP, da 1ª Turma, j. 17-08-04, v.u., 
Informativo STF, 357. 
145 A defesa dos interesses difusos em juízo: meio ambiente, consumidor, patrimônio cultura, patrimônio 
público e outros interesses. 20ª ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 298. 
146 MACUSO, Rodolfo de Camargo. Ação Civil Pública em defesa do meio ambiente, do patrimônio 
cultural e dos consumidores. 10ª ed. rev. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 141. 
147 BRASIL. Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990, art. 81, parágrafo único, I e II. Disponível em: 
<www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm>. Acesso em 10.set.2010. 
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coletivamente, remanescendo individuais em sua essência148, a associação aí 

atuaria como substituta processual (dos indivíduos, titulares dos interesses 

pessoais homogeneizados pela origem comum).  

 

 De qualquer maneira, estão as associações civis legitimadas a defender 

todos seus associados, inclusive os que não deram autorização expressa149, além 

de poder litigar em defesa de interesses difusos que tragam proveito a todo o 

grupo lesado, ainda que acabem sendo beneficiadas pessoas que dela não sejam 

associadas, considerando a característica de indivisibilidade dos interesses 

difusos e coletivos150.   

 

 

4.3.1.4 União, Estados, Municípios 

 

A Lei 7.347/85 (art. 5º) prevê a legitimação das pessoas jurídicas estatais, 

autárquicas e paraestatais para propor a Ação Civil Pública consistente num 

instrumento processual adequado para reprimir ou impedir danos ao meio 

ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico e 

paisagístico. 

 

No entanto, A União, os Estados, os Municípios e seus entes paraestatais, 

presumivelmente os maiores interessados na tutela dos interesses 

metaindividuais, enquanto gestores da coisa pública e do bem comum, e ainda 

legitimados para a propositura da ação civil pública, muitas vezes se omitem e se 

arriscam, inclusive, a figurar no pólo passivo destas ações. 

 

Esta “omissão” dos entes políticos leva o Ministério Público a assumir a 

maioria das iniciativas judiciais em defesa dos interesses metaindividuais, 

                                                 
148 BRASIL. Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990, art. 81, parágrafo único, III. Disponível em: 
<www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm>. Acesso em 10.set.2010. 
149 BRASIL. Superior Tribunal Federal. Recurso Especial n. 182.543-SP, da 2ª Turma STF, v.u., 29-11-94, 
rel. Min. Carlos Velloso, DJU, 07-04-95 . Disponível em: <www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeo 
r.asp?numero=182543&classe=RE>. Acesso em: 28.set.2010. 
150 MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo: meio ambiente, consumidor, 
patrimônio cultura, patrimônio público e outros interesses. 20ª ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 
2007, p. 299. 
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causando-lhe uma sobrecarga. Comenta Antonio Augusto Mello de Camargo 

Ferraz que 

 

[...] a multiplicação de casos a cargo do Ministério Público expõe a meu 
ver a Instituição a graves riscos, como o do indevido inchaço de seus 
quadros, o da banalização e burocratização da atuação e, sobretudo, o 
da perda de eficiência no enfrentamento das questões mais sérias e de 
maior relevância social. Futura revisão da lei deveria, assim, considerar o 
problema, mediante criação de mecanismos de estímulo do exercício da 
ação pelos co-legitimados, ainda que de forma preponderante nos casos 
mais simples, em que não houvesse necessidade de maior estrutura de 
investigação151. 
 

 

A doutrina, pontua Rodolfo de Camargo Mancuso152, já detectou que, por 

vezes, se dá um recuo das instâncias administrativas no concernente ao pleno 

desenvolvimento de suas atribuições, deixando um espaço que virá a ser 

ocupado pelas pressões das classes ou categorias prejudicadas ou insatisfeitas, 

materializado nas ações coletivas. Registra ainda Rodolfo de Camargo Mancuso 

que a solução “publiscista” na legitimação para agir em sede dos interesses 

difusos apresenta vantagens e desvantagens. Como vantagem destaque-se o fato 

de que, existindo um órgão público ou agência estatal adrede vocacionados a 

tutelar determinado interesse difuso ou fiscalizar certa atividade, a tendência 

natural é que esse órgão ou agência atinja um bom nível de eficácia, pela 

especialização decorrente de sua atuação específica no setor. Porém, é 

questionável se esta vantagem é, na prática, ocorrente ou se remanesce como 

um ideal, de difícil consecução. Entende o referido autor que a melhor solução 

parece ser a pluralista, isto é, a que abre uma legitimação difusa a quem pretenda 

(e demonstre) idoneidade para tutelar interesses que são metaindividuais.153   

 

 

4.3.2 Legitimação passiva 

 

                                                 
151 FERRAZ, Antonio Augusto Mello de Camargo. Ação civil pública, inquérito civil e Ministério Público. 
In: MILARÉ, Édis (Coord.). Ação civil pública – Lei 7.347/85 – 15 anos. São Paulo: RT, 2001, p. 91. 
152 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Ação Civil Pública em defesa do meio ambiente, do patrimônio 
cultural e dos consumidores. 10ª ed. rev. e atual. – São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 167. 
153 MANCUSO, Rodolfo Camargo. Ação Civil Pública em defesa do meio ambiente, do patrimônio 
cultural e dos consumidores. 10ª ed. rev. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 170. 
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A legitimação passiva, explica Hely Lopes Meirelles154, estende-se a todos 

os responsáveis pelas situações ou fatos que ensejam a ação, sejam pessoas 

físicas ou jurídicas, inclusive as estatais, autárquicas ou paraestatais, porque 

qualquer uma delas pode infringir normas de direito material de proteção ao meio 

ambiente ou ao consumidor, incidindo na previsão do art. 1º da Lei n. 7.347/85 e 

expondo-se ao controle judicial de suas condutas155.  

 

Entretanto, têm-se feito restrições à indiscriminada inclusão das pessoas 

jurídicas de Direito Público interno no polo passivo das ações civis públicas ou 

coletivas. Como exemplo, Hugo Nigro Mazzilli156 traz o caso de poluição 

ambiental ocorrida na década de 1980 no Município de Cubatão (SP), onde o 

Tribunal de Justiça entendeu inadmissível a denunciação da União, do Estado e 

do Município sob o mero fundamento de que estes entes públicos teriam 

incentivado e autorizado a instalação das empresas poluidoras no local, com as 

consequências daí decorrentes, e teriam fiscalizado suas atividades: “se a 

pretensão fosse viável, equivaleria à condenação da própria vítima da poluição, 

isto é, o povo, ao ressarcimento dos danos provocados pelas indústrias, o que 

constituiria verdadeiro paradoxo”.157 

 

Outro ponto a ser destacado é o de que não cabe propor ação civil pública 

ou coletiva contra órgãos do Estado desprovidos de personalidade jurídica, como, 

por exemplo, o governador do Estado, o presidente do Tribunal de Justiça, o 

Procurador-Geral de Justiça etc. Sem dúvida, enquanto pessoa física que tenha 

causado danos a interesses transindividuais, em tese qualquer um pode ser réu 

em ação civil pública ou coletiva. Pontua Hugo Nigro Mazzilli que, na qualidade de 

órgãos impessoais do Estado, estes agentes não podem ser réus em ação civil 

                                                 
154 MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de 
injunção, “habeas data”, ação direita de inconstitucionalidade, ação declaratória de 
constitucionalidade e arguição de descumprimento de preceito fundamental. 25 ed., atualizada por 
Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 173. 
155 BRASIL. Superior Tribunald e Justiça. Recurso Especial, n. 88.776-GO, da 2ª Turma, Rel. Min. Ari 
Pargendler, j. 19.05.97. Entende o STJ ser o Estado parte passiva legitimada a responder por ação civil 
pública proposta em razão de danos ao meio ambiente. (Revista de direito ambiental. Ano 4, n. 14, abril-
junho de 1999, p. 147). 
156 MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo: meio ambiente, consumidor, 
patrimônio cultura, patrimônio público e outros interesses. 20ª ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 
2007, p. 344. 
157  SÃO PAULO (Estado). Tribunal de Justiça.  RT, 655:83-5, 7ª Câm., rel. Des. Sousa Lima, j. 28-03-90, 
v.u. 
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pública ou coletiva. Porém, em caso de autoridades, funcionários ou agentes 

políticos haverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado, 

ou, ainda que por omissão, houverem dado oportunidade ao surgimento da lesão, 

no caso concreto pode ocorrer que devam ser responsabilizados pessoalmente 

por meio da ação civil pública.158 

 

 

4.4 INQUÉRITO CIVIL 

  

O inquérito civil, ensina Hugo Nigro Mazzilli159, é uma investigação 

administrativa a cargo do Ministério Público, destinada a colher elementos de 

convicção para eventual propositura de ação civil pública. Ainda, 

subsidiariamente, serve para que o Ministério Público prepare a tomada de 

compromissos de ajustamento de conduta ou realize audiências públicas e 

expeça recomendações dentro de suas atribuições; e colha elementos 

necessários para o exercício de qualquer ação civil pública ou para se aparelhar 

para o exercício de qualquer outra atuação a seu cargo. Esse instrumento não se 

estende aos demais legitimados constantes do artigo 5º da LACP e do artigo 82 

do CDC, e certamente assim determinou o legislador, porquanto implica poderes 

de polícia exclusivos do Parquet. 

 

O inquérito civil é procedimento investigatório e nele não se decidem 

interesses nem se aplicam sanções. O valor dos elementos de convicção 

hauridos no inquérito civil é relativo, já que as investigações nele produzidas têm 

caráter inquisitivo, da mesma forma que ocorre com o inquérito policial. Assim, 

esclarece Hugo Nigro Mazzilli160, pode haver aproveitametno daquilo que seja 

harmônico, com a instrução judicial, não daquilo que tenha sido infirmado por 

provas colhidas sob o contraditório. 

 

                                                 
158 MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo: meio ambiente, consumidor, 
patrimônio cultura, patrimônio público e outros interesses. 20ª ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 
2007, p. 345-346. 
159 MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo. 20ª ed. rev., ampl. e atual. São 
Paulo: Saraiva, 2007, p. 421. 
160 MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo. 20ª ed. rev., ampl. e atual. São 
Paulo: Saraiva, 2007, p. 422. 
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 No campo criminal já existia o “inquérito policial” e suas normas 

procedimentais são aplicadas analogicamente ao inquérito civil. Também as 

normas processuais em geral, como para instauração, coleta de provas, 

realização de perícias ou expedição de intimações são aplicadas ao inquérito 

civil.161 

 

Em princípio, nulidades ou vícios do inquérito civil não terão reflexo na 

ação judicial. Porém, os atos que efetivamente sejam dependentes de uma prova 

ilícita, mesmo atos judiciais, estão contaminados por esta (é a teoria dos frutos da 

árvore envenenada162). 

 

É de competência dos Conselhos Superiores do Ministério Público Federal 

e dos Estados o estabelecimento de normas internas para autuação dos 

inquéritos civis, o procedimento de perícias e ainda da tomada dos depoimentos 

das testemunhas, dos reclamantes e dos reclamados, bem como do prazo de 

tramitação do inquérito163.   

 

Embora não seja indispensável para o exercício da ação civil pública em 

defesa do meio ambiente, ressalta Paulo Affonso Leme Machado164, o inquérito 

civil tem auxiliado na preparação da ação perante o Judiciário, sendo largamente 

utilizado na fase prévia das ações civis públicas ambientais intentadas no Brasil. 

 

Em caso de não encontrar elementos que indiquem a autoria do possível 

dano ambiental ou não encontrar o mínimo de prova para a propositura da ação 

judicial, pode o Ministério Público promover o arquivamento do inquérito civil ou 

dos documentos em seu poder.  Para proceder ao arquivamento, o Ministério 

Público deve fundamentar fortemente as razões165 e, em caso de restar qualquer 

                                                 
161 BRASIL. Decreto-Lei Nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, arts. 4 e s.; Código de Processo Civil, art. 238. 
162 Teoria do fruit of the poisonous tree adotada nos Estados Unidos, que determina que a prova ilícita 
contamina as provas obtidas a partir dela. (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo penal. 3º vol., 
2ª ed. rev. e atual. São Paulo:Saraiva, 2007, p. 237). 
163 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro . 13 ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 360. 
164 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro . 13 ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 359-
360. 
165 BRASIL.  Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985, art. 9º.  Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/ 
Leis/L7347.htm>. Acesso em 19.ago.2010. 
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dúvida deve promover a ação judicial, pois cabe a ele a proteção de “interesses 

sociais ou individuais indisponíveis”166, entre os quais o meio ambiente.  

 

O arquivamento pode se dar pelo encerramento do procedimento sem a 

adoção de qualquer medida de cunho judicial ou extrajudicial, e que somente se 

poderá verificar diante da constatação de inexistência de lesão ou ameaça de 

lesão a direito difuso ou coletivo, ou com obtenção de compromisso de 

ajustamento de conduta, tomado por meio de termo, e onde o investigado se 

compromete a se adequar ao ordenamento jurídico vigente. 

 

De qualquer maneira, conforme disposto no art. 9º da LACP167, o 

arquivamento deve obrigatoriamente ser examinado pelo Conselho Superior do 

Ministério Público.  

 

É, pois, por meio do inquérito civil que o Ministério Público passa a ter o 

domínio dos fatos, na medida em que, sem intermediários ou burocracia, na 

condição de titular da ação e civil pública, promove a coleta de todos os 

elementos úteis para o esclarecimento do objeto de sua investigação168. 

  

 

4.5 COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA   

 

No curso do inquérito civil, pode sobrevir compromisso de ajustamento. A 

marca da indisponibilidade dos interesses e direitos transindividuais impede, em 

princípio, a transação, eis que só alcançaria direitos patrimoniais de caráter 

privado, afirma Édis Milaré169. Entretanto, lembra o autor, frente a situações 

                                                 
166 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil, art. 127. Disponível em 
<www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao.htm>. Acesso em: 19.ago.2010. 
167 BRASIL. Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985. “Art. 9º. Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas 
as diligências, se convencer da inexistência de fundamento para a propositura da ação civil, promoverá o 
arquivamento dos autos do inquérito civil ou das peças informativas, fazendo-o fundamentadamente.” 
Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7347.htm>. Acesso em 21.set.2010. 
168 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: doutrina, jurisprudência, glossário. 5ª ed. ref., atual. e ampl. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 965. 
169 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: doutrina, jurisprudência, glossário. 5ª ed. ref., atual. e ampl. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 965. 
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concretas de dano iminente ou consumado, em que o responsável acede em 

adequar-se à lei, não se pode apegar-se a conceitos rigorosos pré-estabelecidos. 

 

Rodolfo Camargo Mancuso esclarece que 

 

[...] haverá casos em que a não celebração do acordo laboraria contra a 
tutela do interesse metaindividual objetivado, podendo-se figurar caso 
em que a empresa poluente, reconhecendo ser fundada a pretensão 
deduzida na ação civil pública, se proponha a instalar, em três meses, os 
equipamentos necessários, fazendo prova de que estão encomendados. 
Em casos que tais, a recusa ao acordo não se justifica, porque nas 
ações coletivas o interesse reside menos em “vencer” a causa, do que 
em obter, de modo menos oneroso, ou menos impactante,a melhor tutela 
para o conflito judicializado.170 

 

 Face à nova realidade, o legislador, ao editar o Código de Defesa do 

Consumidor (lei n. 8.078/90), determinou, no seu art. 113, o acréscimo do § 6º ao 

art. 5º da Lei n. 7.347/85171, prevendo a possibilidade de os órgãos públicos 

legitimados tomarem dos interessados compromisso de ajustamento de conduta 

às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de título executivo 

extrajudicial.  

 O compromisso de ajustamento de conduta constitui um instrumento de 

efetivação do acesso à justiça, bem como evita a demanda coletiva servindo 

como mecanismo de efetivação dos direitos supra-individuais, formando um título 

executivo extrajudicial. No entanto, a intenção de se evitar a demanda não é 

impedimento para que o título seja tomado em juízo, formando, neste caso, título 

executivo judicial. 

 

O preceito cominatório de que trata o § 6º, do art. 5º, da Lei 7.347/85, tem 

caráter substancial, já que independe da existência de eventual processo 

executivo, e é medida indispensável à efetivação da prestação assumida pelo 

interessado. 

 

                                                 
170 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Ação Civil Pública em defesa do meio ambiente, do patrimônio 
cultural e dos consumidores. 10ª ed. rev. e atual. – São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 237. 
171 BRASIL. Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985. “§ 6° Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos 
interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante cominações, que 
terá eficácia de título executivo extrajudicial. Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7347.ht 
m>. Acesso em 21.set.2010. 
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 A transação judicial tanto pode dar-se no processo como em procedimento 

avulso levado à homologação judicial, e, consoante Édis Milaré, deve observar 

todos os requisitos de validade exigidos do ajuste extrajudicial, ou seja, 

“necessidade da integral reparação do dano, indispensabilidade de cabal 

esclarecimento dos fatos, estipulação de cominações para a hipótese de 

inadimplemento e anuência do Ministério Público, quando não seja autor”172. 

  

Porém, a transação, disposta no art. 841 do CC173, só é possível “quanto a 

direitos patrimoniais de caráter privado, não podendo imaginá-la, por exemplo, em 

relação a uma significativa área devastada, totalmente degradada, sua flora e 

fauna, além dos prejuízos de natureza social”174. 

 

Adverte Pedro Lenza que os bens difusos por serem indisponíveis não 

estariam sujeitos a transação, uma vez que o instituto pressupõe concessões 

mútuas e um indivíduo não pode dispor de algo que, apesar de lhe pertencer, é, 

ao mesmo tempo, de todos. Assim, a transação deve ser materializada como 

compromisso de ajustamento de conduta às exigências legais (instrumento para a 

transação), porém tomada em diferente sentido, “mitigando-se as regras do direito 

civil clássico, na medida em que, de fato, não se transaciona o direito material, 

mas apenas o modus de sua implementação”.175  

 

Esclarece Pedro Lenza que, em tese, o disposto nos arts. 841 do CC/2002 

e 447 do CPC, autorizadores da transação, vedariam a sua possibilidade para os 

bens difusos. No entanto, ao se analisar o caso concreto, pode-se chegar ao 

entendimento de que o acordo imediato pode ser mais eficaz para a proteção do 

bem, do que a continuidade da demanda judicial. Assim, inexistindo expressa 

vedação legal, pontua o autor, permite-se a transação, desde que a concessão a 

ser feita seja mais eficiente para manutenção e proteção dos bens difusos do que 

a continuidade na demanda judicial. Observa-se que a concessão não significa 

                                                 
172 MILARÉ, Édis. Ação civil pública: lei 7.347/85. Reminiscências e reflexões após 10 anos de aplicação. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p. 121 
173 BRASIL. Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L 
10406.htm>. Acesso em: 19.ago.2010. 
174 MILARÉ, Édis. Ação civil pública: lei 7.347/85. Reminiscências e reflexões após 10 anos de aplicação. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p. 121. 
175 LENZA, Pedro. Teoria geral da ação civil pública. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 74. 
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abrir mão do direito material, mas limita-se à forma e termo do ajuste, a fim de se 

garantir uma maior proteção do bem difuso em litígio.176 

 

 

4.6 A PROVA NAS DEMANDAS COLETIVAS 

 

Um dos grandes problemas dos titulares da ação civil pública é justamente 

a prova do dano que, normalmente, exige perícias complexas, envolvendo a 

necessidade de um trabalho especializado que tem por objetivo esclarecer uma 

situação que o mero senso comum não é capaz de dirimir. 

