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RESUMO 
 
 
O presente estudo elaborado visa constatar a evolução de um complexo de regras 

ambientais de direito mateira e processual, com destaque em operar, ou melhor 

dizendo, os procedimentos processuais forenses, cabíveis na defesa do meio 

ambiente. Com isso visa identificar as qualidades especificas de cada uma das 

ferramentas judiciais processuais, no caso que vemos aqui, sendo ação popular e 

ação civil pública, aprofundando-se em evolução legal, suas origens, legislações 

pertinentes, e seus legitimados, quem tem a competência para analisar e julgar as 

ameaças e as lesões ambientais, decorrências de uma determinação nestas ações, 

e não menos importante o Ministério Público na situação de ambos os atos. 

 

PALAVRAS CHAVES: Meio Ambiente Natural, Ordenamento Jurídico, Ação 

Popular  



 

ABSTRACT 
 

 

The present study aims at verifying the evolution of a complex of environmental 

rules of legal and procedural law, with emphasis on operating, or rather, forensic 

procedural procedures, applicable in the defense of the environment. In this case, it 

seeks to identify the specific qualities of each of the judicial procedural tools, in the 

case we see here, being a public action and public civil action, deepening in legal 

evolution, its origins, pertinent legislations, and its legitimates, who has the 

competence to analyze and judge environmental threats and injuries, the 

consequences of a determination in these actions, and not least the Public 

Prosecutor in the situation of both acts. 
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INTRODUÇÃO 

 O se pretende se demonstrar com o presente projeto de pesquisa, é o 

progresso do conjunto de normas ambientais, no que tange a ação popular e sua 

eficácia e utilização na seara ambiental, demonstrado ainda a importância desse 

instrumento na busca da preservação desse importantíssimo patrimônio público. 

A ação popular é instrumento constitucional utilizado pelo cidadão, além 

disso, é também material de direito processual, destacando-se na instrumentalidade, 

ou melhor, a maneira que se deve utilizar essa peça processual, como por exemplo, 

seu objeto, sua finalidade, o sujeito passivo, bem como quem está legitimado a 

impetra-la. 

Será abordado nesse trabalho, além da forma de aplicar o procedimento, 

também identificar as características próprias de outros instrumentos judiciais 

processuais que podem ser utilizados para alcançar finalidade semelhante. Deste 

modo, o objetivo real desta pesquisa é trazer o que a ação popular ambiental 

representa para o direito brasileiro. 

Assim, a ação popular, bem como outros mecanismos apresentados ao 

cidadão, serve para combater e defender com bom senso o meio ambiente. De 

forma que o cidadão, ao descobrir que o meio ambiente está sendo degradado de 

qualquer maneira, poderá fazer uso dessa ferramenta, recorrendo ao judiciário, 

buscando a proteção desse bem que é de todos, agindo, assim, em nome da 

sociedade. 

A proteção do meio ambiente é tema discutido mundialmente e, embora o 

Direito Ambiental Internacional ainda esteja engatinhando, já gerou vários tratados, 

acordos e convenções para tratar do tema, os quais repercutiram no direito interno, 

uma vez que muitos países utilizaram dessas resoluções para criar leis internas que 

regulam atividades potencialmente poluidoras do meio ambiente. 

 O Brasil é um desses países, embora tenha começado a legislar sobre Direito 

Ambiental muito antes da primeira convenção mundial sobre o tema (Conferência de 

Estocolmo), as leis seguintes tiveram muito embasamento nesses documentos. 

Desta forma, percebe-se como a legislação ambiental tem ganhado espaço no 

direito brasileiro. 



 

 Assim, além de apresentar a ação popular como instrumento à disposição do 

cidadão, bem como no exercício da democracia, o foco deste trabalho se encontra 

na análise da efetividade desse importante instrumento na seara do Direito 

Ambiental, através da apresentação de conceitos, análise de trabalhos correlatos e, 

por fim, considerações a respeito. 