 

 

4.6.1 Nexo de causalidade e dano ambiental 

 

Demonstrar o nexo de causalidade entre o dano ambiental e o agente 

imputável é, segundo Marcelo Abelha, um ponto de estrangulamento das 

demandas coletivas em favor do meio ambiente, mas também é onde se tem 

obtido grandes avanços na solução do problema de identificação da existência do 

liame entre a causa (causador) e o dano ambiental (efeito)177. Ao adotar a teoria 

da responsabilidade civil objetiva178 em matéria ambiental, o legislador afastou a 

responsabilidade de indenizar quando falte a relação de causalidade. 

  

Se não há dúvida de que a demonstração da ocorrência do dano é mais 

fácil para aquele que sofreu, o mesmo não se diga com relação ao nexo causal. 

Isto porque, se este elemento é a ligação de causa e efeito, tem-se que devem 

ser demonstrados os pontos de contato ou amarração desse condão, quais 

sejam: as relações entre a atividade lesiva e o dano produzido. 

                                                 
176 LENZA, Pedro. Teoria geral da ação civil pública. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 72-74.  
177 ABELHA, Marcelo. Ação civil pública e meio ambiente. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003, p. 
203. 
178Ressalte-se que o Conselho Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo editou a Súmula n. 18 
que dispõe: “Em matéria de dano ambiental, a Lei n. 6.938/81 estabelece a responsabilidade objetiva, o que 
afasta a investigação e a discussão da culpa, mas não se prescinde do nexo causal entre o dano havido e a 
ação ou omissão de quem cause o dano. Se o nexo não é estabelecido, é caso de arquivamento do inquérito 
civil ou das peças de informação” (Hugo Nigro Mazzilli. A defesa dos interesses difusos em juízo: meio 
ambiente, consumidor, patrimônio cultural, patrimônio público e outros interesses. 20ª ed. rev., ampl. e atual. 
São Paulo: Saraiva, 2007, p. 572). 
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Para se atingir o resultado pretendido existem dois caminhos possíveis: um 

parte da prova positiva da causa em relação ao seu efeito e o outro por exclusão 

de que a causa não poderia gerar aquele efeito. Assim, para o convencimento do 

magistrado acerca da inexistência ou existência do dever de indenizar, tanto pode 

fazê-lo sob a alegação de que a suposta causa não gerou o referido efeito quanto 

comprovando que o efeito não advém daquela causa.179 

 

O direito brasileiro, em matéria ambiental, não trabalha com presunções 

ambientais como forma de estabelecer indícios probatórios para determinadas 

questões, salienta Paulo de Bessa Antunes180. É verdade que, judicialmente, 

considerando-se os casos concretos, as cortes vêm avançando na construção de 

determinadas presunções como elemento de prova181, o que é de grande 

importância para o direito ambiental, pois afasta a forte tendência em se operar 

com conceitos que são “estranhos à lei brasileira, em especial a inadequada 

aplicação do princípio da precaução que, segundo os corifeus de sua aplicação 

precipitada, implicaria uma presunção de dano ambiental, acarretando a inversão 

do ônus da prova para o réu”182. 

 

Existe certa ingenuidade no tratamento da questão, assinala Paulo de 

Bessa Antunes, visto que se cria uma presunção de nocividade, de princípio, das 

atividades econômicas e uma correlação mecânica entre o ajuizamento da 

demanda e a sua procedência. No caso desta última não vir a se verificar, tal fato 

ocorre em função de uma incapacidade do autor – ideologicamente correto e do 

lado da justiça -, por insuficiência de meios técnicos, fazer sua prova, muito 

embora ele esteja com razão no seu argumento. 

 

                                                 
179 ABELHA, Marcelo. Ação civil pública e meio ambiente. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003, p. 
204. 
180 ANTUNES, Paulo de Bessa. Prova pericial. In: A Ação Civil Pública após 20 anos: efetividade e 
desafios. Coord. Édis Milaré. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 461. 
181 BRASIL. Tribunal Regional Federal (3ª Região). Apelação Cível n. 432487-SP, Terceira Turma, relatora: 
Juíza Cecília Marcondes, j. 18.12.2002, DJU 29.01.2003, p. 173,: Ambiental – Ação Civil pública – 
Vazamento de óleo – Responsabilidade objetiva – Indenização devida – Aplicabilidade de trabalho elaborado 
pela Cetesb para apuração do “quantum debeatur” à falta de melhor critério para fixação do valor devido. 
182 ANTUNES, Paulo de Bessa. Prova pericial. In: A Ação Civil Pública após 20 anos: efetividade e 
desafios. Coord. Édis Milaré. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 461. 
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 É da própria natureza do princípio da precaução a busca em assegurar 

condições ambientais futuras adequadas, evitando-se hoje danos que poderão 

repercutir amanhã. No entanto, alerta Paulo de Bessa Antunes, a doutrina jurídica 

nacional vem buscando um grau de certeza científica que é rejeitado pelos 

próprios cientistas, pois alguns juristas procuram uma certeza absoluta de que 

não haverá dano – esquecendo-se que o conhecimento científico é histórico e, 

portanto, cambiável.  

 

 

4.6.2 Inversão do ônus da prova e responsabilização  ambiental 

 

Como se sabe, a responsabilidade objetiva afasta a necessidade de uma 

conduta culposa para que o autor do dano seja legalmente responsabilizado. 

Assim, não se pergunta a razão da degradação para que haja o dever de 

indenizar e/ou reparar. Não interessa que tipo de obra ou atividade seja exercida 

por aquele que degrada, pois não há necessidade de que ela apresente risco ou 

seja perigosa, pontua Paulo Affonso Leme Machado. Procura-se, primeiramente, 

quem foi atingido e, se for o meio ambiente e o homem, inicia-se o processo 

lógico-jurídico da imputação civil objetiva ambiental. Só depois se entrará na fase 

do estabelecimento do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano.183  

 

Com relação ao nexo de causalidade, lembra Marcelo Abelha184 que já 

existe uma tutela diferenciada no ordenamento jurídico brasileiro, seja por 

previsão legal de técnica procedimental que outorgue ao suposto causador do 

dano o ônus de se eximir da responsabilidade de inversão do ônus subjetivo da 

prova, seja porque o próprio direito ambiental possui regras principiológicas que 

determina esta diferenciação de tutela em relação à distribuição do encargo 

probatório. 

 

Em matéria de responsabilização civil ambiental é utilizada a técnica da 

inversão do ônus da prova no processo civil por aplicação subsidiária do art. 6º, 

                                                 
183 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro . 13 ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 335-
336. 
184 ABELHA, Marcelo. Ação civil pública e meio ambiente. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003, p. 
207. 



 
73 

 

VIII, combinado com o art. 117, ambos do Código de Defesa do Consumidor185. 

De outra forma, em se tratando de incerteza científica da atividade supostamente 

poluidora, é o princípio da precaução ambiental que determina que cabe ao 

suposto poluidor a prova de que não há risco de poluição.186 

 

Explica Marcelo Abelha que é a regra de direito material vinculada ao 

princípio da precaução que determina que, em toda ação de responsabilidade civil 

ambiental onde a existência do dano esteja vinculada a uma incerteza científica, o 

ônus de provar que os danos advindos ao meio ambiente não são do suposto 

poluidor cabe a ele próprio, de modo que a dúvida é sempre em prol do meio 

ambiente. E complementa: “não se trata de técnica processual de inversão, mas 

de regra principiológica do próprio direito ambiental e como tal já conhecida pelo 

suposto poluidor desde que assumiu o risco da atividade”187. O próprio Poder 

Judiciário já enfrentou a questão e decidiu que, embora esteja restrita aos casos 

de hipossuficiência científica, a técnica de inversão do ônus da prova, no curso do 

processo, a critério do juiz, pode ser aplicada em qualquer ação de 

responsabilidade civil ambiental188. 

 

 Entretanto, alerta Paulo de Bessa Antunes189 que a inversão do ônus da 

prova em matéria submetida à responsabilidade objetiva, e na qual “a incerteza 

científica seja uma trivialidade, é uma carga demasiadamente pesada que não 

pode ser decidida por uma opção judicial, mas deve, se for o caso, emanar de 

uma decisão política do parlamento, isto é, da lei.” Defende Paulo de Bessa 

Antunes que a justa solução seria dividir a carga com o Estado, representante dos 

interesses de todos os demais beneficiários da cadeia produtiva. Desta maneira, 

                                                 
185 BRASIL. Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990. Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/ 
L8078.htm>. Acesso em: 06.jul.2010. 
186 ABELHA, Marcelo. Ação civil pública e meio ambiente. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003, p. 
207-208. 
187 ABELHA, Marcelo. Ação civil pública e meio ambiente. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003, p. 
209. 
188 RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. Embargos de declaração n. 700002338473, 4ª Câmara 
Cível, Rel. Des. Wellington Pacheco Barros. “Inversão do ônus da prova e atribuição dos custos da perícia ao 
demandado. Admissibilidade nas demandas que envolvam a proteção ao meio ambiente. Ministério Público e 
demais co-legitimados ao ajuizamento de ações civil públicas estão em franca desvantagem perante os 
demandados.” Revista de Direito Ambiental, n. 23, p.351.  
189 ANTUNES, Paulo de Bessa. Prova pericial. In: MILARÉ, Édis. A Ação Civil Pública após 20 anos: 
efetividade e desafios. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 464-465. 
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não se estabeleceria uma violência processual, nem sujeitaria uma das partes a 

uma carga de um benefício que é coletivo. 

 

 Não convencido de que a inversão do ônus da prova decorre do princípio 

da precaução como preceitua Marcelo Abelha, Paulo de Bessa Antunes ressalta 

que não há uma aplicação mecânica do Código de Defesa do Consumidor às 

ações ambientais, embora haja algumas decisões versando sobre a matéria190. O 

comum, afirma, principalmente quando se trata de demanda em face da 

Administração Pública, é que se considere legítima a presunção de veracidade 

dos atos administrativos, transferindo o ônus probatório para o particular191.   

 

Como se pode perceber o tema é polêmico e tem despertado interesse de 

diversos estudiosos da ação civil pública. As decisões são proferidas frente ao 

caso concreto, não sendo, ainda, pacífica a matéria. 

 

 

4.7 SENTENÇA 

 

 Para a proteção dos interesses coletivos, difusos e individuais 

homogêneos, dispõe a Lei 8.078/90192, em seu art. 83, que são admissíveis todas 

as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela.  

                                                 
190 RIO DE JANEIRO. Tribunal de Justiça. Agravo de Instrumento (AgIn) n. 2002.002.05587, da 10ª. Câm. 
Cível. Rel. Des. Sylvio Capanema. “Agravo de instrumento. Acão ordinária. Contaminação de moradores de 
bairro próximo à Refinaria, pela emanação de produtos tóxicos. Existência de relação de consumo. Art. 17 do 
Código de Defesa do Consumidor. Inversão do ônus da prova. O art. 17 do Código de Defesa do Consumidor 
equipara ao consumidor qualquer pessoa, natural ou jurídica, que venha a sofrer um dano, em decorrência do 
fato do serviço. Assim sendo, e em princípio, cabe à espécie a aplicação das regras do Código de Defesa do 
Consumidor, e, entre elas, a da inversão do ônus da prova, cujos pressupostos se acham presentes, já que 
verossímil a versão do autor, confirmada pelas notícias jornalísticas, sendo ele hipossuficiente. Correta, 
assim, a decisão recorrida, que objetiva proteger a vítima do fato do serviço, equiparada a consumidor. 
Desprovimento do recurso.”j. 25/06/2002. 
191 RIO DE JANEIRO. Tribunal de Justiça. Apelação Cível (ApCív.) n. 2000.001.02724, da 18ª Câm. Cível, 
rel. Des. Miguel Pacha. “Poluicão ambiental. Pena de multa. Embargos a execução fiscal. Presunção de 
veracidade dos atos administrativos. Embargos a execução fiscal. Autuação por emissão de fumaça negra. 
Não versa a hipótese execução por dívida tributária, mas infração relativa a poluição do meio ambiente, com 
pena aplicada pelo orgão da administração pública. Presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela 
administração e tal presunção inverte o ônus da prova, exigindo que o interessado faça a prova da existência 
de vícios do ato. Meras alegativas, sem qualquer comprovação, não merecem acolhimento. Recurso 
desprovido.” j. 18.04.2000. 
192 BRASIL. Lei 8.078, de 11 de janeiro de 1990. “Art. 83. Para a defesa dos direitos e interesses protegidos 
por este código são admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva 
tutela.” Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm>. Acesso em: 21.ago.2010. 
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Preliminarmente, cumpre salientar que as ações podem ser classificadas 

em condenatórias, declaratórias, constitutivas, de execução lato sensu e 

mandamentais. Esta classificação quinária das ações, lançada por Pontes de 

Miranda é, na explicação de Araken de Assis193, “simplesmente a melhor por uma 

razão inequívoca: nenhuma sentença escapa de uma das cinco classes. Por 

exemplo: a sentença do art. 466-B194 é preponderantemente executiva e em vão 

se buscaria acomodá-la na classificação ternária195”. 

 

No mesmo sentido, sustenta Luiz Guilherme Marinoni que 

 

[...] as sentenças da classificação trinária, em outras palavras, não 
tutelam de forma adequada os direitos que não podem ser violados, seja 
porque têm conteúdo não-patrimonial, seja porque, tendo natureza 
patrimonial, não podem ser adequadamente tutelados pela via 
ressarcitória. Pior do que isso, a classificação trinária, por sua 
inefetividade, permite a qualquer um expropriar direitos não-patrimoniais, 
como o direito à higidez do meio ambiente, transformando o direito em 
pecúnia. Na verdade, e por incrível que possa parecer, um sistema que 
trabalha exclusivamente com as três sentenças clássicas está dizendo 
que todos têm direitos a lesar direitos desde que se disponham a pagar 
por eles.196 

  

De qualquer maneira, se havia alguma dúvida, esta desapareceu com o 

contido no art. 83 do CDC, que, por força da subsidiariedade ínsito no art. 21 da 

LACP197, estabeleceu que, para a proteção dos interesses da coletividade, são 

admissíveis todas e quaisquer espécies de ações. 

 

Ao se analisar os artigos 11 e 13 da Lei 7.347/85 extrai-se que a sentença 

na ação civil pública tem, precipuamente, natureza mandamental (facere, non 

facere). Explica Marcelo Buzaglo Dantas que nela (sentença mandamental), o juiz 

se utiliza de meios coercitivos, que se destinam a compelir o réu a cumprir o 

                                                 
193 ASSIS, Araken de. Cumprimento da sentença. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 7. 
194 BRASIL. Lei n. 5.869, de 11de janeiro de 1973. “Art. 466-B. Se aquele que se comprometeu a concluir 
um contrato não cumprir a obrigação, a outra parte, sendo isso possível e não excluído pelo título, poderá 
obter uma sentença que produza o mesmo efeito do contrato a ser firmado.” Disponível em: 
<www.planalto.org.br/ccivil_03/Leis/L5869.htm>. Acesso em 20.ago.2010. 
195 Não compõem a classificação ternária as ações de execução e mandamentais. 
196 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela específica (arts. 461, CPC e 84 CDC). São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2000, p. 39.   
197 BRASIL. Lei 7.347, de 24 de julho de 1985. Disponível em: <www.planalto.org.br/ccivil_03/Leis/L7347. 
htm>. Acesso em: 26.set.2010. 
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preceito que lhe é dirigido. Assim, toda vez que se buscar a “imposição ao réu ao 

cumprimento de um preceito, positivo ou negativo, estar-se-á diante de uma ação 

de conteúdo mandamental”.198 

 

O art. 3º da Lei 7.347/85 que determina que “poderá ter por objeto a 

condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer” 

deve ser interpretado, na lição de Rodolfo de Camargo Mancuso199, sob o prisma 

da vocação natural dessa ação, que é o de obter a prestação específica do 

objeto, antes que um sucedâneo pecuniário. Tanto é assim que reza o art. 13 da 

mesma lei que, havendo condenação em dinheiro, este reverterá a um Fundo200. 

Por outro lado, nas disciplinas de ações mandamentais, dispõe o art. 461/CPC, 

em seu § 1º: “A obrigação somente se converterá em perdas e danos se o autor o 

requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático 

equivalente”.  

 

 Ressalta Rodolfo de Camargo Mancuso que uma sentença de conteúdo 

comissivo ou omissivo poderia ser, ainda, declaratória, uma vez que toda 

sentença tem algum conteúdo declaratório ao reconhecer que um certo fato, ato 

ou situação existiu ou não201. A jurisprudrência, hoje, reconhece a importância 

social desse tipo de provimento, sobretudo para os efeitos da prevenção de 

litígios maiores e de eliminação de incertezas nos atos e negócios jurídicos202. 

 

 No entanto, em sede de direitos metaindividuais, preconiza Rodolfo de 

Camargo Mancuso: 

Em que pese o crescente elastério no emprego da ação declaratória, não 
é comum o seu manejo para a defesa de interesses metaindividuais: 

                                                 
198 DANTAS, Marcelo Buzaglo. Tutela antecipada e tutela específica na ação civil pública ambiental. In: 
A defesa dos interesses difusos em juízo: meio ambiente, consumidor, patrimônio cultura, patrimônio 
público e outros interesses. 20ª ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 400-401. 
199 MANCUSO, Rodolfo Camargo. Ação Civil Pública em defesa do meio ambiente, do patrimônio 
cultural e dos consumidores. 10ª ed. rev. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, 
p.253/254. 
200 BRASIL. Lei 9.008, de 21 de março de 1995. Cria o Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa de 
Direitos Difusos (CFDD). Disponível em: <www3.dataprev.gov.br/sislex/paginas/42/1995/9008.htm>. 
Acesso em: 28.ago.09. 
201 MANCUSO, Rodolfo Camargo. Ação Civil Pública em defesa do meio ambiente, do patrimônio 
cultural e dos consumidores. 10ª ed. rev. e atual. – São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p.255. 
202 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RTJ 83/934. “O interesse de agir por meio de ação declaratória 
envolve a necessidade, concretamente demonstrada, de eliminar ou resolver a incerteza do direitoou relação 
jurídica. A declaratória tem por conteúdo o acertamento, pelo juiz, de uma relação jurídica”.  
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primeiro, a Lei 7.347/85 não contemplou a tutela, pela ação civil pública, 
do interesse à mera declaração ou à só eliminação de incerteza acerca 
de um dado interesse difuso ou coletivo, mas acenou para uma tutela 
francamente condenatória – caso de danos produzidos – ou ao menos 
cautelar – caso de danos temidos; segundo, seria questionável a 
utilidade que um provimento só declaratório teria na espécie: “no art. 11 
dessa lei está dito que a sentença determinará o cumprimento da 
prestação da atividade devida ou a cessação da atividade nociva; nesse 
contexto, não parece sobrar espaço para um mero reconhecimento de 
que o fato ocorreu ou de que a lesão se verificou, ou que o autor tem 
direito a obter, em ação própria, a devida reparação.203 

 

 Entretanto, entende Rodolfo de Camargo Mancuso que, por mínima que 

seja a aptidão da ação declaratória para a tutela dos interesses difusos, isso não 

descarta, de todo, essa modalidade, podendo ocorrer situações em que seja 

suficiente o provimento apenas declaratório, como, por exemplo, declaração de 

nulidade de um ato de tombamento por inobservância dos pressupostos legais.204 

Mas, o mais comum é a cumulação do preceito declaratório com um comando 

condenatório, podendo, assim, atingir integralmente a finalidade de resolução da 

lide. 

 

 Em se tratando da possibilidade de uma sentença de natureza constitutiva, 

destaca Rodolfo de Camargo Mancuso que deve ser descartada a hipótese de 

sentença que apenas retire a eficácia do ato sindicado, por exemplo, a que 

apenas rescinda o ajuste entre o órgão estatal e uma empresa madeireira. Nada 

impede, porém, que o comando condenatório, típico da ação civil pública, surja 

como corolário da desconstituição do ato sindicado, condenando a madeireira ao 

replantio da área devastada. 

 

 Embora a Lei 7.347/85 não se refira a outra sentença que não a 

mandamental e cautelar, mantém o caráter subsidiário do Código de Processo 

Civil, que prevê em seu art. 292205, a cumulação de pedidos. Em obediência ao 

princípio da economia processual, mesmo não havendo cumulação de pedidos, 

como nos casos de responsabilidade objetiva onde são comuns pedidos de 

                                                 
203 MANCUSO, Rodolfo Camargo. Ação Civil Pública em defesa do meio ambiente, do patrimônio 
cultural e dos consumidores. 10ª ed. rev. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p.257. 
204 MANCUSO, Rodolfo Camargo. Ação Civil Pública em defesa do meio ambiente, do patrimônio 
cultural e dos consumidores. 10ª ed. rev. e atual. – São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p.257. 
205 BRASIL. Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973. “Art. 292 É permitida a cumulação, num único processo, 
contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão.” Disponível em: 
<www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5869.htm>. Acesso em: 27.jul.2010. 
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desconstituição de um ato e condenação, como se dá no dano ambiental, a 

sentença conhecerá de ambos.   

 

 Claro que não se desconhece a relação fundamental entre o que foi pedido 

e os lindes em que se deverá situar o provimento jurisdicional, mas pretende-se 

realçar que no interesse de agir se inclui a utilidade que a natureza da tutela 

pretendida possa ter para solucionar a integralidade do dano ou da ameaça ao 

interesse metaindividual objetivado na ação. 

 

Já na tutela executiva, na lição de Ovídio Baptista da Silva, a sentença “é 

toda aquela que contém, imanente em si mesma, como eficácia interna que lhe é 

própria, o poder de operar uma mudança no mundo exterior”.206 Assim, 

diferentemente da sentença mandamental, onde o juiz se utiliza de meios 

coercitivos, aqui, na executiva, são sub-rogatórios os meios, ou seja, é o próprio 

juízo que faz cumprir a sua ordem, independentemente da vontade do réu. 

 

 

4.8 COISA JULGADA 

 

A coisa julgada, leciona Marcelo Abelha, é a situação jurídica que se 

alcança no momento em que uma decisão deixa de ser mutável e passa a ser 

imutável. Pode ter eficácia retroativa ou não. Pode, também, lhe ser atribuída uma 

autoridade que impeça a rediscussão do que já foi decidido dentro ou fora do 

processo. Desta maneira, pela segurança jurídica, não se pode admitir que a 

coisa julgada opere sobre pessoas que não participaram do processo, ou ainda, 

que circunstâncias objetivas possuam o condão de determinar a ocorrência ou 

não da autoridade da coisa julgada material.207 

 

 Nas demandas individuais fala-se em efeitos prós e contras restritos 

apenas às partes.. Porém, quando se trata de direitos metaindividuais, em que a 

identificação do titular ultrapassa a identificação individual surge o problema da 

                                                 
206SILVA, Ovídio Baptista da. Sentença e coisa julgada: ensaios. 3 ed. rev. e aumentada. Porto Alegre: 
Fabris, 1995, p. 101. 
207 ABELHA, Marcelo. Ação civil pública e meio ambiente. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003, p. 
241-242. 
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representatividade É correto afirmar que na verificação da adequada 

representação todo cuidado deve ser tomado pelo juiz, que deve saber usar (e 

abusar) de poderes investigativos para obter o convencimento da existência ou 

não da adequada representação. Nesta linha, o legislador tinha três possíveis 

caminhos: a) legitimar todos a ingressarem em juízo, admitindo o ingresso de 

todos os titulares do direito, mas correndo o risco de que essa aglutinação 

inviabilizasse a tutela do direito; b) não permitir a tutela dos direitos por 

reconhecer como impossível aplicar as regras da coisa julgada e da legitimidade 

do processo tradicional; c) eleger certos entes da sociedade como sendo 

representantes adequados para conduzirem no processo os direitos supra-

individuais. O legislador brasileiro responsável pela tutela coletiva de direitos 

optou pela terceira alternativa, com inspiração na experiência dos países da 

common law208. 

 

Assim, coube ao legislador deferir a representatividade adequada em 

abstrato, não sobrando espaço, salvo raras exceções, para o magistrado decidir 

qual pessoa arrolada na lei poderá conduzir em juízo determinado tipo de 

interesse supraindividual.  

  

Vale ressaltar que em matéria ambiental é comum que somente seja 

possível a comprovação do dano ocorrido muito tempo após o trâmite da 

demanda e não seria justo não se poder utilizar desta nova prova para o 

convencimento de que houve o dano ambiental e este deverá ser ressarcido. 

 

 

4.8.1 Limites objetivos da coisa julgada nas demand as coletivas 

 

 Considerando que a coisa julgada é caracterizada por uma situação 

jurídica de imutabilidade, delimitar o alcance do que fica imutabilizado significa 

estabelecer a linha demarcatória e os contornos precisos da norma jurídica 

concreta. Isto para que o Estado, não só preste uma tutela jurisdicional justa, mas 

principalmente para que não dê uma tutela jurisdicional injusta. 

                                                 
208 ABELHA, Marcelo. Ação civil pública e meio ambiente. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003, p. 
243. 
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Preconiza Marcelo Abelha209 que os limites objetivos da coisa julgada 

referem-se à parte da sentença que fica revestida pela autoridade da coisa 

julgada. E, somente o objeto do processo, o pedido, o mérito, o objeto litigioso, a 

lide, que deve estar pacificada na parte dispositiva da sentença, é que será 

revestida pela autoridade da coisa julgada. Por isso, acentua, o art. 469 do 

Código de Processo Civil210 brasileiro determina que os motivos, a verdade dos 

fatos estabelecida como fundamento da sentença e as questões prejudiciais 

ocorridas no processo não são por ela acobertadas. 

 

Ao analisar os limites objetivos, Marcelo Abelha ressalta que dois aspectos 

precisam ser refletidos e enfrentados: a) o limite territorial da coisa julgada (art. 16 

da LACP) e b) a coisa julgada in utilibus. Quanto à limitação territorial, traz a 

questão de se seria possível cindir, em uma hipótese de uma siderúrgica situar-se 

no limite entre dois Estados, os benefícios da proteção do ar para toda a região 

(bem ambiental incidível), em uma demanda em que o pedido imediato seja a 

recuperação ou proteção do ar que esteja sendo poluído pela empresa. É que os 

recursos da natureza são bens naturalmente difusos não construídos pelo 

homem, lembra.211 Mesmo querendo, não poderia o homem repartir o bem ou 

limitar territorialmente o alcance de sua proteção. 

 

 A tentativa do legislador processual de limitar os efeitos da coisa julgada à 

competência territorial do órgão prolator da sentença é, no entender de Américo 

Bedê Freire Júnior, absurda, pois: 

 

[...] a) a coisa julgada incidirá sobre o conteúdo pedido pelo autor, ora o 
que servirá de parâmetro para a sentença é o pedido e não a 
competência do órgão judicial; b) a medida conspira contra toda a lógica 
do sistema das ações coletivas, pois provocará a repetição de inúmeras 
demandas de conteúdo idêntico, podendo provocar ainda decisões 

                                                 
209 ABELHA, Marcelo. Ação civil pública e meio ambiente. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003, p. 
249. 
210 BRASIL. Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973. “Art. 469. Art. 469.  Não fazem coisa julgada: I - os 
motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença; Il - a verdade dos 
fatos, estabelecida como fundamento da sentença; III - a apreciação da questão prejudicial, decidida 
incidentemente no processo.” Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5869.htm> Acesso em: 
09.ago.2010. 
211 ABELHA, Marcelo. Ação civil pública e meio ambiente. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003, p. 
250. 
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contraditórias para relações de direito material incindíveis; c) fere o 
princípio da proporcionalidade em seu sub-princípio da adequação, 
porque a restrição causada não é compatível com nenhum interesse 
primário.212 

 

Neste sentido, preconiza Marcelo Abelha que 

 

É de se ressaltar que o acolhimento da teratologia técnica do dispositivo 
levará a consequências irremediáveis e inexplicáveis, como, por 
exemplo, admitir que diante de um mesmo fato típico a sentença penal 
condenatória (art. 103, § 4º) não tenha a mesma limitação objetiva da 
sentença civil (art. 16). Não menos esdrúxulo é o inusitado fato de que a 
nova redação do art. 16 (coisa julgada nos limites da competência 
territorial) criou uma novel relação entre degrau jurisdicional e 
abrangência do julgado, qual seja, fez com que o réu da ACP que saiu 
vencido em primeiro grau de jurisdição seja estimulado a não recorrer, 
para evitar que uma decisão substitutiva da sentença proferida no 
tribunal tenha uma abrangência maior e que, portanto, lhe seja mais 
prejudicial, caso seja confirmada a sentença. 
... 
Não basta dizer que a norma é ilegal, ou inconstitucional, pois isso é o 
óbvio. Assim, mesmo considerando o absurdo do art. 16 da LACP, 
somos de opinião de que não adianta “chover no molhado”, e ao invés 
de apenas criticar, é mister que seja apresentada uma solução 
consentânea com o sistema das ações coletivas, e que ao mesmo tempo 
não negue a existência do absurdo cometido pelo legislador ao modificar 
o art. 16 da LACP.213 

 

Ora, inconstitucional ou não, ineficaz ou não, o fato é que o legislador 

adotou a limitação territorial para a coisa julgada, ficando a cargo do operador do 

direito buscar soluções aptas a fornecer uma prestação jurisdicional justa em se 

tratando de um processo coletivo. 

 

  

4.8.2 Coisa julgada “in utilibus” 

 

Como já mencionado, a coisa julgada é a imutabilidade alcançada pela 

decisão de uma determinada situação jurídica. Tal afirmação deriva do princípio 

da segurança jurídica, pois que seria o caos a possibilidade de se interpor 

recursos ad eternum, tornando a lide interminável. Entretanto, o princípio 

                                                 
212 FREIRE JR, Américo Bedê. Pontos nervosos da tutela coletiva: legitimação, competência e coisa 
julgada. In: MAZZEI, Rodrigo Reis & NOLASCO, Rita Dias (Coord.). Processo Civil Coletivo. São Paulo: 
Quartier Latin, 2005, p. 77. 
213 ABELHA, Marcelo. Ação civil pública e meio ambiente. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003, p. 
253-254. 
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tradicional, segundo o qual a coisa julgada produz efeitos somente entre as 

partes214, não exaure o tema da extensão subjetiva da sentença.  

 

Ressalta Enrico Tullio Liebman215 que não adianta negar que, ao lado da 

relação jurídica que foi objeto de decisão e sobre a qual incide a coisa julgada, 

existem outras relações a ela ligadas de modo variado. Porém, sujeitar 

irremediavelmente os terceiros ao êxito de um processo de que não participaram 

(e provavelmente ignoravam), fazendo depender seus direitos de atividade 

desenvolvida em juízo pelas partes, poderia trazer graves resultados em inúmeros 

casos. 

 

No entanto, era necessário se estender a coisa julgada a algumas 

categorias de terceiros e admitir que a sentença pronunciada entre os 

interessados principais obrigasse também, e igualmente, os que tinham um 

interesse secundário. Assim, surge a figura da representação in utilibus, pela qual 

poderia o terceiro utilizar-se da sentença de outrem, mas não ser por ela 

prejudicado. 

 

Tal técnica processual surge com o advento do CDC (Lei n. 8.078/90), e 

permite o aproveitamento da coisa julgada produzida nas demandas 

essencialmente coletivas para as lides individiduais derivadas da mesma causa 

de pedir, contemplando a tutela processual individual sob uma forma coletiva.  

 

Ressalte-se que esta técnica foi criada para tutelar direitos individuais 

nascidos de uma mesma origem (homogêneos), em casos cujo objeto de tutela 

não seja indivisível, muito embora de dimensão coletiva. Tomou cuidado o 

legislador ao fazer com que apenas o elemento comum, que homogeneizava os 

direitos individuais, fosse tutelado. Assim, não foi sua pretensão, num primeiro 

momento, identificar individualmente os sujeitos e seus respectivos prejuízos, 

tendo em vista a dificuldade, não só quanto à identificação, mas também quanto à 
                                                 
214 BRASIL. Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Traz o art. 472, primeira parte, do Código de Processo 
Civil: “A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando 
terceiros.” Disponível em : <www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5869.htm>. Acesso em: 16.ago.2010. 
215 LIEBMAN, Enrico Tullio. Eficácia e autoridade da sentença. Tradução de Alfredo Buzaid e Benvindo 
Aires; tradução dos textos posteriores à edição de 1945 e notas relativas ao direito brasileiro vigente, de Ada 
Pellegrini Grinover. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1984, p. 80-81. 



 
83 

 

verificação do prejuízo sofrido por cada um. Se, de outra feita, uma demanda 

contemplasse estes aspectos, estar-se-ia diante de uma substituição processual, 

só que com grande dimensão, o que comprometeria a verdadeira finalidade do 

instituto e do próprio contraditório a ser exercido nesta demanda, inviabilizando, 

por fim, a tutela coletiva216. 

 

Ocorre que, para indivualizar os lesados e seus prejuízos individuais é caso 

de tutela individual, ainda que promovida coletivamente. Entretanto, é necessário 

preservar o direito constitucional de ação de qualquer um que tenha lesado ou 

ameaçado direito seu. Para isso, seria necessário sacrificar o réu da ação coletiva 

e submetê-lo a uma coisa julgada secundum eventum litis, em que só haveria a 

imutabilidade do julgado quando a decisão coletiva genérica fosse procedente. 

 

A escolha do legislador brasileiro pela representatividade adequada para a 

condução no processo dos direitos supraindividuais, desde que preenchidos os 

requisitos, dá a entender que a decisão coletiva vincularia não só o condutor do 

processo e a parte adversária, mas também os titulares do direito debatido em 

juízo, fosse ela procedente ou improcedente. 

 

Porém, as características peculiares do Brasil levaram o legislador a dotar 

a coisa julgada nas demandas coletivas de uma certa “especificidade”, 

diferenciando-a do modelo americano que serviu de inspiração. É a coisa julgada 

secundum eventum litis. 

 

O termo coisa julgada secundum eventum litis significa, num primeiro 

momento, que a decisão do juiz que julga improcedente o pedido por falta de 

provas não produz coisa julgada. É que, como explica Marcelo Abelha217, as 

razões políticas218 que justificam a autoridade do julgado não poderiam ser 

aplicadas para algumas situações, em razão de aspectos específicos, tais como a 

                                                 
216 ABELHA, Marcelo. Ação civil pública e meio ambiente. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003, p. 
256. 
217ABELHA, Marcelo. Ação civil pública e meio ambiente. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003, p. 
244. 
218 “A autoridade da coisa julgada material resulta de um critério político que confira a imutabilidade 
necessária à segurança e estabilização social.”  (ABELHA, Marcelo. Ação civil pública e meio ambiente. 
Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003, p. 240). 
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natureza e a titularidade do direito tutelado, julgamento pela insuficiência de 

provas etc. É sobre esta autoridade da coisa julgada que recai a discussão acerca 

da relativização da coisa julgada. 

  

Nesta esteira, uma vez passível de ser julgada improcedente a demanda 

essencialmente coletiva em razão da insuficiência de provas, pode-se inferir que é 

possível sua repropositura, até pelo mesmo legitimado, desde que para tanto se 

valha de nova prova (art. 16). Esta prova nova, no entanto, deve ser aquela não 

utilizada na demanda anterior ou ocorrida em fase posterior à tramitação da 

demanda e que seja apta a demonstrar obter a procedência da demanda 

novamente postulada.  

 

 

4.8.3 Limites subjetivos da coisa julgada nas deman das coletivas 

 

A sistemática da coisa julgada nas ações civis públicas está disciplinada no 

art. 16 da LACP219, como também no art. 103 do CDC220, que estabelece que a 

sentença fará coisa julgada: erga omnes, nos casos em que o objeto da lide for 

direito difuso, salvo se a ação for julgada improcedente por insuficiência de 

provas; ultra partes, quando o direito for coletivo, mas também ressalvando-se a 

hipótese de improcedência por insuficiência de provas; e, finalmente, erga omnes, 

em se tratando de direitos individuais homogêneos, mas apenas quando a 

sentença for procedente. 

 

Na coisa julgada nas demandas essencialmente coletivas, os atingidos são 

os titulares do objeto indivisível que foi tutelado. Nestes casos, o resultado 

positivo da demanda coletiva alcança os titulares de direitos individuais lesados, 

sempre que existir entre a tutela coletiva e a individual uma origem comum. 

 

O fenômeno da insuficiência de provas que gera uma coisa julgada 

secundum eventum probationis, denota o impedimento da reutilização do canal 

                                                 
219 BRASIL. Lei n. 7.347, de 25 de julho de 1985. Disponível em: <www.planalto.org.br/ccivil_03/Leis/L734 
7.htm>. Acesso em: 26.set.2010. 
220 BRASIL. Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990. Disponível em: <www.planalto.org.br/ccivil_03/Leis/ 
L8078.htm>. Acesso em: 26.set.2010. 
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coletivo, de maneira que a imutabilidade do julgado atingirá todos os titulares do 

direito material essencialmente coletivo que foi levado a juízo. Observa Marcelo 

Abelha221 que, se a lide foi julgada e atingiu o titular do direito, parece lógico que 

nenhum dos legitimados que poderiam ter ajuizado a demanda poderá repropor a 

mesma demanda. 