  



 

CAPÍTULO 1- ASPECTOS CONCEITUAIS DA AÇÃO POPULAR 

 Inicialmente, devemos compreender o que é ação popular. Nas palavras de 

Pedro Lenza, a ação popular constitui: 

“assim como o voto, a iniciativa popular, o plebiscito e o referendo, a 

ação popular, corroborando o preceituado no art. 1.º, parágrafo 

único, da CF/88, constitui importante instrumento de democracia 

direta e participação política. Busca -se a proteção da res publica, 

ou, utilizando uma nomenclatura mais atualizada, tem por escopo a 

proteção dos interesses difusos.” (LENZA, 2012, pág. 1059) 

 Assim, a ação popular traduz o exercício efetivo da democracia, pois é um 

instrumento que está à disposição do cidadão, para que este, no exercício da sua 

cidadania, busque a proteção do patrimônio público, ou ainda, qualquer interesse 

coletivo, ou seja, da sociedade.  

 Portanto, o cidadão não poderá utilizar desse instrumento para pleitear 

interesse particular, uma vez que a natureza dessa ação é proteger o bem público 

das irregularidades do Estado, exercendo a democracia de forma efetiva e funcional. 

Neste sentido, a ação popular está prevista no art. 5.º, LXXIII, da Constituição 

Federal de 1988, nos seguintes termos:  

“qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise 

a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o 

Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao 

patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-

fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência”. 

 Assim, nos termos do artigo supramencionado, a ação popular poderá ser 

impetrada pelo cidadão, sempre que houver a necessidade de anular ato efetuado 

por qualquer órgão do Estado, ou ainda, dos quais o Estado participe, que lesione a 

moralidade administrativa, o meio ambiente e o patrimônio histórico cultural do país. 

 Embora o artigo preveja apenas a função repressiva da ação popular, este 

instrumento poderá também ter caráter preventivo, de forma que o cidadão, quando 

quiser impedir que o Estado pratique um ato que lesionará o patrimônio público, 

impetrará a ação popular. 



 

 Exemplificando, imaginemos que a Prefeitura Municipal de uma cidade 

qualquer publique no jornal local que irá iniciar a pavimentação de um trecho da 

cidade, onde corre um pequeno córrego e, para isto, irá soterrar uma nascente. A 

fim de proteger o meio ambiente, o cidadão poderá impetrar a ação popular para 

evitar que tal medida seja efetuada. 

 Sob outro aspecto, a ação popular é um instrumento tão democrático que 

será impetrada gratuitamente, segundo dispõe o artigo supracitado. Isto é 

necessário para que todos os cidadãos, inclusive os de baixa renda, possam ter 

acesso ao judiciário quando surgir a necessidade de preservar o bem público. 

 Entretanto, se comprovada a má-fé do autor, ou seja, se o cidadão impetrar 

com ação popular contra ato que não cause lesão, ao patrimônio público de má-fé, 

deverá arcar com o ônus de sucumbência. Portanto, a lesividade ou iminência da 

lesividade, é requisito obrigatório. 

 No tocante aos requisitos, Pedro Lenza os esquematiza da seguinte forma: 

“Deve haver lesividade: 

1. ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe 

(entenda -se entidades da administração direta, indireta, incluindo 

portanto as entidades paraestatais, como as empresas públicas, 

sociedades de economia mista..., bem como toda pessoa jurídica 

subvencionada com dinheiro público); 

2. à moralidade administrativa; 

3. ao meio ambiente;  

4. ao patrimônio histórico e cultural.” (LENZA, 2012, pág. 1061) 

 Quando falamos em lesividade ao patrimônio público, devemos entender que 

o ato administrativo também deve ser ilegal. Assim, “por lesividade deve -se 

entender, também, ilegalidade, pois, como assinalou Temer, “embora o texto 

constitucional não aluda à ilegalidade, ela está sempre presente nos casos de 

lesividade ao patrimônio público”.” (LENZA, 2012, pág. 1061) 

 Por outro lado, no que tange à legitimidade, a Constituição é clara, somente 

poderá propor ação popular o cidadão. Por cidadão, a própria Constituição entende 

por aquele que está em dia com suas obrigações eleitorais. Entretanto, para 



 

impetrar com ação popular é necessário o intermédio de um advogado, pois o 

cidadão, embora legitimado, não possui capacidade postulatória. 