 

Com isso, a procedência é ultra partes para atingir todos os titulares do 

direito material e, por conseguinte, aqueles que têm a adequada representação 

em um plano abstrato, assevera Marcelo Abelha. Também serão atingidos, pela 

extensão in utilibus, os indivíduos cujos direitos foram igualmente ofendidos pela 

mesma origem dos direitos essencialmente coletivos. Por outro lado, ressalta, a 

improcedência cerceia qualquer possibilidade de repropositura da demanda 

essencialmente coletiva por quem quer seja o adequado representante, 

participante ou não da demanda coletiva, ressalvada a hipótese de insuficiência 

de prova.222 

 

Entretanto, em caso de improcedência da demanda coletiva, “não se fala 

em extensão in utilibus do julgado, deixando-se incólumes e livres para 

perseguição em juízo os direitos individuais derivados do mesmo fato violado, que 

não foi reconhecido como tal numa demanda essencialmente coletiva”.223 

 

Para concluir o autor afirma que, sendo o objeto tutelado um bem coletivo 

ou difuso, a coisa julgada é pró e contra, ou seja, para atingir os titulares do direito 

e respectivos representantes adequados, seja em caso de procedência ou 

improcedência. Deve-se, no entanto, se fazer duas ressalvas: primeiro, que 

havendo improcedência por insuficiência de prova não se forma coisa julgada 

material, sendo possível a repropositura da demanda, desde que se valendo de 

prova nova; e segundo, que havendo procedência das demandas coletivas, além 

                                                 
221 ABELHA, Marcelo. Ação civil pública e meio ambiente. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003, p. 
265. 
222 ABELHA, Marcelo. Ação civil pública e meio ambiente. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003, p. 
266. 
223 ABELHA, Marcelo. Ação civil pública e meio ambiente. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003, p. 
266. 
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do benefício difuso ou coletivo ocorrerá o fenômeno da extensão in utilibus do 

julgado para a tutela dos direitos individuais lesados pelo mesmo fato violador.224 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
224 ABELHA, Marcelo. Ação civil pública e meio ambiente. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003, p. 
266. 
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5 TUTELAS CAUTELARES   

 

Na lição de José Roberto dos Santos Bedaque, tutela cautelar é “medida 

destinada a assegurar a efetividade da função jurisdicional do Estado contra os 

possíveis danos que a duração do processo pode causar ao titular de um 

direito.”225 

 

A demora na prestação jurisdicional e também os graves efeitos do tempo 

são grandes obstáculos para uma aplicação eficaz e ágil da justiça. Daí a 

importância do estudo das medidas processuais cautelares e de antecipação de 

tutela. Tais medidas visam assegurar a efetividade do processo de conhecimento 

ou execução de modo a impedir que a prestação jurisdicional se torne inócua pelo 

decurso do tempo. 

 

Preleciona José Roberto dos Santos Bedaque que “a previsão de medidas 

cautelares adequadas, além de afastar o perigo de ineficácia decorrente da 

demora da prestação jurisdicional, constitui componente inafastável do próprio 

direito constitucional à ampla defesa.”226  

 

Assim, com o intuito de prestar uma tutela efetiva, o legislador tem dado 

uma maior atenção a formas diferenciadas de tutela jurisdicional, explica o 

referido autor. Tais formas diferenciadas podem ser entendidas de duas 

maneiras: a) a existência de procedimentos específicos, de cognição plena e 

exauriente; e b) a regulamentação de tutelas sumárias típicas. Existe, hoje, 

esclarece, uma tendência em adotar tutelas de urgência227, destinadas a 

solucionar o litígio com maior rapidez, ainda que com limitações à atividade 

                                                 
225 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Tutela cautelar e tutela antecipada: tutelas sumárias e de 
urgência. 2ª ed, rev. e ampl. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 83. 
226 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Tutela cautelar e tutela antecipada: tutelas sumárias e de 
urgência. 2ª ed, rev. e ampl. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 87. 
227 A tutela de urgência é, na verdade, modalidade de tutela jurisdicional diferenciada, cuja característica 
fundamental consiste no fator tempo, ou seja, é prestada de forma mais rápida, assegurando, com isso, a 
utilidade do resultado. (BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Tutela cautelar e tutela antecipada: tutelas 
sumárias e de urgência, 2ª ed, rev. e ampl. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 27) 
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cognitiva do juiz, ou apenas para assegurar condições favoráveis à obtenção 

desse resultado pelas vias normais228. 

 

O tempo é um dos grandes obstáculos à efetividade da tutela jurisdicional, 

pois para o desenvolvimento da atividade cognitiva do julgador é necessária a 

prática de vários atos de natureza ordinatória e instrutória antes da entrega da 

tutela jurisdicional, o que poderia gerar risco de inutilidade ou ineficácia, visto que 

muitas vezes a satisfação necessita ser imediata para que não haja o 

perecimento do direito reclamado.  

 

De natureza predominantemente sancionatória, a proteção jurisdicional faz 

com que o conteúdo da tutela seja ressarcitório, revelando a preocupação do 

legislador com direitos exclusivamente patrimoniais. Todavia, os direitos 

fundamentais da pessoa humana não são suscetíveis de conversão em valor 

monetário, revelando, assim, a imprescindível previsão de tutelas preventivas 

e/ou urgentes, destinadas a impedir a concretização do dano. 

 

Em determinadas situações é possível a dispensa do processo de 

conhecimento, possibilitando a via executiva àqueles possuidores de títulos 

executivos extrajudiciais, aptos a conferir elevado grau de probabilidade de 

existência do direito neles consubstanciado. No entanto, em matéria ambiental, 

muitas vezes a tutela extrajudicial se mostra insatisfatória ou insuficiente. Com 

isso surge a necessidade de se recorrer às vias judiciais para se alcançar uma 

efetiva defesa do meio ambiente em qualquer de suas formas. 

 

No direito ambiental, onde prevalecem os princípios da prevenção e da 

precaução, as tutelas específicas de urgência ganham relevo, sobretudo aquelas 

que permitem o afastamento do próprio ilícito (inibitórias), impedindo-se 

consequentemente e não raras vezes a ocorrência do dano ambiental. 

 

 

                                                 
228 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Tutela cautelar e tutela antecipada: tutelas sumárias e de 
urgência (tentativa de sisematização). 2ª ed, rev. e ampl. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 28. 
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5.1  AÇÕES CAUTELARES E MEDIDAS LIMINARES NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

 

Cuidando a Lei 7.347/85 dos interesses transindividuais, prevê a 

possibilidade de ajuizamento de ação cautelar, “objetivando, inclusive, evitar o 

dano ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, 

estético, histórico, turístico e paisagístico”229. 

 

Preconiza Hugo Nigro Mazzilli que cabem, hoje, nas ações civis públicas 

ou coletivas: a) ações principais: condenatórias (reparatórias ou indenizatórias), 

declaratórias e constitutivas; b) cautelares (preparatórias ou incidentes); c) 

cautelares satisfativas, que não dependem de outra ação dita principal; d) de 

execução de título extrajudicial; e) mandamentais; f) quaisquer outras, com 

qualquer preceito cominatório, declaratório ou constitutivo.230 

 

Como o objeto do presente trabalho é a tutela do meio ambiente e devido à 

grande importância das ações cautelares, uma vez que incluem ações 

preventivas, que visam à tutela inibitória, mediante uma obrigação de fazer ou não 

fazer, abordaremos com mais detalhe esta modalidade de ação. Assim, vale 

lembrar que a tutela cautelar do meio ambiente pode ser obtida mediante ação 

cautelar ou por medida de liminar.  

 

 

5.1.1 Ações cautelares no direito ambiental 

 

O art. 4º da Lei 7.347/85 (LACP) determina a possibilidade de ajuizamento 

de ação cautelar. Assim, para evitar que o dano provocado pela violação do 

direito seja agravado pela demora na prestação jurisdicional definitiva, o direito 

admite o provimento jurisdicional de caráter acautelatório, mediante o qual, 

havendo base razoável para a pretensão, pode o juiz conceder antecipadamente, 

mas de forma provisória, a prestação jurisdicional pretendida. 

 

                                                 
229 BRASIL. Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985, art. 4º. Disponível em <www.planalto.gov.br/ccivil_03/Lei 
s/L7347.htm>. Acesso em: 30.ago.2010. 
230 MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo. 20ª ed. rev., ampl. e atual. São 
Paulo: Saraiva, 2007, p. 217-218. 
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Tratando-se de tutela coletiva, admite-se, conforme Hugo Nigro Mazzilli231, 

não só a ação cautelar instrumental (medida preventiva, no sentido preparatório 

ou incidente), como também a chamada ação cautelar satisfativa (medida 

preventiva e definitiva). 

  

No entanto, explica Hugo Nigro Mazzilli232, as ações cautelares ditas 

satisfativas não são, a rigor, verdadeiras ações cautelares, “porque não supõem a 

propositura de uma futura ação principal, mormente se atendida a cautela 

pretendida”. Muitas vezes envolvem um pedido de liminar que objetiva uma 

verdadeira obrigação de fazer ou não fazer que se exaure com seu atendimento. 

 

De qualquer forma, a jurisprudência continua aceitando a figura das ações 

cautelares ditas satisfativas para as hipóteses em que, embora ainda inexistente o 

dano, mesmo assim, demonstrada a potencialidade de sua ocorrência, essa ação 

possa desde logo ser proposta, mesmo que não venha a haver a posterior 

propositura da ação principal.233 

 

 

5.1.2 Medidas liminares na tutela ambiental 

 

A perfeita interação entre os vários sistemas processuais reguladores da 

tutela, em juízo, dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, 

permite a cumulação, na petição inicial da ação ambiental, de pedido de mandado 

de liminar, conforme autoriza o art. 12, caput, da LACP.  

 

Como já mencionado, a Lei 7.347/85 dispõe em seu art. 4º que “poderá ser 

ajuizada a ação cautelar para os fins desta Lei, objetivando, inclusive, evitar o 

dano ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, 

estético, histórico, turístico e paisagístico.” Já o dispositivo do art. 12, da mesma 
                                                 
231 MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo. 20ª ed. rev., ampl. e atual. São 
Paulo: Saraiva, 2007, p. 221. 
232 MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo. 20ª ed. rev., ampl. e atual. São 
Paulo: Saraiva, 2007, p. 221. 
233 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Agravo de Instrumento (AgIn) n. 990.10.079173-7, da Câmara 
Reservada do Meio Ambiente. Agravante: José Maria de Oliveira. Agravado: Ministério Público. Relator 
Antonio Celso Aguilar Cortez. j. 11.03.2010.  Disponível em:  <http://esaj.tj.sp.gov.br/cjsg/getArquivo.do?cd 
Acordao=4376905>. Acesso em: 28.set.2010. 
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lei, contempla a cautela por medida liminar: “poderá o juiz conceder mandado 

liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo”. 

 

Esclarece Rodolfo de Camargo Mancuso que “cautelar” é tipo de processo, 

que tem como pressuposto a tutela urgente (ainda que provisória) de uma 

determinada situação. A “liminar”, em certos casos, adverte, pode se apresentar 

como uma antecipação de tutela, ocorrente ao início do processo, podendo 

apresentar índole executiva, como se dá nas liminares em mandado de 

segurança, nas possessórias, no despejo234. 

 

Assevera Sérgio Shimura235 que a tutela de urgência, por sua vez, pode 

encerrar tanto uma tutela antecipada – prevista genericamente no art. 273236 e 

mais especificamente no art. 461237, ambos do Código de Processo Civil – como 

uma tutela cautelar. A garantia do amplo acesso à Justiça, lembra o autor, não 

pode se resumir apenas ao acesso formal ao serviço judiciário, devendo envolver 

uma efetiva e eficaz solução para a os problemas levados à apreciação do Poder 

Judiciário. 

 

Esclarece ainda Sérgio Shimura que a tutela antecipada difere da tutela 

cautelar diante do panorama legislativo vigente. Isto porque, com a introdução da 

primeira, o processo cautelar voltou à sua sede original verdadeira, pois antes da 

expressa previsão da tutela antecipada, era muito comum o uso da medida 

cautelar satisfativa, como forma de superar e suprir a omissão legislativa no 

Código de Processo Civil238. 

                                                 
234 MANCUSO, Rodolfo Camargo. Ação Civil Pública em defesa do meio ambiente, do patrimônio 
cultural e dos consumidores. 10ª ed. rev. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 192. 
235 SHIMURA, Sérgio. Efetivação das tutelas de urgência. In: Revista do Mestrado em Direito do 
UNIFIEO. Ano 1, n.1 (2001). Osasco: EDIFIEO, 2001, p. 134. 
236 BRASIL. Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973. “Art. 273. O juiz poderá, a requerimento da parte, 
antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova 
inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e:  I - haja fundado receio de dano irreparável ou de 
difícil reparação; ou (Incluído pela Lei nº 8.952, de 1994); II - fique caracterizado o abuso de direito de 
defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu.” Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L 
5869.htm>. Acesso em: 16.jul.2010. 
237 BRASIL. Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973. “Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de 
obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, 
determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.” Disponível 
em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5869.htm>. Acesso em: 16.jul.2010. 
238 SHIMURA, Sérgio. Efetivação das tutelas de urgência. In: Revista do Mestrado em Direito do 
UNIFIEO. Ano 1, n.1 (2001). Osasco: EDIFIEO, 2001, p. 135. 
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Muito embora ambas constituam tutelas de urgência e desempenhem a 

função constitucional de assegurar a efetividade da jurisdição, a tutela antecipada 

exige requerimento expresso, ao passo que a cautelar é apenas instrumental e 

pode ser concedida de ofício, nos casos expressamente autorizados por lei, no 

bojo do procedimento preventivo. Outra diferença que se pode apontar é a de 

que, enquanto a cautelar é deferida sempre em ambiente de urgência, a tutela 

antecipada nem sempre tem como móvel a urgência, podendo ser concedida 

quando houver abuso de direito ou de defesa ou manifesto propósito protelatório. 

E, ainda, a tutela antecipada tem incidência precipuamente no bojo do processo 

de conhecimento, enquanto que a medida cautelar pode ser requerida no curso 

do processo de conhecimento, de execução, ou mesmo de forma 

independente239. 

 

Por fim, a tutela antecipada implica adiantamento dos efeitos da decisão 

final de mérito, enquanto que a medida cautelar limita-se a garantir a utilidade do 

processo principal, não sendo provida de satisfatividade. 

 

Contudo, salienta Marcelo Buzaglo Dantas, que a clássica distinção entre 

tutela cautelar e tutela antecipada perdeu muito de sua importância com a entrada 

em vigor da Lei n. 10.444/2002, que, ao acrescentar ao art. 273 do CDC um novo 

parágrafo240, estabeleceu a possibilidade da aplicação do princípio da 

fungibilidade nesta sede.241 

 

 

5.2 TUTELA ANTECIPADA NAS AÇÕES AMBIENTAIS  

 

Dentre as inovações introduzidas pelas reformas sofridas pelo Código de 

Processo Civil, a antecipação da tutela aplicável à ação civil pública ambiental, 

por força do que dispõe o art. 19, da Lei n. 7.347/85, merece especial atenção. 
                                                 
239 SHIMURA, Sérgio. Efetivação das tutelas de urgência. In: Revista do Mestrado em Direito do 
UNIFIEO. Ano 1, n.1 (2001). Osasco: EDIFIEO, 2001, p. 136. 
240 Foi acrescentado o § 7º que dispõe: “se o autor, a título de antecipação de tutela, requerer providência de 
natureza cautelar, poderá o juiz, quando presentes os respectivos pressupostos, deferir a medida cautelar 
incidental do processo ajuizado.” 
241 DANTAS, Marcelo Buzaglo. Tutela antecipada e tutela específica na ação civil pública ambiental. In: 
A defesa dos interesses difusos em juízo: meio ambiente, consumidor, patrimônio cultura, patrimônio 
público e outros interesses. 20ª ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 385. 
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A antecipação da tutela, prevista no art. 273/CPC, é passível de ser 

concedida sempre que, havendo prova inequívoca da verossimilhança da 

alegação, estejam presentes os pressupostos legais da existência de receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação (inciso I), ou quando fique caracterizado o 

abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu (inciso II). 

No que tange à aplicabilidade do instituto no âmbito das ações coletivas de 

natureza ambiental, assevera Marcelo Buzaglo Dantas, a mesma é indiscutível. 

 

No entanto, pondera Antônio Cláudio da Costa Machado242 que 

 

Este novo art. 273 corresponde ao maior e, também, ao mais perigoso 
de todos os avanços introduzidos pela chamada reforma do processo 
civil. 

 

E adverte: 

 

Muita prudência e comedimento serão exigidos do juiz para o exercício 
dessa imensa parcela de poder que a lei agora coloca à sua disposição 
com o intuito de fomentar a justiça célere e efetiva. 

 

 Sem dúvida alguma uma advertência valorosa, já que a antecipação da 

tutela, como medida excepcional, somente deverá ser deferida quando presentes 

os pressupostos autorizadores insertos no art. 273 do Código de Processo Civil. 

 

O art. 84, caput, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), 

estabelece que “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”. Embora possa se diferenciar dois institutos – tutela específica e 

resultado equivalente – ambos se dirigem ao mesmo fim. O § 3º deste mesmo 

artigo autoriza ao juiz conceder a tutela específica liminarmente ou após 

justificativa prévia. Assim, aplicam-se à tutela específica todas as normas do art. 

273, do CPC, bem como o § 3º do art. 84, do mesmo diploma, que deve ser 

levado em conta sempre, em se tratando de demanda coletiva ambiental. 
                                                 
242 MACHADO, Antônio Cláudio da Costa. Código de Processo Civil interpretado: artigo por artigo, 
parágrafo por parágrafo. 7. ed. rev. atual., Barueri, São Paulo: Manole, 2008, p. 265. 
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No tocante à efetivação da tutela antecipada no campo ambiental, 

esclarece Marcelo Buzaglo Dantas que 

  

[...] deferida a antecipação de um comando consistente na paralisação 
de atividade industrial causadora de poluição atmosférica, o juiz pode 
determinar desde logo o cumprimento da obrigação de não fazer, sob 
pena de multa e de adoção de providências, tais como a interdição pura 
e simples da fábrica, por meio de mecanismos contidos no aparato 
jurisdicional, sem prejuízo das sanções civis, criminais e processuais, em 
especial a de que trata o art. 14, parágrafo único, do CPC243. 

 

Lembra Rodolfo de Camargo Mancuso que deve-se ter presente que, no 

plano da ação civil pública, o valor que prevalece é o da efetividade da proteção 

ao interesse metaindividual lesado ou ameaçado, de sorte que, em princípio, 

mesmo tratando-se de interesses e valores indisponíveis, pode ser cabível a 

antecipação da tutela. 

 

 

5.3 TUTELA ESPECÍFICA EM MATÉRIA AMBIENTAL 

 

Não basta a tomada de medidas convencionais, baseadas em provimentos 

jurisdicionais compensatórios ou indenizatórios para o cumprimento efetivo do 

papel da atividade judicial na preservação do patrimônio ambiental e manutenção 

da qualidade de vida. É necessária uma tutela específica capaz de, por meio de 

mecanismos processuais, conduzir à adoção de soluções capazes de impor 

condutas, de maneira a evitar ou a reconstituir o bem lesado. 

 

 Por meio da execução judicial envolvendo matéria ambiental são 

produzidos os resultados concretos da tutela jurisdicional. Concebida em 

oposição ao processo de conhecimento, apto a produzir efeitos de direito, a 

execução distingue-se daquele por sua capacidade de gerar efeitos de fato. Na 

execução trata-se de dar efetividade à prestação jurisdicional, atendendo de 

maneira concreta ao direito reclamado pela ação. 

                                                 
243 DANTAS, Marcelo Buzaglo. Tutela antecipada e tutela específica na ação civil pública ambiental. In: 
A Ação Civil Pública após 20 anos: efetividade e desafios. MILARÉ, Édis (coord.) – São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2005, p.393. 
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Assevera Carlos Alberto de Salles244 que, nas ações judiciais relativas ao 

meio ambiente, o serviço jurisdicional deve estar preparado para fornecer 

respostas imediatas e capazes de gerar efeitos de fato, sob pena de não terem 

qualquer utilidade prática, transformando-se em mecanismo meramente formal. 

Daí conclui-se que o exame da execução de medidas judiciais em matéria 

ambiental aponta para dois importantes objetivos: 1) a necessidade de 

imediatividade da resposta judicial e 2) a importância da tutela jurisdicional ser 

prestada de forma específica, isto é, por meio do cumprimento de obrigações de 

fazer e de não fazer. 

 

 Dispõe o art. 84, caput, do CDC, que “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”. Percebe-se, em uma atenta leitura, que 

a norma contém dois conceitos distintos – tutela específica e resultado 

equivalente –, embora ambos se dirijam ao mesmo fim. 

 

Esclarece Marcelo Buzaglo Dantas que a diferenciação está na 

circunstância do cumprimento do preceito, que tanto pode ocorrer voluntariamente 

pelo réu – tutela específica –, quanto por meio da adoção de medidas sub-

rogatórias – resultado equivalente. O autor traz como exemplo o seguinte: 

 

[...] se numa ação civil pública é acolhido pedido de paralisação das 
atividades de uma fábrica que esteja emitindo gases poluentes na 
atmosfera, a tutela específica da obrigação de não fazer consistirá exata 
e justamente na observância voluntária ao preceito, ao passo que o 
resultado prático equivalente será obtido com o lacre forçado dos dutos, 
por determinação do juízo.245 
 

Destaca Marcelo Abelha que quando se fala em tutela jurisdicional 

específica, isto significa a busca do dever positivo ou negativo previsto na lei e 

que deveria ser espontaneamente cumprido por toda a sociedade. Percebe-se 

                                                 
244 SALLES, Carlos Alberto de. Manual prático da promotoria de justiça de meio ambiente. São Paulo: 
Imprensa Oficial do Estado de São Paulo: Ministério Público do Estado de São Paulo, 2005, pg. 294. 
245 DANTAS, Marcelo Buzaglo. Tutela antecipada e tutela específica na ação civil pública ambiental. In: 
A Ação Civil Pública após 20 anos: efetividade e desafios. MILARÉ, Édis (coord) – São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2005, p.403. 
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que a tutela específica não guarda correspondência com a denominada reparação 

específica. Enquanto a tutela específica pressupõe que o processo imponha 

exatamente o mesmo resultado que se teria caso fosse espontaneamente 

cumprida a obrigação, na reparação específica tem-se a ideia de concretização 

da crise de descumprimento, de uma conduta antijurídica que já ignorou o dever 

positivo ou negativo e causou um dano que deve ser ressarcido, cuja solução 

deverá ser uma reparação não pecuniária.246 

 

Embora, tanto a tutela específica quanto a reparação específica, tenham 

aplicação no âmbito do direito ambiental e sejam aptas a debelar crises de 

descumprimento ou adimplemento, é necessário determinar um marco delimitador 

para a correta identificação do tipo de tutela jurisdicional a ser solicitada. Este 

“marco delimitador”, esclarece Marcelo Abelha247, é justamente o dano. 

 

Caso o dano já tenha ocorrido, deve-se buscar uma tutela sancionatória 

que vise uma reparação in natura. Por outro lado, se o dano ainda não ocorreu, 

mas existe potencial estado de ocorrência, deve-se buscar uma tutela específica, 

em caso de já ter ocorrido o ilícito, que reverta este ilícito, ou uma tutela 

específica que permita o alcance do cumprimento da conduta que se espera seja 

cumprida, em caso de ainda não haver ocorrido o ilícito. 

 

Salienta Marcelo Abelha a necessidade de, em um estudo em que se 

discute a efetividade da tutela, deixar-se claro que as duas formas de se 

debelarem as crises de descumprimento não se excluem, antes se completam. 

Assim, na hipótese de uma empresa que decida realizar obra de potencial 

impactação do meio ambiente sem a realização do Estudo Prévio de Impacto 

Ambiental – EIA/RIMA (art. 225, § 1º, IV, da CF/88), além do ilícito perpetrado e 

continuado, há o problema dos danos causados ao meio ambiente pela atividade 

impactante. Diante de tal crise de descumprimento, dois alvos podem ser 

atingidos, de forma isolada ou conjunta: o ilícito e o dano. Atingindo-se o ilícito 

pode-se obter a cessação da atividade antijurídica de forma mais rápida, 

                                                 
246 ABELHA, Marcelo. Ação civil pública e meio ambiente. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003, p. 
165. 
247 ABELHA, Marcelo. Ação civil pública e meio ambiente. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003, p. 
166. 



 
97 

 

impedindo que outros danos possam advir. Ao se pretender a reparação do dano, 

isso só será possível depois de percorrido itinerário probatório, quando então será 

reconhecida a antijuridicidade da conduta.248 

 

 

5.4 PROVISORIEDADE DA TUTELA DE URGÊNCIA 

  

Como já observado, o tempo é fator preponderante na eficácia da 

prestação jurisdicional. Ao final do processo é preciso dizer em favor de quem 

será dado um juízo de valor, estando o magistrado munido de todas as 

informações possíveis, já por ele valoradas, e, por isso mesmo, apto a prolatar a 

sentença. 

 

Pode parecer claro que, ao antecipar seu juízo de valor, o magistrado não 

percorreu todo o caminho de colheitas de informações e nem esgotou todo o 

tempo idôneo para a formação de sua opinião. Portanto, esta opinião será fruto de 

um juízo abreviado, sumarizado, de forma que não estará idônea a obter a 

definitividade, “justamente porque oriunda de um juízo provável, e por isso 

incerto”249 

 

Ao se reconhecer a sumariedade da cognição, é preciso determinar se ela 

está no juízo de valor cognitivo ou no objeto do conhecimento. Isto porque, a 

tutela que é prestada em razão da urgência tem por característica a sumariedade 

da cognição, pois o objeto de conhecimento é limitado em alcance e 

profundidade. Desta maneira, o magistrado, reconhecendo a sumariedade, sabe 

que sua decisão não é marcada por segurança, nem por definitividade. 

 

Este conhecimento da sumariedade, e saber que o sistema jurídico 

reconhece que delas advém uma decisão provável e, portanto, apta a ser revista, 

dá ao juíz a tranquilidade necessária para decidir.  

 

                                                 
248 ABELHA, Marcelo. Ação civil pública e meio ambiente. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003, p. 
168. 
249 ABELHA, Marcelo. Ação civil pública e meio ambiente. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003, p. 
154.  
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Desta forma, preleciona Marcelo Abelha que “há uma relação de 

antecedente-consequente entre a tutela urgente e a cognição sumária, e assim 

sucessivamente desta com a probabilidade do juízo e deste com a provisoriedade 

da decisão daí advinda”.250 

 

Ensina Piero Calamandrei que o procedimento cautelar tem efeitos 

provisórios não porque o conhecimento no qual se baseia seja menos pleno que o 

ordinário e com isso deva ser equilibrado por uma menor estabilidade de efeitos, 

mas sim porque a relação que o procedimento cautelar constitui é destinada, por 

sua natureza, a esgotar-se quando o seu objetivo terá alcançado no momento em 

que for emanado o procedimento sobre o mérito da controvérsia.251 

 

 

5.5 EFETIVIDADE DA MEDIDA URGENTE 

 

A efetividade do processo, ensina Antônio Cláudio da Costa Machado, 

traduz-se em duas vertentes:  

 

[...] de um lado, um processo cujo procedimento seja, pelo menos, 
razoavelmente adaptado às peculiaridades da relação material 
controvertida, de sorte a permitir o desenvolvimento de atividades 
postulatórias e probatórias adequadas pelos sujeitos parciais para o 
alcance de uma também adequada e eficiente atividade decisória por 
parte do magistrado (o procedimento como sede formal do bom 
desempenho do actum trium personarum); do outro lado, um ato final do 
processo que seja carregado de potencialidade jurídica para gerar no 
mundo dos fatos alterações em grau suficiente, de forma a realizar em 
prol do vencedor exatamente aquilo que a ordem jurídica material lhe 
acenou como devido (o provimento jurisdicional útil).252 
 

  

A efetividade da tutela urgente é algo ínsito à urgência, porque de nada 

adiantaria uma técnica preocupada com a pressa, se no momento de sua 

concessão, existissem obstáculos que impedissem sua plena e pronta realização 

e os mesmos fossem ignorados. 

                                                 
250 ABELHA, Marcelo. Ação civil pública e meio ambiente. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003, p. 
155. 
251 CALAMANDREI, Piero. Introdução ao estudo sistemático dos procedimentos cautelares. Tradução Carla 
Roberta Andreasi Bassi. Campinas: Servanda, 2000, p. 32. 
252 COSTA MACHADO, Antônio Cláudio da. Tutela antecipada. 3. ed., rev. São Paulo: Ed. Juarez de 
Oliveira, 1999, p. 35. 
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Quando se fala em tutela de urgência, a rigor não há uma solução material 

que seja diferente da tutela não urgente. Sob o ponto de vista do resultado dado 

pelo Judiciário a uma crise jurídica, assevera Marcelo Abelha253 que a diferença 

entre a tutela dada de forma célere e a dada de modo ordinário, está, não no 

plano substancial, mas nos meios e instrumentos que irão impor a dita solução. 

 

Daí, conclui-se que se a urgência do provimento diz respeito à obtenção 

mais rápida e, portanto, obtenção mais célere do resultado, então é porque a 

efetividade da medida urgente é fenômeno que se liga aos mecanismos 

instrumentais de obtenção dos resultados.  Ou seja, o mecanismo instrumental a 

ser utilizado deverá ser adequado, diferenciado e moldado pela urgência. 

 

Cabe esclarecer que, quando se fala em efetivação da tutela em razão da 

urgência, fala-se em técnicas processuais aptas a imprimir a determinados tipos 

de provimento uma força tal que os permita alcançar o resultado pretendido num 

tempo curto o suficiente para impedir a concretização do ilícito ou do dano 

iminente. 

 

Quando se fala em urgência da tutela, fala-se em antecipar e satisfazer 

provisoriamente o jurisdicionado, concedendo a solução do direito material ou 

efeitos dela decorrentes, em razão de perigo iminente que pode comprometer o 

próprio direito reclamado ou o próprio meio instrumental de impor tal solução. 

Tanto para os casos em que o perigo recai diretamente sobre o direito material, 

quanto sobre o meio instrumental, o sistema prevê processos, procedimentos e 

provimentos aptos a impor o direito. No primeiro caso, assume uma função 

satisfativa; no segundo, uma função assecuratória. 

 

Cuidando-se da efetividade, cuida-se dos provimentos previstos no sistema 

para impor a tutela urgente, de forma a debelar a crise e alcançar o resultado 

pretendido em curto espaço de tempo  

 

 

                                                 
253 ABELHA, Marcelo. Ação civil pública e meio ambiente. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003, p. 
157. 
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5.6 A LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ 

 

Francesco Carnelutti afirma que “boa-fé, juridicamente, é vontade 

conforme ao direito ou, em termos mais sintéticos, vontade do direito e não 

apenas, portanto, opinio iuris”. Para demonstrar os efeitos da boa-fé e como 

deve ser premiada pelo direito, ensina Francesco Carnelutti que 

 

[...] quem mostrar querer conformar-se com os seus preceitos pode ser 
tratado, dentro de certos limites, como se de fato com eles se houvesse 
conformado mesmo que fisicamente assim não tenha acontecido. A boa 
vontade sob este aspecto faz milagres no campo do direito; e assim se 
compreende que seja esta uma das zonas em que o direito mais se 
aproxima da moral.254 

 

 Entretanto, as relações jurídicas processuais têm sido vistas como um 

ambiente propício para a prática de condutas processuais ilícitas. Entre os fatores 

que propiciam a prática de tais delitos, Marcelo Abelha destaca:  

 

a) a existência de um resquício do ideário individual, privatista e liberal 

dominante no processo; 

b) uma postura tímida do magistrado decorrente do princípio dispositivo; 

c) o processo constitui uma via típica e quase exclusiva de solução dos 

conflitos; 

d) a tessitura da relação jurídica processual é toda ela formada por situações 

jurídicas processuais que variam e se sucedem a cada tempo. Cada 

situação jurídica diferente coloca determinado sujeito do processo numa 

posição jurídica ativa e passiva correspondente; 

e) o substrato dessa tessitura que forma a relação jurídica processual é 

sempre uma regra de conduta (situação ativa ou passiva), fazendo com 

que exista uma permanente fiscalização da conduta dos sujeitos 

processuais; 

                                                 
254 CARNELUTTI, Francesco. Teoria geral do direito. Tradução Antônio Carlos Ferreira. São Paulo: Lejus, 
1999. p. 432-433. 
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f) sendo a relação jurídica processual a soma de posições ativas e passivas 

postas em constante contraditório, que evoluem para um mesmo objetivo, 

certamente qualquer limitação de conduta deve ser cuidadosamente 

aplicada, sob pena de cerceamento ilegítimo do contraditório; 

g) o modo como se deu a criação da fattspecie das condutas ímprobas pelo 

legislador tornou muito difícil o enquadramento dos fatos típicos. 

 

Dispõe o art. 17 da Lei n. 7.347/85: “Em caso de litigância de má-fé, a 

associação autora e os diretores responsáveis pela propositura da ação serão 

solidariamente condenados em honorários advocatícios e ao décuplo das custas, 

sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos.” Da leitura deste artigo, 

bem como dos artigos 87, caput, do CDC e art. 18 do CPC, intui-se que foi 

intenção do legislador evitar o desvirtuamento das ações coletivas, por temer sua 

propositura de forma leviana, ou com dissimuladas intenções de político, ou 

mesmo de vingança pessoal. Em tais casos, pontua Rodolfo de Camargo 

Mancuso, “o interesse público ficaria duplamente desservido: a ação civil pública 

se prestaria para fins escusos ou interesses subalternos, permanecendo 

desprotegido o valor metaindividual que deveria ser o leit motiv da ação.”255 

 

 Cuidou o legislador de punir o improbus litigador, não porque tenha 

sustentado pretensão simplesmente infundada, mas quando, a outro título, 

revelou-se litigante de má-fé. O art. 17 do CPC assim dispõe: 

 

Reputa-se litigante de má-fé aquele que:  
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 
incontroverso;  
II - alterar a verdade dos fatos;   
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;  
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;  
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do 
processo;  
Vl - provocar incidentes manifestamente infundados. 
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.  

 

 A condenação por litigância de má-fé, assevera Édis Milaré, não alcança 

apenas a associação autora, mas qualquer dos legitimados que ajam com intuito 

                                                 
255 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Ação Civil Pública em defesa do meio ambiente, do patrimônio 
cultural e dos consumidores. 10ª ed. rev. e atual. – São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 362. 



 
102 

 

escuso, pena de ofensa ao princípio constitucional da isonomia. É que a 

presunção de legitimidade dos atos praticados pelos entes integrantes do Poder 

Público possui natureza relativa, passível de desnaturação quando, in extremis, 

reste comprovada a intenção do agente oficial de prejudicar terceiro.256 

 

 

                                                 
256 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: doutrina, jurisprudência, glossário. 5ª ed. ref., atual. e ampl. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 1050. 
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6 ESTUDO DE CASO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 

 

A presente análise busca, por meio do estudo de julgados, descrever as 

principais situações apresentadas aos tribunais com relação ao meio ambiente 

em áreas urbanas e verificar como vem decidindo o TJSP. 

 

O tema desenvolvido ao longo do presente trabalho será, neste capítulo, 

confrontado com as decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo com a 

finalidade de demonstrar a efetividade da Ação Civil Pública na tutela do meio 

ambiente, bem como apontar as tendências do Tribunal nas decisões envolvendo 

questões ambientais.  

 

 

6.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Toda manipulação de dados exige uma prévia classificação e esta se faz 

mediante algum critério. Com relação às pesquisas, preleciona Antônio Carlos Gil, 

que é usual a classificação feita com base nos objetivos gerais. Assim, é possível 

classificar as pesquisas em três grandes grupos: exploratórias, descritivas e 

explicativas257. 

 

As pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 

estabelecimento de relações entre variáveis, enquanto as pesquisas explicativas 

têm como preocupação central a identificação de fatores que determinam ou que 

contribuem para a ocorrência dos fenômenos. Já as pesquisas exploratórias, na 

qual se insere o presente estudo, têm por objetivo proporcionar maior 

familiaridade com o problema, o aprimoramento de ideias ou a descoberta de 

intuições.258  

 

 

                                                 
257 GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4ª ed. São Paulo:Atlas, 2002, p. 41. 
258 GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4ª ed. São Paulo:Atlas, 2002, p. 41-42. 
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Uma vez definido o caráter exploratório do presente trabalho, é necessário 

se adotar o procedimento adequado para o seu desenvolvimento. Assim, para a 

realização da pesquisa foram coletados julgados sobre o tema meio ambiente, em 

Ação Civil Pública, disponibilizados no site do Tribunal de Justiça de São Paulo, 

no período 2008-2009, e agrupados de forma a permitir uma avaliação da 

tendência das decisões prolatadas.  

 

Depois de classificadas as pesquisas, o que possibilita uma aproximação 

conceitual, parte-se para a análise dos fatos do ponto de vista empírico, para 

confrontar a visão teórica com os dados da realidade. Cumpre ressaltar a 

relevância do estudo da jurisprudência em matéria ambiental, em razão do Direito 

Ambiental ser presença relativamente nova em nossos tribunais, além da 

complexidade das questões relacionadas à matéria. Por isso, um estudo das 

experiências do Tribunal no tratamento de questões ambientais torna mais fácil a 

compreensão do comportamento do Judiciário frente às peculiaridades que 

envolvem a matéria. 