 Neste sentido, Lenza entende que: 

“excluem-se do polo ativo os estrangeiros, os apátridas, as pessoas 

jurídicas (vide Súmula 365 do STF) e mesmo os brasileiros que 

estiverem com os seus direitos políticos suspensos ou perdidos (art. 

15 da CF/88). Entendemos que aquele entre 16 e 18 anos, que tem 

título de eleitor, pode ajuizar a ação popular sem a necessidade de 

assistência, porém, sempre por advogado (capacidade postulatória)”. 

(LENZA, 2012, pág. 1062). 

 Os relativamente capazes (maiores de dezesseis anos e menos de dezoito), 

segundo as palavras de Pedro Lenza, também estão legitimados a impetrar uma 

ação popular sem precisar de seus representantes legais, com a ressalva de 

estarem representados por advogado, uma vez que apenas este possui capacidade 

postulatória para impetrar o referido instrumento. 

 Embora não seja tão democrático quando o Habeas Corpus, que pode ser 

impetrado “informalmente” por qualquer pessoa, a qualquer tempo, sem a 

necessidade de intermédio de advogado, a Ação Popular possui mais requisitos em 

razão de sua relevância e do bem jurídico ao qual busca a tutela. Portanto, se o bem 

que se busca proteger compõe o patrimônio da sociedade do país, logicamente que 

apenas o cidadão, na concepção jurídica da palavra, deve estar legitimado para tal. 

1.1- ASPECTOS CONCEITUAIS DE MEIO AMBIENTE 

Podemos dizer que a palavra “ambiente” tem a origem do latim ambiens 

entis, no qual seu significado é envolver, rodear. 

Há quem une a utilização dos termos pela repetição do “meio” e “ambiente”, 

onde se entende que os dois teriam o mesmo sentido na acepção e na 

abrangência. A nomenclatura “meio ambiente”, contudo, já está permanente em 

todos os conhecimentos que falam sobre esta matéria, isto talvez pela maneira de 

atribuir ao conteúdo um maior destaque. 

Instituindo, assim, um conjunto de tudo aquilo que nos cerca, o ambiente é o 

componente ligado a vida. Desta forma, podemos delimitar sua a definição e a sua 



 

precaução constante do ser humano, assim deixando de importar apenas com a 

ciência jurídica, mas sim com as ciências ambientais. 

O Direito Ambiental Brasileiro, uma vez quando, de natureza igual, tem 

interesse pela concepção do ambiente, o objetivo de conhecer o bem que 

intensamente tutelar, onde possa examinar a sua proteção em maior eficiência. 

Com isso, em nossa atual metodologia jurídica, traz uma definição bastante vasta, 

encontrada no art. 3º, I da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente – Lei nº 

6.938/81, que traz: 

“Art. 3º. Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:  

 

I – meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influencias e 

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

e rege a vida em todas as suas formas; 

(...)” 

Neste sentido, Paulo de Bessa Antunes, em sua obra Direito Ambiental traz 

o seguinte entendimento: 

“Meio Ambiente compreende o humano como parte de um conjunto 

de relações econômicas, sociais e políticas que se constroem a 

partir da apropriação dos bens naturais que, por serem submetidos 

à influência humana, transformam-se em recursos essenciais para a 

vida humana em quaisquer de seus aspectos.” (ANTUNES, 2010, p. 

09) 

Não podemos deixar de destacar que a doutrina expande a concepção de 

meio ambiente, assim permitindo capacidades absolutas de defesa de vários 

elementos que o estabelece, sendo eles, o ar, o subsolo, as aguas, a flora, a fauna 

e todas as maneira e recursos de vida que podemos conceber. 

Desta maneira, Hugo Nigro Mazzilli, afirma que “tudo o que diga respeito ao 

equilíbrio ecológico e induza a uma sadia qualidade de vida é, pois, questão afeta 

ao meio ambiente.” (MAZZILLI, 2010, p. 158). 