 

Portanto, necessário se faz um planejamento da pesquisa em sua 

dimensão mais ampla, envolvendo tanto a diagramação quanto a previsão de 

análise e interpretação de coleta de dados, o que permite classificar as pesquisas 

segundo o seu delineamento. Tal delineamento pode ser identificado pelo 

procedimento adotado para a coleta de dados. Assim, preleciona Antonio Carlos 

Gil, podem ser definidos dois grandes grupos de delineamentos: no primeiro estão 

a pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental; e no segundo, a pesquisa 

experimental, a pesquisa ex-post facto, o levantamento e o estudo de caso.259 

 

A presente pesquisa, do ponto de vista dos procedimentos técnicos, 

apresenta-se como bibliográfica, que é aquela desenvolvida com base em 

materiais já publicados, inclusive na internet, e estudo de caso que, na lição de 

Robert Yin, permite o aprofundamento no estudo e tenta esclarecer uma decisão 

                                                 
259 GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2002, p. 43. 
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ou um conjunto de decisões: o motivo pelo qual foram tomadas, como foram 

implementadas e com quais resultados260  

 

O estudo de caso deste trabalho baseia-se no agrupamento e análise de 

julgados sobre o tema meio ambiente, disponibilizados pelo Tribunal de Justiça de 

São Paulo, de forma a permitir um amplo e detalhado conhecimento. Desta 

maneira, buscou-se dividir o conjunto de ações coletadas agrupando-as por 

matéria, por partes da demanda e objeto.  

 

Quanto à abordagem, o trabalho situa-se na categoria de pesquisa 

qualitativa. Este tipo de pesquisa considera que há uma relação dinâmica entre o 

mundo real e o sujeito. Nela, o ambiente natural é fonte direta para a coleta de 

dados e o pesquisador é o instrumento-chave.261 

 

Embora possa ser considerada qualitativa, a presente pesquisa pode 

também enquadrar-se em outras classificações, visto que tais classificações não 

são consideradas absolutamente rígidas e podem comportar outros modelos 

existentes.  

 

 

6.2 AMOSTRA 

 

Com relação à definição da amostra, foi utilizada a não probabilística, que 

tem como característica não fazer uso de formas aleatórias de seleção e 

intencional, que é o tipo mais comum desta categoria. Lecionam Marina de 

Andrade Marconi e Eva Lakatos que na amostra intencional o interesse recai 

sobre opinião (ação, intenção, etc) de determinados elementos da população, 

mas não representativos dela.262 

 

                                                 
260 Yin, Robert K. Estudo de caso: planejamento e métodos. Trad. Daniel Grassi. 2ª ed. Porto Alegre: 
Bookman , 2001, p.31. 
261 SILVA, Edna Lúcia;. MENEZES, Estera Muszkat. Metodologia da pesquisa e elaboração de 
dissertação. 3. ed. Florianópolis: LED/UFSC, 2001, p.20.   
262 MARCONI, Marina de Andrade & LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos da metodologia científica. 6. 
ed., 4ª reimpr. São Paulo: Atlas, 2007, p. 54. 
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Para a definição do universo a ser pesquisado foram realizadas buscas no 

banco de dados do site do Tribunal de Justiça de São Paulo – TJSP, 

www.tj.sp.com.br, tomando-se o período 2008-2009 e a comarca de São Paulo. 

Foram utilizadas como palavras chave “ação civil pública”; “Ação Civil Pública 

Ambiental”.  

 

Quanto ao órgão julgador, a pesquisa enfatizou as decisões da “Câmara 

Especial do Meio Ambiente”, criada pela Resolução n. 240/2005263 e da “Câmara 

Reservada ao Meio Ambiente”, criada pela Resolução n. 512/2010264, em 

substituição à Câmara Especial do Meio Ambiente.   

 

A seleção dos acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça de São Paulo 

tem como objetivo a identificação e análise da efetividade das decisões dos casos 

julgados pelo Poder Judiciário, que versam sobre a proteção do meio ambiente.  

 

 

6.3 APRESENTAÇÃO DOS DADOS COLETADOS 

 

Os dados coletados foram organizados utilizando-se o método estatístico 

sistemático265, de apresentação por meio de tabelas e gráficos para facilitar a 

compreensão e interpretação rápida da massa de dados. 

 

A tabela a seguir apresenta a quantidade de acórdãos encontrados no site 

do Tribunal de Justiça de São Paulo, versando sobre matéria ambiental, no 

período de 2008 e 2009. 

 

 

 

                                                 
263 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Disponível em: <www.mp.sp.gov.br/portal/pa 
ge/portal/cao_urbanismo_e_meio_ambiente/legislacao/leg_estadual/leg_est_resolucoes/RESOLU%C3%87%
C3%83O%20-%20C%C3%A2mara%20Especial.htm>. Acesso em: 13.set.2010. 
264 Resolução que criou a Câmara Reservada ao Meio Ambiente em substituição a Câmara Especial do Meio 
Ambiente. Disponível em: <www2.oabsp.org.br/asp/clipping_jur/ClippingJurDetalhe.asp?id_noticias=20621 
&AnoMes=19991. Acesso em 12.set.2010. 
265 LAKATOS, Eva Maria & MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos da metodologia científica. 6. 
ed., 4ª reimpr. São Paulo: Atlas, 2007, p. 171. 
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ANO QTDE. DE JULGADOS % 

2008 38 40 

2009 56 60 

TOTAIS 94 100 

 

Tabela 1. Número de julgados da Câmara Reservada ao Meio Ambiente, nos anos de 

2008 e 2009, na comarca de São Paulo. 

 

Os números demonstram que a Ação Civil Pública, diante da crescente 

agressão ao meio ambiente, ainda é timidamente utilizada, em comparação com o 

grande volume de processos que chegam aos tribunais hoje em dia. 

 

 

6.3.1 Autoria da ação 

 

Diante dos acórdãos encontrados o gráfico a seguir demonstra os 

principais autores das ações civis públicas ambientais que tramitam no Tribunal 

de Justiça de São Paulo. 

 

 

 
  Fonte: Tabela 2 

 
Gráfico 1. Distribuição, por autoria, dos julgados da Câmara Reservada ao Meio 

Ambiente, nos anos de 2008 e 2009, na comarca de São Paulo. 
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Os números demonstram que 72% Ações Civis Públicas Ambientais 

propostas são de autoria do Ministério Público. Com isto, reforça-se que Ministério 

Público enquanto instituição vocacionada à defesa dos direitos sociais, direitos 

difusos e individuais indisponíveis tem atuado fortemente na proteção do meio 

ambiente. 

 

Em seguida vêm as Associações, com 19% do total das ações promovidas. 

E com percentuais bem próximos estão a Defensoria Pública com 4% do total, os 

sindicatos e a Prefeitura Municipal de São Paulo, com 2% cada um. Por último, as 

autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, com 

1% do total das ações promovidas. 

 

É de se destacar que, embora seja grande o número de legitimados para a 

propositura de ações civis públicas, a preferência é dada ao Ministério Público. 

Isto porque, o Ministério Público, como instituição permanente a essencial à 

função jurisdicional do Estado, cuja função precípua é a defesa da ordem jurídica, 

do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, sendo 

detentora de garantias funcionais, é certamente a entidade mais bem aparelhada 

para agir na defesa de interesses ou direitos da sociedade. Estas garantias – 

indepedência funcional e atribuições funcionais que o isentam de custas e 

honorários em caso de improcedência da demanda – proporcionam um maior 

acesso à justiça pelo cidadão. 
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 Fonte: Tabela 2 

 
Gráfico 2. Réus das Ações Civis Públicas Ambientais ajuizadas na comarca de São 

Paulo, nos anos de 2008 e 2009, julgadas pela Câmara Reservada ao Meio Ambiente. 

 

 

Observa-se que a Prefeitura Municipal de São Paulo está em primeiro lugar 

com 49% das ações promovidas. Em seguida, destacam-se as pessoas fisicas e 

jurídicas de direito privado (outros), com 36%. As fundações/autarquias aparecem 

com 9%, seguidas do Ministério Público (3%) e Associações também com 3%. 

 

 

6.3.2 Matérias discutidas 

 

As matérias ambientais discutidas no Tribunal de Justiça de São Paulo,  

adstritas à grande área urbana da Capital, abrangem, em sua maioria, o direito 

ambiental artificial, conforme se verifica a seguir. 
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 Fonte: Tabela 3 

 

Gráfico 3. Distribuição, por matéria, dos julgados da Câmara Reservada ao Meio 

Ambiente, nos anos de 2008 e 2009, na comarca de São Paulo. 

 

 

Dos julgados analisados, nota-se que o maior número de ações versa 

sobre loteamentos irregulares, um dos maiores problemas enfrentados no direito 

municipal. Esta ocupação clandestina e sem controle se prolifera nos grandes 

centros urbanos, causando sérios danos ao meio ambiente. 

 

Saliente-se que, por se tratar de uma grande cidade, São Paulo apresenta, 

de forma bastante acentuada, o problema de ocupação desordenada do solo, 

deixando clara a omissão do poder público na organização do município. Embora 

seja o meio ambiente natural o grande foco de atenção, é certo que o meio 

ambiente artificial, em que pese sua importância social, merece atuações mais 

contundentes dos órgãos legitimados para sua defesa. 

 

Cumpre salientar que dispõe o art. 40, da Lei n. 6.766/79266, que a 

Municipalidade tem a obrigação de promover a regularização dos loteamentos ou 

ocupações clandestinas e, quando tal não é possível, o poder de providenciar a 

devida desocupação e a demolição das construções, com a máxima brevidade, 

                                                 
266BRASIL. Lei n. 6.766, de 19 de dezembro de 1979. Disponível em: <www.planaldo.gov.br/ccivil_03/ 
Leis/L6766.htm>. Acesso em: 18.nov.2010. 
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para que a situação não se torne irreversível, diante da dificuldade de realocar a 

população e de recompor o meio ambiente danificado.  

 

Assim, destaque-se que a Municipalidade tem amplos poderes de controle 

e fiscalização, em se tratando de matéria urbanística, podendo, inclusive, aplicar 

sanções estabelecidas em lei para prevenir ações lesivas de particulares se 

atingidas as normas de preservação ambiental. 

 

Em segundo lugar, com 18 ações ajuizadas, estão as áreas de proteção 

permanente, seguidas das ações movidas contra obras que causam dano 

ambiental (10 ações). 

 

Em seguida, vêm as ações de conteúdo urbanístico, em número de 7, e na 

sequência as ações que versam sobre patrimônio histórico, com 6 ações 

promovidas. 

 

Interessante ressaltar o baixo número de ações propostas sobre matéria de 

poluição (3), águas (2) e proteção aos animais (1), nos dois anos analisados – 

2008 e 2009. 

 

 

6.4 ANÁLISE DA EFETIVIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS EM MATÉRIA 

AMBIENTAL 

 

Neste tópico, serão apresentadas algumas decisões judiciais que revelam 

a preocupação dos juízes e tribunais em interpretar e aplicar a legislação 

ambiental de forma a permitir que ela atinja a sua principal finalidade, que é 

precisamente a proteção do meio ambiente. 
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Fonte: Tabela 3 

 

Gráfico 4. Distribuição, por pedido, dos julgados da Câmara Reservada ao Meio 

Ambiente, nos anos de 2008 e 2009, na comarca de São Paulo. 

 

 

Percebe-se, pelo gráfico acima, que a maioria dos pedidos relaciona-se às 

obrigações de fazer ou não fazer. Isto porque, como demonstrado no gráfico 3, a 

maioria das ações versa sobre loteamento irregular, o que sugere um pedido de 

imediata cessação das atividades para que não haja grande prejuízo para o meio 

ambiente. 
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6.4.1 Liminar. Cautelar. Tutela antecipada 

 

 
Fonte: Tabela 3 

Gráfico 5. Distribuição, por pedido (em %) dos julgados da Câmara Reservada ao Meio 

Ambiente, nos anos de 2008 e 2009, na comarca de São Paulo. 

 

O gráfico 5 demonstra que, dos 94 julgados analisados, 19% continham 

pedido de liminar ou cautelar e 5% pedido de tutela antecipada. Do total de 23 

ações com pedido de medida urgente, 14 obtiveram a concessão total ou parcial. 

Isto demonstra que o Tribunal concedeu 61% dos pedidos de urgência 

apreciados. 

 

 
    Fonte: Tabela 3 

 
Gráfico 6. Ações com pedido de antecipação de tutela, cautelar ou liminar. 

(Nº de ações = 23) 
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Com isto, nota-se que, considerando a importância do princípio da 

prevenção em matéria ambiental, uma vez que o dano ao meio ambiente é de 

difícil ou impossível reparação, as decisões judiciais têm se baseado, sobretudo 

nos pedidos de medidas liminares em ações civis públicas. Assim, verifica-se que 

os juízes têm preferido conceder medidas liminares e cautelares para impedir ou 

suspender uma atividade aparentemente degradadora do meio ambiente, até que 

seja apreciada a questão com profundidade no decorrer do processo.  

 

No entanto, esse critério não tem sido utilizado sistematicamente em todas 

as circunstâncias. Dos 23 julgados estudados, que continham pedido de urgência, 

39% tiveram seus pedidos indeferidos.  

 

Isto porque a solução de impedir ou suspender liminarmente uma atividade 

potencialmente danosa tem sido adotada dentro de certas condições. Uma delas 

é que a medida liminar vise à manutenção de uma situação de fato existente, para 

impedir que seja dado início a um fato danoso. Outra condição é quando a causa 

opõe a proteção ao meio ambiente a interesses estritamente individuais. 

 

Sob o fundamento da presunção de legitimidade dos atos administrativos, o 

Judiciário tem entendido que o controle jurisdicional de legalidade não autoriza 

simples acolhimento de posição contrária à da Administração Pública sem 

demonstração inequívoca dos requisitos legais pertinentes. Assim, as decisões 

têm se pautado na presença de todos os requisitos exigidos para a concessão de 

liminares. 

 

 

6.4.2 Obrigação de fazer. Obrigação de não fazer. M ulta  

 

O Estatuto da Cidade267 estabelece normas de ordem pública e interesse 

social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da 

segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental (art. 1, 

                                                 
267 BRASIL. Lei 10.257, de 10 de julho de 2001.  Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L1 
0257.htm>. Acesso em: 18.nov.2010. 
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parágrafo único). Entretanto, com o crescimento desordenado, são frequentes os 

problemas zoneamento, loteamento clandestino e ocupação de áreas públicas.  

 

Surgem, então, os conflitos entre o direito à propriedade e o direito ao meio 

ambiente. Nestes casos – conflito entre o direito de propriedade e a proteção do 

ambiente – a jurisprudência tem firmado o entendimento de que, 

independentemente da culpa do proprietário da degradação ambiental constatada 

em sua propriedade, ele tem a obrigação de repará-lo. Também não cabe direito 

à indenização por conta de restrições ao direito de propriedade decorrentes de 

um regime especial de proteção ambiental. 

 

Vale enfatizar que o Judiciário paulista na ponderação dos interesses em 

jogo – direito de propriedade e direito ao meio ambiente – faz preponderar a 

proteção do ambiente. Para tanto, limita o exercício do direito de propriedade, no 

intuito de modelá-lo de acordo com sua função ecológica e dos deveres 

fundamentais de proteção ambiental conferidos constitucionalmente ao seu titular. 

Desta forma, combate a perspectiva individualista agressora do ambiente, de 

modo a concretizar o objetivo constitucional de um desenvolvimento sustentável. 

 

Dos 94 julgados analisados, 38% (36 ações) apresentaram pedido de 

obrigação de fazer com cominação de multa. Deste total, 36% (13 ações) foram 

deferidos. 

 
Fonte: Tabela 3 

Gráfico 7. Ações com pedido de Obrigação de fazer com cominação de multa.  

(Nº de ações = 36) 
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Com relação àqueles julgados versando sobre obrigação de não fazer (28), 

21% (6 ações) tiveram cominação de multa em caso de descumprimento. 

 

 
Fonte: Tabela 3 

Gráfico 8. Ações com pedido de Obrigação de não fazer com cominação de multa.  

(Nº de ações = 28) 

 

O caso a seguir ilustra a posição do Judiciário especialmente quanto ao 

inquérito civil e imposição de multa: 

 

AÇÃO AMBIENTAL . Capital Represa de Guarapiranga. Construção em 
área de proteção de manancial LE n" 898/75, 1.172/76 e 9.866/97. Área 
de 1ª categoria. Demolição. Readequação da área. - 1. Prescrição. Não 
ocorre a prescrição, se o dano ao meio ambiente é permanente e se 
renova a cada dia. - 2. Fundamentação. Inquérito civil. O inquérito civil, 
simples procedimento preparatório em que nada se decide, não é o local 
adequado para o exercício do contraditório e da ampla defesa. Não há 
qualquer ilicitude na sentença que está embasada, dentre outros 
elementos, nos documentos que instruíram o inquérito civil, os quais não 
foram rechaçados pela contestação. - 3. Faixa de proteção. Construção. 
Devem ser demolidas as construções que invadem a faixa de proteção 
da represa, conforme demonstrado no laudo pericial. - 4. Multa 
cominatória. O estabelecimento de progressão geométrica diária do valor 
da multa não encontra justificativa e a aproxima de indireto confisco. 
Exclusão da progressão. - Procedência parcial. Recurso do réu provido 
em parte, para alteração do valor da multa. (Apelação Com Revisão 
994081148947 (8174675000). Câmara Reservada ao Meio Ambiente. 
Rel. Torres de Carvalho). 
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Trata-se de Ação Civil Pública Ambiental movida pelo Ministério Público em 

face do espólio de Armando Vasone que condenou o réu a demolir a edificação 

em área de preservação que avança sobre os limites de proteção a mananciais e 

a promover as medidas necessárias à recuperação dos danos ambientais 

decorrentes desta edificação, a serem apurados em liquidação de sentença. O 

réu recebeu prazo para proceder às adequações necessárias, sob pena de arcar 

com multa diária em progressão geométrica de razão 2. Inconformado, apelou 

alegando prescrição, falhas no inquérito civil, ofensa ao princípio da isonomia, 

além de multa exorbitante. 

 

Na decisão, o relator Torres de Carvalho, esclarece que 

 

O dano ambiental, em casos como o dos autos, é permanente e se 
verifica a cada dia em que a construção permanece na faixa de proteção; 
do mesmo modo, a cada dia se renova o prazo prescricional. Basta isso 
para afastar a prescrição, sem necessidade de recorrer a teses 
controvertidas como feito na sentença. 

 

Além disso, esclarece que o inquérito civil é mera preparação da ação; tem 

natureza inquisitória, não contraditória, e conclui no momento em que o Ministério 

Público entende haver elementos suficientes para a propositura da ação ou para o 

arquivamento.  

 

Quanto à isonomia, alega o réu que há aos fundos dos lotes construção na 

faixa de proteção, sem que os agentes ambientais e o Ministério Público tomem 

providência. Neste ponto, pontua o relator, o réu tem razão. No entanto, “a lei é 

igual para todos e, se outras irregularidades há, cabe à Administração e ao autor 

corrigi-las; mas isso não isenta o réu de regularizar o que lhe cabe”. 

 

Assim, o Tribunal manteve a sentença, tão somente excluindo a 

progressão geométrica da multa, confirmando a tendência pró meio ambiente do 

Juízo. 

 

Ainda com relação à cominação de multas, a posição do Tribunal é no 

sentido de que são cabíveis astreintes em face das pessoas jurídicas de direito 
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público (2 julgados, do total de 94), diante do não cumprimento de obrigação de 

fazer ou não fazer.   

 

 

6.4.3 Indenização. Responsabilidade objetiva 

 

 
Fonte: Tabela 3 

 
Gráfico 9. Ações com pedido de indenização e/ou responsabilidade objetiva. 

(Nº de ações = 22) 

 

 

A responsabilidade objetiva, presente em 2 das ações estudadas e 

reconhecida em ambas, tem pautado as decisões jurisprudenciais, que buscam a 

comprovação da existência dos gravames ao meio ambiente, bem como o nexo 

causal, sem o qual afasta-se a responsabilidade de indenizar. Uma vez 

demonstrado o nexo causal, o que se discute é o quantum da indenização. 

  

Destaque-se que, embora haja grande dificuldade de se avaliar 

economicamente os danos ambientais, o Tribunal de Justiça adotou como 

solução para o conflito existente em uma das duas ações analisadas, a 

estipulação da indenização na estimativa do valor da recuperação ambiental 

apresentada em laudo pericial. 
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6.4.4 Inversão do ônus da prova 

 

Foram analisados 2 julgados, do total de 94, e pode-se afirmar que o 

Tribunal admite ser possível a inversão do ônus da prova em matéria ambiental. 

Isto porque, em uma das demandas analisadas, responsabilizou o réu pela 

antecipação das despesas da prova técnica. Deixou claro que é regra especial 

que prevalece sobre a geral do CPC. A aplicação do CDC é prevista no artigo 21 

da Lei n. 7347/85. Determinou, o Tribunal, que cabe ao réu da ação civil pública 

em comento, provar que não praticou ou não pratica ato de degradação 

ambiental, razão pela qual é seu o custeio da prova pericial. 

 

Com relação ao outro julgado analisado, a Câmara Ambiental entendeu 

não ser caso de sua competência. 

 

Embora, pelas análises dos 94 julgados, se entenda que o Tribunal, 

quando se trata de demanda em face da Administração Pública, considere 

legítima a presunção de veracidade dos atos administrativos, transferindo o ônus 

probatório para o particular, as decisões são proferidas frente ao caso concreto, 

não sendo, ainda, pacífica a matéria. 

 

 

6.4.5 Legitimidade 

 
Quanto à legitimidade, foram analisados 11 julgados (12%) de um total de 

94. Em 2 ações observadas o Judiciário se posicionou no sentido de que, nos 

termos do art. 5º, II, da Lei n° 7.347/85 (com a re dação, dada pela Lei n° 

11.448/07), a Defensoria Pública tem legitimidade para propor a ação principal e a 

ação cautelar em ações civis coletivas que buscam auferir responsabilidade por 

danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor 

artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico e dá outras providências. 

Pacificada, pois, a questão. 
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No tocante à legitimidade passiva, o Tribunal de Justiça de São Paulo, na 

totalidade das ações analisadas (5 ações), admitiu a Administração Pública no 

polo passivo da ação civil pública.   

 

 
Fonte: Tabela 3 

Gráfico 10. Ações versando sobre legitimidade ativa e/ou passiva. 

(Nº de ações = 11) 

 

 

6.4.6 Competência. Honorários periciais. Interesse de agir. Possibilidade 

jurídica do pedido  

 

Em 14 julgados, dos 94 analisados, o Tribunal se considerou incompetente 

para avaliar as ações e as redirecionou aos respectivos órgãos competentes. 

  

Sobre honorários periciais, interesse de agir e possibilidade jurídica do 

pedido, foram encontrados, conforme demonstrado no gráfico a seguir. 
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Fonte: Tabela 3 

Gráfico 11.  Ações com pedidos de honorários periciais, interesse de agir e/ou 

possibilidade jurídica do pedido. 

(Nº de ações =4) 

 

 

Com relação à ação versando sobre honorários periciais, o Tribunal 

entendeu não ser cabível a devolução pretendida do depósito prévio feito. Isto 

porque, no entendimento do Tribunal, a alegação de que não seriam devidos não 

mereceu acolhimento. 

 

No julgado analisado versando sobre interesse de agir (1), entendeu o 

Tribunal que cabe ao Ministério Público representar a coletividade em seus 

interesses, meio ambiente urbano e à dignidade da pessoa humana, observadas 

sua vocação e competência constitucionais e legais. 

 

Os julgados versando sobre possibilidade jurídica do pedido (2) discutidos 

no Tribunal foram reconhecidos sob o fundamento de que eram juridicamente 

possíveis, pois as providências pretendidas podiam ser albergadas pelo sistema 

jurídico brasileiro 
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6.4.7 Tutela específica. Litisconsórcio. Litigância  de má-fé  

 

 
Fonte: Tabela 3 

Gráfico 12.  Ações com pedidos de tutela específica, litisconsórcio e/ou litigância de má-

fé. 

(Nº de ações =4) 

 

 

No único julgado analisado sobre a matéria de loteamento irregular com 

pedido de tutela específica, o Tribunal confirmou sentença que condenou o réu da 

ação em comento a restituir a área loteada ao estado anterior à fragmentação. 

Assim, confirmou o Judiciário paulista que, sempre que possível, deve-se repor o 

bem ou interesse lesado no seu status quo ante, atingindo, desta forma, a eficácia 

do julgado.  

 

Sobre litisconsórcio foram encontrados, no universo de 94 ações, 2 

julgados (2%). Na análise procedida, verificou-se que, em um deles, o Estado e a 

Prefeitura de São Paulo foram chamados a integrar o polo passivo da ação como 

litisconsortes. No caso em tela, buscou-se a responsabilização dos envolvidos por 

danos ao meio ambiente cultural, entendendo o Tribunal que a Fazenda do 

Estado e Prefeitura Municipal, por terem aprovado projeto de reforma de imóvel 

causador do dano, devem constituir o polo passivo da demanda em questão. 
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No outro julgado analisado houve o ingresso da Fazenda no polo passivo. 

Com isso, diante da incompetência absoluta da Vara Cível para julgar a demanda, 

o Juízo a quo determinou a remessa dos autos a uma Vara Especializada. A 

questão referente a litisconsórcio necessário sucitado nesta demanda não pode 

ser conhecida em sede de agravo, uma vez que ainda não havia sido decidido em 

Juízo de primeira instância.  

 

Já com relação à litigância de má-fé, foram analisados 2 julgados (2%) de 

todos o universo coletado (94). Em uma das ações, o Tribunal afastou a litigância 

de má-fé, uma vez que não ficou caracterizada. De acordo com a previsão do 

artigo 17, inciso I, do CPC, quem deduz pretensão contra fato incontroverso, é 

litigante de má- fé. Hipótese, ademais, que se adequaria à disposição do inciso 

VII do mesmo artigo, a contemplar a interposição de recurso protelatório. 

 

Na outra ação analisada, o Judiciário paulista condenou, por litigância de 

má-fé, a ré da ação em 1% do valor da causa sob a alegação de alteração da 

verdade dos fatos. 

 

Diante de todo o exposto neste capítulo, vale frisar que, com as análises, 

buscou-se demonstrar que a jurisprudência tem trilhado o caminho na direção de 

configurar um núcleo protetivo mínimo comum entre os direitos sociais e o meio 

ambiente, especialmente naquilo em que está em causa a própria dignidade 

humana.  
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CONCLUSÃO 

 

A interferência do homem na natureza com o objetivo de dominá-la e a 

crença de que esta era capaz de se recuperar de qualquer agressão sofrida, 

aliadas à certeza de que os recursos naturais eram infinitos, levaram a uma 

inadequada utilização do meio ambiente e provocaram uma grande e crescente 

degradação do meio ambiente. 

 

A busca desenfreada pelo progresso trouxe consequências desastrosas 

como contaminação de águas, solos envenenados, chuvas ácidas e outras tantas, 

causadas pela ação do homem, que, por se considerar um elemento externo à 

natureza, sempre a agrediu em nome do desenvolvimento. 

 

Porém, não há verdadeiro progresso com a deterioração da qualidade de 

vida. Surge, então, o Direito Ambiental como resposta à devastação do meio 

ambiente e o problema ambiental toma proporções mundiais. E é, então, a partir 

dos anos 50 que surge uma consciência social sobre o problema ambiental. 

Entretanto, foi somente após a Declaração de Estocolmo, em 1972, que foi 

impingida ao homem a grave responsabilidade de proteger e melhorar o ambiente 

para as gerações presentes e futuras. 

 

Assim, a Constituição Federal de 1988 elevou o meio ambiente à categoria 

de bem jurídico per se, isto é, com autonomia com relação a outros bens 

protegidos pela ordem jurídica, e dedicou-lhe um capítulo próprio, 

institucionalizando o direito ao ambiente sadio como um direito fundamental do 

homem. 

 

As profundas transformações ocorridas e que produziram a sociedade 

contemporânea, de caráter coletivista, reclamam um processo civil igualmente 

solidarista, um processo civil de massa. 

 

Tem-se que é finalidade do processo servir de instrumento de modo que, 

ao seu final, seja possível afirmar que o conflito foi pacificado e, ao mesmo tempo, 

foi efetivo. Desta maneira, pode-se afirmar que o processo, visto como um 
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instrumento de realização do direito material, de índole técnica, constitui 

importante e inconfundível ferramenta. De tal ferramenta devem se servir todos 

aqueles que manuseiam o processo e dele necessitam para atingir a finalidade 

última de dar segurança e efetividade. 

 

Nesta esteira, com o direito caminhando irreversivelmente para uma 

perspectiva coletiva, a viabilização da tutela jurisdicional dos novos direitos de 

massa surgidos (direitos de terceira geração), veio a necessidade de garantir o 

amplo acesso à justiça por meio de legitimação para defesa em juízo dos 

referidos direitos. Com isso, surgem as ações que possuem natureza coletiva. 

Estas vêm ao encontro de moderna tendência do direito processual, uma vez que 

são ações que têm o condão de tratar, em um só processo, e, por isso, com 

grande economia processual, do interesse de um grande (ou indeterminado) 

número de pessoas. 

 

O presente estudo buscou demonstrar a fundamentalidade do meio 

ambiente como um direito humano e analisar os instrumentos processuais 

coletivos para a sua proteção, em especial a Ação Civil Pública. Para tanto, 

discorreu sobre cada um dos instrumentos processuais disponíveis no 

ordenamento jurídico pátrio, enfatizando aquele considerado mais propício à 

defesa dos direitos difusos, a saber, a Ação Civil Pública. 

 

Sabe-se que para prevenir os danos e preservar o meio ambiente é 

preciso, em primeiro lugar, uma tomada de consciência ecológica, fruto de uma 

eficaz educação ambiental. É esta consciência que promoverá o êxito na 

prevenção do dano ambiental.  

 

No entanto, até que isto aconteça, lança-se mão dos meios judiciais para 

atingir o fim desejado que é a proteção efetiva do meio ambiente. Para isso foi 

que o legislador, acompanhando o caminhar internacional no sentido de 

preservação do ambiente, introduziu no ordenamento jurídico pátrio a Ação Civil 

Pública.  
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Este poderoso instrumento processual de certa forma ampliou o acesso à 

justiça e assumiu uma função reintegralizadora e harmonizadora das relações 

sociais. Sua missão é garantir o exercício garantido constitucionalmente a um 

meio ambiente ecologicamente equilibrado.  

 

Este estudo buscou enfatizar a importância das ações cautelares, uma vez 

que incluem ações preventivas, que visam à tutela inibitória, mediante uma 

obrigação de fazer ou não fazer. Tais ações estão previstas na LACP e vale 

lembrar que a tutela cautelar do meio ambiente pode ser obtida mediante ação 

cautelar ou por medida de liminar.  

 

Assim, para evitar que o dano provocado pela violação do direito seja 

agravado pela demora na prestação jurisdicional definitiva, o direito admite o 

provimento jurisdicional de caráter acautelatório, mediante o qual, havendo base 

razoável para a pretensão, pode o juiz conceder antecipadamente, mas de forma 

provisória, a prestação jurisdicional pretendida. 

 

Também prevê o instituto a prestação da tutela antecipada, uma vez que o 

valor que prevalece é o da efetividade da proteção ao interesse metaindividual 

lesado ou ameaçado. Desta maneira, consagra-se o princípio basilar do Direito 

Ambiental, a saber, o princípio da prevenção. 

 

 Conclui-se, portanto, que a ação civil pública constitui-se como o meio mais 

adequado à defesa do meio ambiente. Seu arsenal de instrumentos permite impor 

soluções do direito material ambiental que sejam aptas a findar completamente a 

crise ocorrida. 

 

Na análise jurisprudencial executada restou demonstrado que a 

complexidade das questões ambientais dificultam e até mesmo impedem, em 

alguns casos práticos, o alcance de soluções por meio da simples análise teórica 

do assunto ou pela simples leitura dos artigos de lei correspondente. Desta 

maneira, o Tribunal de Justiça de São Paulo tem exigido dos magistrados mais 

conhecimento e sensibilidade para efetuar importantes mudanças de paradigma, 

como a inversão do ônus da prova em respeito ao princípio da precaução e a 
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minimização do fato consumado nos casos de flagrante ameaça de dano 

ambiental. 

 

De outro lado, resta pacificado que deve ser aplicado de forma ampla e 

irrestrita o princípio da prevenção do dano ambiental utilizando-se, sempre que 

necessário, as tutelas de urgência disponíveis para a efetiva tutela do meio 

ambiente. 
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APÊNDICE A   

 

Tabela 2. Ações Civis Públicas Ambientais julgadas pela Câmara Reservada ao Meio 

Ambiente, em 2008-2009 – autores e réus. 

 
 Ação Num. Autor Réu 

1 Agravo de Instrumento 994093858153 (9447085300) ASSOCIAÇÃO MP 

2 Agravo de Instrumento 994092940385 (8997775500) MP CONSTRUTORA MARQUISE S/A 

3 Agravo de Instrumento 994093589331 (9230845000) MP ANNA YOLANDA A MACHADO 

4 Apelação com Revisão  994071426871 (7180605100) MP INPAR 

5 Agravo de Instrumento 994092587910 (9714565500) MP FAZENDA DE SP E OUTROS 

6 Agravo de Instrumento 994092515206 (9684285000) SINDICATO FAZENDA  DE SP E OUTROS 

7 Agravo de Instrumento 994093515874 (9200975800)  PREFEITURA  ASSOCIAÇÃO DE MORADORES 

8 Apelação com Revisão  994081009427 (7984025900)  ASSOCIAÇÃO PREFEITURA MUN DE SP 

9 Agravo de Instrumento  994081539180 (8437345500)  ASSOCIAÇÃO PREFEITURA MUN DE SP 

10 Agravo de Instrumento 994070809173 (6778265000) MP PREFEITURA MUN DE SP 

11  Agravo Interno  994093082737 (9072325302)  DEFENSORIA  PREFEITURA MUN DE SP 

12 Apelação com Revisão 994071674687 (6303245600)  ASSOCIAÇÃO  PREFEITURA MUN DE SP 

13 Agravo de Instrumento 994092691051 (9621405200)  MP ADHEMAR DE BARROS E OUTRA 

14 Agravo de Instrumento 994090275985 (8739235200)  ASSOCIAÇÃO CETESB E OUTROS 

15 Agravo de Instrumento  994090068220 (8921775600)  MP PREFEITURA MUN DE SP 

16 Agravo de Instrumento  994090064623 (8925075300) MP PREFEITURA MUN DE SP 

17 Apelação com Revisão 994071555617 (6977085900)  MP SINDICATO 

18 Apelação com Revisão 994070508649 (6836595700)  MP IMOBILIÁRIA E 

19 Apelação com Revisão 994071610403 (7087415100)  ASSOCIAÇÃO  CONSTRUTORA CÓRDOBA E  

20 Agravo de Instrumento 994081078193 (8113225600)  MP PREFEITURA MUN DE SP 

21 Apelação com Revisão  994090191358 (8842985400)  DEFENSORIA CETESB E OUTROS 

22 Apelação com Revisão 994071554315 (6978165100)  MP PREFEITURA MUN DE SP 

23 Apelação com Revisão 994040508620 (3860625700)  MP PREFEITURA MUN DE SP 

24  Medida Cautelar  994080877245 (7861645900)  ASSOCIAÇÃO  ELETROPAULO 

25 Apelação Com Revisão  994081148947 (8174675000) MP ESPÓLIO ARMANDO VASONE 

26 Apelação com Revisão 994081888871 (7748295100) MP PREFEITURA MUN DE SP 

27 Agravo de Instrumento 994081623700 (8357445700)  ASSOCIAÇÃO  MP 

28 Embargos de Decl. 994080807090 (7936465500)  MP ADHEMAR DE BARROS E OUTRO 

29 Embargos de Decl. 994081832970 (7787475801)  ASSOCIAÇÃO  MP 

30 Apelação com Revisão 994082177126 (7484205000)  FAZENDA LOI DE R SANTOS 

31 Agravo de Instrumento 994090152021 (8786725200)  MP FAZENDA PÚBLICA 

32 Apelação com Revisão 994061714972 (5640275500)  MP MARTINS COMÉRCIO 

33 Embargos de Decl. 994080970920 (7973165001)  DEFENSORIA PREFEITURA MUN DE SP 

34 Apelação com Revisão 994082184025 (7459275100)  MP SABESP E OUTROS 

35 Apelação com Revisão  994071852269 (6376075900)  MP RICARDO ESCRIBANO PEREIRA 

36 Agravo de instrumento 994080968517 (7970255000) DEFENSORIA PREFEITURA MUN DE SP 

37 Agravo de Instrumento 994081074740 (8110485500)  MP LUIZ TADEO PRADO E OUTROS 

38 Apelação com Revisão 994080918951 (8050075000)  MP PREFEITURA MUN DE SP 

39 Apelação com Revisão  994071500043 (7109015200)  MP PREFEITURA MUN DE SP 
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 Ação Num. Autor Réu 