É indispensável, pois, o entendimento anterior de tais fundamentos gerais a 

respeito do meio ambiente, ou seja, para que se torne possível sua visualização 

mais nítida em vista da tutela do bem ambiental em sua metodologia jurídica 

brasileira.  



 

Por fim, um breve parecer sobre o tema a ser tratado. Dispondo sobre a 

Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e 

aplicação, e dá outras providências. 

1.2- DIREITO AO MEIO AMBIENTE E JUSNATURALISMO 

A multiplicidade de conceitos de meio ambiente até mesmo além do ponto 

de vista jurídico, onde transcorre do fato de que o vínculo do homem com o 

ambiente em que vive, onde já tem sido motivo de preocupações em nossas 

sociedades. Sendo assim, porque toda a ação humana produz efeitos de grandes 

importâncias no que envolve o ambiente, efeitos estes que abrange as mínimas 

modificações, até mesmo aos grandes abalos.   

Antigamente os povos predominavam um entendimento da importância da 

natureza, isto, anteriormente sobre as temáticas ambientais estarem contempladas 

por algum fundamento jurídico. Isso em razão de que, era da natureza que 

extraíam todas as maneiras de subsistência. 

1.3- DIREITO AO MEIO AMBIENTE E INTERESSES A COLETIVIDADE 

O desenvolvimento histórico da consideração ambiental, antigamente 

considerada vista a ponderar o acontecimento de que cada agrupamento, ao 

demonstrar seu conhecimento de ambiente, estabelece igualmente a ponto de 

vista, o homem com vinculo ao mesmo, ainda que deste modo de maneira 

excessivamente primaria. Afinal, como acima já citado, não se realizava um 

resguardo ambiental positivada, em face da priorização de outras preferencias 

considerados mais pertinentes socialmente. 

O direito positivo, tipicamente, sempre se baseou nos litígios relativos a 

direitos individuais, sobrelevando a concepção de que os conflitos sociais 

absorvidos pelo âmbito jurídico se resumindo no binômio público e privado.  

O resguardo ambiental, assim sendo, a responsabilidade prejudicada em 

encargo dos interesses individuais, principalmente econômicos. Contudo, Oscar 

Vilhena Viera, esclarece que: 

“(...) um direito não se confunde com uma presunção absoluta, ou 

com a ideia de uma esfera intransponível e incompatível com o 

interesse da coletividade (...), pois antes de se realizar no mundo 

prático, os direitos terão que ser ponderados em face de interesses 



 

e valores da sociedade.” (PADILHA; NAHAS; MACHADO, 2009, p. 

07) 

Estando a humanidade em uma pratica constante da evolução e 

prosperidade de pensamentos, de preceitos, os interesses que lhe são 

preferenciais igualmente apontam por modificações periódicas.  

Uma transformação revolucionaria nos traz ideias simultaneamente no 

pensamento mundial ambientalista e na doutrina jurídicas, permitindo com que as 

ocupações ambientais e seu auxilio considerassem as grandezas da natureza 

primordial. 

Observando estas preferencias tão elevados relevantes às sociedades 

humanas, sendo assim, nada mais que digno que existisse legalmente tutelado, 

decorrente, pois desta forma, o desenvolvimento repentino da legislação 

internacional, da qual matéria, alega-se direta ou indiretamente aos assuntos 

ambientais.  

Surge nesta situação a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, 

concluindo assim, novos procedimentos, na comunidade internacional, para 

interceder a semelhança entre os Estados e os indivíduos.  

1.4- O MEIO AMBIENTE COMO DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL 

O crescimento do direito com o objetivo de formar relações de natureza 

comunitária onde o direito ao meio ambiente contraia perspectiva importância, que, 

portanto, não era censurada: o entendimento de direito ambiental de modo que 

encaixe o direito humano.  

Já os direitos humanos são aqueles caracterizados a própria circunstancia 

humana, relacionados a toda população da terra, estando, consequentemente as 

metodologias jurídicas dos Estados. Tendo como objetivo inicial a preservação da 

pessoa humana, sua integridade, dignidade e sobrevivência, ou melhor, a proteção 

da vida humana, entretanto, também como qualidade. 

E o meio ambiente, podemos nos referir que é aquele que se desenvolve e 

desenvolve a vida humana, de maneira que a conservação de sua salubridade e 

estabilidade é o fator primordial para se ter uma qualidade de vida das populações. 

Nesta percepção compreendemos que a preservação ao meio ambiente 

executa como uma contrapartida dos direitos e deveres do homem, quais sejam 



 

digno da saúde e outros fatores que conseguiriam constantemente equilibrar o 

ambiente.  

Como sugere Norma Sueli Padilha, “(...) o homem e o meio ambiente fazem 

parte da mesma teia de vida, portanto, a efetividade das normas ambientais implica 

a efetividade de direitos humanos fundamentais”. (PADILHA; NAHAS; MACHADO, 

2009, p. 51). 

A classificação dos direitos humanos fundamentais na concepção decorre de 

uma doutrina mundial, nas quais a Organizações das Nações Unidas tem grande 

influência na participação.  

Para que isto possa ter efeitos, que possam ser efetivamente preservados, 

ainda assim, é necessário que se tornem recepcionados pela metodologia jurídica 

dos Estados, havendo que conceber normas com obrigações constitucionais. Oscar 

Vilhena Vieira, traz um entendimento brilhante que define:  

“Ao serem constitucionalizados os direitos se tornam fundamentais 

também no sentido jurídico, sendo colocados acima do alcance do 

Estado e de maiorias eventuais. Passam então a ter um peso ainda 

maior sobre as nossas ações, devendo prevalecer sobre outros 

interesses ainda que legítimos e mesmo sobre outros direitos, ainda 

que reconhecidos pela comunidade.” (PADILHA; NAHAS; 

MACHADO, 2009, p.16).  

 

Desta forma, relevante compor comentários a respeito da constitucionalização 

do direito fundamental ao meio ambiente, para que conseguimos compreender a 

transformação de seu espaço nas constituições brasileiras, bem como definir de 

modo real que possui na nossa vigente Carta Magna e entre as outras legislações 

infraconstitucionais oportunos à matéria. 

1.5- A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL AO MEIO 

AMBIENTE E AS LEGISLAÇÕES AMBIENTAIS 

Podemos dizer que as constituições republicanas são fundamentais para 

motivação formal de todos os direitos preservados em uma comunidade. O mesmo 

não muito obstante de ser com semelhança ao direito ambiental. 

Retornando, não muito obstante, uma histórico das constituições brasileira, 

podemos analisar que nem a todo momento a precaução com o meio ambiente, se 



 

mostrou frequente sua presença. Algumas das Cartas brasileiras, ao menos, 

trouxeram referencias nítidas ao termo “meio ambiente” muito menos, demonstram 

quaisquer tipos de interesse indireto à perda dos recursos ambientais.  

A preservação ao bem ambiental era praticamente irreal. O que de fato ocorre 

nas constituições decorridas à Carta de 1988 era a simples citação de alguns 

fundamentos ambientais, como os minérios, a pesca, a agua e as florestas, de 

maneira muito esparsa e bagunçada. 

Antigamente, em 1824 a Constituição Imperial, inédita Carta Brasileira, teve 

uma grande preocupação com a norma econômica, assim não referenciando os 

recursos naturais, sendo tão curioso, pois no tempo de sua propagação o país era o 

principal vendedor de matéria prima e praticamente exclusivo de ser relacionado da 

preservação de tais recursos. 

Em seguida, em 1981 a Constituição assim como, não elaborou um 

procedimento adequado com o vínculo da proteção e preservação do meio 

ambiente, encontrando-se uma nova maneira mais perto do conteúdo ambiental, 

onde se trata de conceder a União a capacidade de estabelecer sobre suas terras e 

minas. 

Em 1934, a Carta trouxe o tempo republicano, onde ressaltou por dar 

preferência na proteção do patrimônio histórico, paisagístico e cultural, mas 

contendo-se ainda vários fatores ambientais.  

Destacando em seu inciso XIX, §3º do artigo 5º da Constituição, onde 

determinada a capacidade de legislar referente a “bens de domínio federal, riquezas 

do subsolo, mineração, metalurgia, agua, energia hidrelétrica, florestas, caça e 

pesca e suas explorações” era da União.   

Não podemos deixar de falar que a constituição colaborou bastante para que 

fosse criada as legislações infraconstitucionais relacionadas para a preservação do 

meio ambiente, não obstante, mais sim especifica para a aproximação de tais 

recursos econômicos. 

Não menos importante, as outras constituições até a atual, traz em seu 

conteúdo algumas formas de preservar o meio ambiente, bem como punir a todos 

aqueles que vem degradando a natureza. 

Paulo de Bessa Antunes, traz que: 



 

“(...) um balanço geral das competências constitucionais em matéria 

ambiental demonstra que o tema, até a Constituição de 1988, 

mereceu tratamento apenas tangencial e que a principal 

preocupação do constituinte sempre foi com a infra-estrutura para o 

desenvolvimento econômico (...)”. (ANTUNES, 2010, p. 62). 

Com isso a nossa atual Constituição Federal Brasileira, traz uma nitidamente 

um ordenamento jurídico, que está expresso em seu artigo 225, onde se determina a 

principal maneira de defender o meio ambiente, passando não somente ao Poder 

Público, bem como, a coletividade, e o dever de defender, colocando deveres a 

todos. Assim o caput traz: 

“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.” 

Por fim, esta nova visão que a Constituição Federal de 1988, nos mostrou um 

recurso essencial para a execução dos direitos ambientais: a sugestão construção 

de direitos e deveres de cidadão em relação ao ambiente. A responsabilidade da 

proteção ao meio ambiente deixou de ser exclusiva do Estado, tornando-se também 

uma responsabilidade da sociedade como um todo. Se o bem é de uso comum, é 

deve de todos zelar por ele (PADILHA; NAHAS; MACHADO, 2009). 

1.6- A AÇÃO POPULAR NA SEARA DO DIREITO AMBIENTAL 

A Ação Popular, como instrumento de defesa do meio ambiente, possui 

grande relevância, uma vez que o meio ambiente, mais que um direito de todos, é 

um dever de todos, isto é, sua proteção, cuidado e preservação é atribuição de 

todos os cidadãos do mundo, pois é da natureza que sai a fonte da nossa 

subsistência. 

Neste sentido, Marcelo Abelha Rodrigues discorre: 

“a ação popular constitucional permite que qualquer cidadão tome a 

iniciativa de proteger jurisdicionalmente certos interesses difusos. 

Isso torna a ação popular um remédio extremamente democrático, 

que permite uma participação direta do cidadão na proteção do 

patrimônio ambiental. Entretanto, o que torna este remédio tímido e 



 

acanhado do ponto de vista jurídico, é o fato de que ele se limita a 

anular atos lesivos emanados do Poder Público. Há, portanto, forte 

restrição em relação ao pedido (apenas de anulação) e ao polo 

passivo da demanda (apenas o Poder Público)” (RODRIGUES, 

2016, pág. 113) 

 Embora a lei não faça menção ao caráter preventivo da Ação Popular e, nas 

palavras de Marcelo Abelha Rodrigues, isso provoque uma restrição em relação ao 

pedido, existe a possibilidade de impetração deste instrumento na sua forma 

preventiva, conforme se vê da ementa a seguir: 

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR 

PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA 

DO PEDIDO. PERDA DE OBJETO E AUSÊNCIA DE REQUISITO 

DA MEDIDA POPULAR. PRELIMINARES NÃO CONFIGURADAS. 

DANO AMBIENTAL POTENCIAL. POSSIBILIDADE. ILEGALIDADE 

DAS LICENÇAS DE INSTALAÇÃO. AUSÊNCIA DE EIA-RIMA. - No 

caso sob análise, trata-se de ação popular preventiva, que está 

prevista nos artigos 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal e 1º 

da Lei nº 4.717/65 e não é vedada no sistema processual. Assim, 

não há que se falar em impossibilidade jurídica do pedido, de modo 

que deve ser afastada a preliminar em debate. - A demanda 

cautelar proposta para evitar a construção de uma via pública de 

dupla rodagem em local de preservação permanente, bem como em 

qualquer terreno da universidade, se revela adequada e útil à 

obtenção do provimento pretendido, porquanto a obra 

efetivamente ingressou na área de propriedade da instituição de 

ensino, razão pela qual remanesce o interesse na análise da 

legalidade do ato. Dessa forma, a preliminar de perda do objeto 

também deve ser rechaçada sob tal aspecto. - A ação popular 

constitui um remédio constitucional colocado à disposição de 

qualquer cidadão para defesa dos interesses da coletividade e se 

destina à anulação de ato lesivo, concreto ou potencialmente, ao 

patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e 

ao patrimônio histórico e cultural, consoante previsão nos artigos 5º, 

inciso LXXIII, da Constituição Federal e 1º da Lei nº 4.717/65. (...) 

Adotada a corrente segundo a qual basta um desses requisitos para 

a propositura e procedência do processo popular, na medida em 

que a ilegalidade da conduta do administrador público enseja a 

violação à moralidade administrativa, a qual pode ser considerada 

um elemento apto a ensejar a propositura do remédio 

constitucional. Dessa forma, o instituto popular pode ser 

manejado para proteção dos bens juridicamente tutelados, 

ainda que inexistente o dano material ao patrimônio público.  



 

(TRF-3 - APELREEX: 6992 MS 0006992-29.2002.4.03.6000, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRE NABARRETE, 

Data de Julgamento: 06/09/2013, QUARTA TURMA) 

  

Assim, como se vê do julgado acima, a ação popular foi proposta com a 

finalidade de se evitar uma construção de via pública em local de preservação 

permanente. Portanto, o dano material ainda não havia se concretizado, dessa 

forma, temos uma ação popular de caráter preventivo que foi completamente 

admitida pelo tribunal. 

Quando tratamos de dano ambiental, a prevenção é uma medida de extrema 

importância, pois, muitas vezes, o dano causado à natureza é irreversível, de forma 

que a área degradada é irrecuperável. Ainda assim, a lei estabelece meio de 

reparar o dano causado. 

A legislação ambiental brasileira prima pela reparação do dano, ou seja, pela 

recuperação da área afetada, cumulativamente com o pagamento de indenização 

pecuniária, porém, quando a recuperação da área se torna inviável, o único meio 

que resta é a indenização pecuniária. 

Ainda que o agente causador do dano seja punido após a ocorrência deste, 

ainda resta o problema e as consequências que a degradação traz para o meio 

ambiente. Além da morte de espécies vegetais ou de nascentes de rios, bem como 

poluição irreversível das águas, muitas espécies da fauna também são afetadas. 

Assim, a prevenção e a precaução, princípios ambientais que traduzem o 

cuidado prévio com o meio ambiente, a fim de evitar a ocorrência do dano 

ambiental, são a melhor alternativa, pois, uma vez que o dano já ocorreu, podemos 

presenciar a morte de todo um ecossistema.  



 

2- ANÁLISE DE CORRELATOS 

O objetivo deste capítulo visa demonstrar mediante análise de estudo de 

trabalhos correlatos que o tema exposto por mim nesta monografia é tão praticado 

e exposto na mídia mundial e brasileira por nossa sociedade, nossos 

comunicadores.  

Este método se torna importante, ao passo que com estas análises reforça o 

problema exposto nesta monografia que é que cerca a realidade da nossa 

sociedade. Além de fazer ação popular nas questões ambientais, no ornamento 

jurídico brasileiro com que as hipóteses defendidas serão bem mais discutidas e 

relevante do que imaginamos. 

2.1- A ação popular de natureza ambiental, um instrumento de cunho 

constitucional, com o condão de efetivar direitos fundamentais 

O autor do trabalho a ser analisado, cujo o título se encontra acima, Dirceu 

Pereira Siqueira, é Doutorando e Mestre em Direito Constitucional pelo Centro de 

Pós-Graduação da ITE/Bauru – SP. Especialista em Direito Civil e Processual Civil 

pela UNIRP. Pesquisador do Núcleo de Pesquisas e