40 Agravo de Instrumento 994081770128 (8605485000)  MP PREFEITURA MUN DE SP 

41 Apelação com Revisão 994070783058 (6802605400)  MP PREFEITURA MUN DE SP 

42 Apelação com Revisão 994071741919 (6244655000) MP PREFEITURA MUN DE SP 

43 Apelação com Revisão 994051131302 (4271375700)  MP EDMUNDO L SIMÃO E OUTRA 

44 Apelação com Revisão 994080907798 (8008825500)  MP FÁBIO G D PETRACHI E OUTROS 

45 Apelação com Revisão 994081104605 (8152375700)  MP ASSOCIAÇÃO 

46 Agravo de Instrumento 994081489167 (8237115400)  MP ANTONIO PASCHOAL PONTIERI 

47 Agravo de Instrumento 994081678820 (8515245000)  MP FUND NAC DA CULTURA NEGRA 

48 Apelação com Revisão 994070773960 (6661755300)  ASSOCIAÇÃO FAZENDA  DE SP E OUTROS 

49 Agravo de Instrumento 994080970920 (7973165900)  DEFENSORIA PREFEITURA MUN DE SP 

50 Apelação com Revisão 994082174750 (7481715200)  MP PREFEITURA MUN DE SP 

51 Embargos de Decl. 994081064443 (8116165001)  MP FAZENDA DE SP E OUTROS 

52 Agravo de Instrumento 994081665666 (8511265400)  MP CANPUIG EMPR. IMOBILIÁRIOS 

53 Agravo de Instrumento 994081422275 (8301505000)  MP PREFEITURA MUN DE SP 

54 Agravo de Instrumento 994081998401 (7544175500) MP PREFEITURA MUN DE SP 

55 Apelação com Revisão 994071264138 (7295725300)  MP PREFEITURA MUN DE SP 

56 Agravo de Instrumento 994080776790 (7891505700)  MP INPAR 

57 Agravo de Instrumento 994080865327 (7868195900)  ASSOCIAÇÃO  PREFEITURA MUN DE SP 

58 Agravo de Instrumento 994081990486 (7592665100)  SINDICATO CETESB 

59 Agravo de Instrumento 994081492982 (8234615200)  MP PREFEITURA MUN DE SP 

60 Apelação com Revisão 994081863832 (7732055700)  ASSOCIAÇÃO HOSPITAL 

61 Apelação com Revisão 994080962586 (7952475900) MP PREFEITURA MUN DE SP 

62 Agravo de Instrumento 994071581818 (7061385500)  MP PREFEITURA MUN DE SP 

63 Apelação com Revisão 994070792824 (6792085500)  ASSOCIAÇÃO  ELETROPAULO 

64 Agravo de Instrumento 994080928027 (8041175400)  MP FRC INCORPORAÇÕES 

65 Agravo de Instrumento 994081988872 (7592135000)  ASSOCIAÇÃO PREFEITURA MUN DE SP 

66 Agravo de Instrumento 994082009070 (7547205800)  MP MAFRA CONSTRUTORA 

67 Apelação com Revisão 994071244153 (7255135600)  CETESB PREFEITURA MUN DE SP 

68 Apelação com Revisão 994080764858 (7906685300)  MP PREFEITURA MUN DE SP 

69 Agravo de Instrumento 994082039262 (7599295800)  MP EMURB 

70 Agravo de Instrumento 994082080882 (7635295700)  MP SONIA REGINA M NOGUEIRA 

71 Agravo de Instrumento 994082058607 (7630955500)  DEFENSORIA PREFEITURA MUN DE SP 

72 Agravo de Instrumento 994080935385 (8070985800)  MP FRC INCORPORAÇÕES 

73 Agravo de Instrumento 994071357993 (7223825500) ASSOCIAÇÃO SABESP 

74 Agravo de Instrumento 994040225950 (3656035300) MP MOCIDADE ALEGRE 

75 Agravo de Instrumento  994061744919 (5588735600) ASSOCIAÇÃO PREFEITURA MUN DE SP 

76 Apelação Cível 994060438873 (5392715000)  MP CONS. INT. E PART. DE BENS AS 

77 Agravo de Instrumento 994082011414 (7549155800)  MP ESPAÇO  PROPAGANDA LTDA 

78 Apelação com Revisão 994071752020 (6264525500)  MP RICCI E ASSOCIADOS 

79 Apelação com Revisão 994060588670 (5279055100) MP RENATO NOGUEIRA MAGALHÃES 

80 Apelação com Revisão 994071733847 (6259435900) MP MACEDÔNIO PEREIRA BISPO 

81 Apelação com Revisão 994071798910 (6466965400) MP GUILHERME VALLAND E OUTRO 

82 Apelação com Revisão 994051329820 (4673495700)  MP PREFEITURA MUN DE SP 

83 Apelação com Revisão 994060929979 (6134535000)  MP PREFEITURA MUN DE SP 

84 Apelação com Revisão 994060978860 (6172035900) MP PREFEITURA MUN DE SP 

85 Apelação com Revisão 994050232060 (4550815000)  MP PEDRO ADIG NUNES 
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 Ação Num. Autor Réu 

86 Apelação com Revisão 994071264480 (7296265000)  MP MARCÍLIA A GUILGER E OUTROS 

87 Apelação com Revisão 994030664964 (3473065600)  MP PREFEITURA MUN DE SP 

88 Agravo de Instrumento 994081984508 (7594605700)  MP COMPANY E OUTROS 

89 Apelação com Revisão 994061052515 (6032165000)  MP PREFEITURA MUN DE SP 

90 Apelação com Revisão 994071272831 (7306665500)  MP AUGUSTO SCHUNK E OUTROS 

91 Agravo de Instrumento  994071445523 (7160485200)  ASSOCIAÇÃO PREFEITURA MUN DE SP 

92 Agravo de Instrumento 994071771390 (6474595000)  MP PREFEITURA MUN DE SP 

93 Agravo de Instrumento 994071574749 (6958605700)  MP PREFEITURA MUN DE SP 

94 Agravo de Instrumento 994060944480 (6111335500)  MP PREFEITURA MUN DE SP 

Fonte: Dados coletados do site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 
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APÊNDICE B 

 

Tabela 3. Ações Civis Públicas Ambientais julgadas pela Câmara Reservada ao Meio 

Ambiente, em 2008-2009 – pedido e matéria. 

 

 Ação Num. Pedido Matéria 
1 Agravo de Instrumento 994093858153 IMPUGNAÇÃO DO VALOR 

DA CAUSA 
UrbanístIca 

2 Agravo de Instrumento 994092940385  ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - 
OBRIGAÇÃO DE NÃO 
FAZER 

PROTEÇÃO MANANCIAIS  

3 Agravo de Instrumento 994093589331  PROVA PERICIAL ÁREA DE PROTEÇÃO 

4 Apelação com Revisão  994071426871 OBRIGAÇÃO DE NÃO 
FAZER - INDENIZAÇÃO 

ZONEAMENTO 

5 Agravo de Instrumento 994092587910  LIMINAR - OBRIGAÇÃO DE 
NÃO FAZER – MULTA 

OBRAS 

6 Agravo de Instrumento 994092515206  LIMINAR - OBRIGAÇÃO DE 
NÃO FAZER  

OBRAS 

7 Agravo de Instrumento 994093515874  ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - 
OBRIGAÇÃO DE FAZER - 
MULTA 

LOTEAMENTO IRREGULAR 

8 Apelação com Revisão  99408100942  LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ LOTEAMENTO 

9 Agravo de Instrumento  994081539180  LIMINAR - OBRIGAÇÃO DE 
NÃO FAZER 

OBRAS 

10 Agravo de Instrumento 994070809173  LIMINAR - OBRIGAÇÃO DE 
FAZER 

URBANÍSITCA 

11  Agravo Interno  994093082737 LIMINAR - OBRIGAÇÃO DE 
NÃO FAZER 

ÁREA DE PROT PERMANENTE 

12 Apelação com Revisão 994071674687  LIMINAR - OBRIGAÇÃO DE 
FAZER - OBRIGAÇÃO DE 
NÃO FAZER  

ANIMAIS 

13 Agravo de Instrumento 994092691051  LITISCONSÓRCIO BEM TOMBADO 

14 Agravo de Instrumento 994090275985  ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - 
OBRIGAÇÃO DE NÃO 
FAZER 

OBRAS 

15 Agravo de Instrumento 994090068220  LIMINAR - OBRIGAÇÃO DE 
FAZER 

PATRIMÔNIO HISTÓRICO 

16 Agravo de Instrumento  994090064623  LIMINAR - OBRIGAÇÃO DE 
FAZER 

BEM TOMBADO 

17 Apelação com Revisão 994071555617  INDENIZAÇÃO TRÁFEGO 

18 Apelação com Revisão 994070508649  HONORÁRIOS PERICIAIS ÁREA DE PROTEÇÃO 

19 Apelação com Revisão 994071610403 IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO IMÓVEIS 

20 Agravo de Instrumento 994081078193  OBRIGAÇÃO DE FAZER ZONEAMENTO 

21 Apelação com Revisão  994090191358  LEGITIMIDADE ATIVA LOTEAMENTO IRREGULAR 

22 Apelação com Revisão 994071554315  OBRIGAÇÃO DE FAZER - 
OBRIGAÇÃO DE NÃO 
FAZER - MULTA 

PROTEÇÃO MANANCIAIS  

23 Apelação com Revisão 994040508620  INDENIZAÇÃO LOTEAMENTO IRREGULAR 

24  Medida Cautelar  994080877245 CAUTELAR - OBRIGAÇÃO 
DE NÃO FAZER 

OBRAS 

25 Apelação Com Revisão  994081148947  OBRIGAÇÃO DE FAZER - 
MULTA - PRESCRIÇÃO 

PROTEÇÃO MANANCIAIS  

26 Apelação com Revisão 994081888871 OBRIGAÇÃO DE FAZER - 
MULTA 

LOTEAMENTO IRREGULAR 

27 Agravo de Instrumento 994081623700  SUSPEIÇÃO LOTEAMENTO 

28 Embargos de Declaração 994080807090  LITISCONSÓRCIO LOTEAMENTO IRREGULAR 

29 Embargos de Declaração 994081832970    LOTEAMENTO 

30 Apelação com Revisão 994082177126  INDENIZAÇÃO - VERBA 
HONORÁRIA 

DANO AMBIENTAL 
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31 Agravo de Instrumento 994090152021  COMPETÊNCIA - 

LITISCONSÓRCIO 
ÁGUAS 

32 Apelação com Revisão 994061714972   INDENIZAÇÃO VEGETAÇÃO 

33 Embargos de Declaração 994080970920 LIMINAR - OBRIGAÇÃO DE 
NÃO FAZER 

ÁREA DE PROT PERMANENTE 

34 Apelação com Revisão 994082184025  INDENIZAÇÃO - VERBA 
HONORÁRIA 

 

35 Apelação com Revisão  994071852269  OBRIGAÇÃO DE FAZER - 
OBRIGAÇÃO DE NÃO 
FAZER - INDENIZAÇÃO 

VEGETAÇÃO 

36 Agravo de instrumento 994080968517  OBRIGAÇÃO DE NÃO 
FAZER 

Urbanísitca 

37 Agravo de Instrumento 994081074740  OBRIGAÇÃO DE FAZER - 
OBRIGAÇÃO DE NÃO 
FAZER 

LOTEAMENTO  

38 Apelação com Revisão 994080918951  OBRIGAÇÃO DE NÃO 
FAZER 

TOMBAMENTO 

39 Apelação com Revisão  994071500043  OBRIGAÇÃO DE FAZER - 
OBRIGAÇÃO DE NÃO 
FAZER - MULTA - 
INDENIZAÇÃO 

LOTEAMENTO IRREGULAR 

40 Agravo de Instrumento 994081770128  OBRIGAÇÃO DE FAZER LOTEAMENTO 

41 Apelação com Revisão 994070783058  OBRIGAÇÃO DE FAZER - 
MULTA 

LOTEAMENTO 

42 Apelação com Revisão 994071741919  INDENIZAÇÃO LOTEAMENTO 

43 Apelação com Revisão 994051131302  TUTELA ESPECÍFICA - 
INDENIZAÇÃO 

LOTEAMENTO IRREGULAR  

44 Apelação com Revisão 994080907798  LEGITIMIDADE PASSIVA - 
MULTA 

LOTEAMENTO IRREGULAR 

45 Apelação com Revisão 994081104605  OBRIGAÇÃO DE FAZER - 
MULTA 

LOTEAMENTO IRREGULAR 

46 Agravo de Instrumento 994081489167  OBRIGAÇÃO DE FAZER LOTEAMENTO 

47 Agravo de Instrumento 994081678820  LEGITIMIDADE ATIVA - 
OBRIGAÇÃO DE NÃO 
FAZER 

LOTEAMENTO IRREGULAR 

48 Apelação com Revisão 994070773960  LIMINAR - OBRIGAÇÃO DE 
NÃO FAZER 

EIA 

49 Agravo de Instrumento 994080970920  POSSIBILIDADE JURÍDICA 
DO PEDIDO - LEGITIMIDADE 
ATIVA 

ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 

50 Apelação com Revisão 994082174750  HONORÁRIOS PERICIAIS LOTEAMENTO IRREGULAR 

51 Embargos de Declaração 994081064443  OBRIGAÇÃO DE FAZER - 
OBRIGAÇÃO DE NÃO 
FAZER - MULTA 

DANO AMBIENTAL 

52 Agravo de Instrumento 994081665666   PERÍCIA LOTEAMENTO 

53 Agravo de Instrumento 994081422275  ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - 
OBRIGAÇÃO DE FAZER 

DANO AMBIENTAL 

54 Agravo de Instrumento 994081998401  INDENIZAÇÃO BEM DE USO COMUM 

55 Apelação com Revisão 994071264138  OBRIGAÇÃO DE FAZER - 
OBRIGAÇÃO DE NÃO 
FAZER 

LOTEAMENTO IRREGULAR 

56 Agravo de Instrumento 994080776790  ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - 
OBRIGAÇÃO DE FAZER - 
MULTA 

LOTEAMENTO 

57 Agravo de Instrumento 994080865327  REPRESENTATIVIDADE PARCELAM IRREG. DO SOLO 

58 Agravo de Instrumento 994081990486  PRAZO VEÍCULOS – POLUIÇÃO 

59 Agravo de Instrumento 994081492982  OBRIGAÇÃO DE FAZER - 
INDENIZAÇÃO 

LOTEAMENTO 

60 Apelação com Revisão 994081863832  OBRIGAÇÃO DE FAZER URBANÍSTICA 

61 Apelação com Revisão 994080962586  OBRIGAÇÃO DE NÃO 
FAZER 

PROTEÇÃO MANANCIAIS  

62 Agravo de Instrumento 994071581818  PRECAUÇÃO OBRAS 

63 Apelação com Revisão 994070792824  LIMINAR - OBRIGAÇÃO DE 
FAZER 

ENERGIA ELÉTRICA 
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64 Agravo de Instrumento 994080928027  OBRIGAÇÃO DE FAZER URBANÍSTICA 

65 Agravo de Instrumento 994081988872  OBRIGAÇÃO DE NÃO 
FAZER 

LOTEAMENTO IRREGULAR 

66 Agravo de Instrumento 994082009070 OBRIGAÇÃO DE FAZER - 
MULTA 

LOTEAMENTO 

67 Apelação com Revisão 994071244153  LIMINAR - LEGITIMIDADE 
ATIVA - MULTA 

RESÍDUOS 

68 Apelação com Revisão 994080764858  MULTA URBANÍSTICA 

69 Agravo de Instrumento 994082039262  OBRIGAÇÃO DE FAZER - 
INDENIZAÇÃO - MULTA 

LOTEAMENTO 

70 Agravo de Instrumento 994082080882  OBRIGAÇÃO DE NÃO 
FAZER 

PARCELAM. IRREG. DO SOLO 

71 Agravo de Instrumento 994082058607  OBRIGAÇÃO DE NÃO 
FAZER 

ÁREA DE PROT PERMANENTE 

72 Agravo de Instrumento 994080935385   LIMINAR - OBRIGAÇÃO DE 
FAZER 

OBRAS 

73 Agravo de Instrumento 994071357993  OBRIGAÇÃO DE NÃO 
FAZER - MULTA 

ÁGUAS 

74 Agravo de Instrumento 994040225950  OBRIGAÇÃO DE NÃO 
FAZER 

POLUIÇÃO SONORA 

75 Agravo de Instrumento  994061744919  LIMINAR - OBRIGAÇÃO DE 
NÃO FAZER - MULTA 

ZONEAMENTO 

76 Apelação Cível 994060438873  INDENIZAÇÃO TOMBAMENTO 

77 Agravo de Instrumento 994082011414  LIMINAR - OBRIGAÇÃO DE 
FAZER - OBRIGAÇÃO DE 
NÃO FAZER - MULTA 

POLUIÇÃO VISUAL 

78 Apelação com Revisão 994071752020   INDENIZAÇÃO TOMBAMENTO 

79 Apelação com Revisão 994060588670  OBRIGAÇÃO DE FAZER - 
MULTA 

LOTEAMENTO IRREGULAR 

80 Apelação com Revisão 994071733847  INDENIZAÇÃO LOTEAMENTO IRREGULAR 

81 Apelação com Revisão 994071798910  OBRIGAÇÃO DE FAZER LOTEAMENTO IRREGULAR 

82 Apelação com Revisão 994051329820  OBRIGAÇÃO DE FAZER - 
INDENIZAÇÃO 

OBRAS 

83 Apelação com Revisão 994060929979  OBRIGAÇÃO DE FAZER LOTEAMENTO IRREGULAR 

84 Apelação com Revisão 994060978860  OBRIGAÇÃO DE FAZER LOTEAMENTO IRREGULAR 

85 Apelação com Revisão 994050232060  INDENIZAÇÃO LOTEAMENTO IRREGULAR 

86 Apelação com Revisão 994071264480  INDENIZAÇÃO – INTERESSE 
DE AGIR – POSSIB JUR DO 
PEDIDO 

PARCELAMENTO IRREG. DO 
SOLO 

87 Apelação com Revisão 994030664964   LEGITIMIDADE - MULTA PROTEÇÃO MANANCIAIS  

88 Agravo de Instrumento 994081984508  INDENIZAÇÃO URBANÍSTICA 

89 Apelação com Revisão 994061052515  PROVA PERICIAL LOTEAMENTO IRREGULAR 

90 Apelação com Revisão 994071272831  LIMINAR - OBRIGAÇÃO DE 
FAZER 

LOTEAMENTO IRREGULAR 

91 Agravo de Instrumento  994071445523  OBRIGAÇÃO DE FAZER ÁREA DE PROTEÇÃO 

92 Agravo de Instrumento 994071771390  IMPUGNAÇÃO DO VALOR 
DA CAUSA 

ZONEAMENTO 

93 Agravo de Instrumento 994071574749  ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - 
OBRIGAÇÃO DE NÃO 
FAZER 

OBRAS 

94 Agravo de Instrumento 994060944480  PROVA PERICIAL LOTEAMENTO 

Fonte: Dados coletados do site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

 

 

 


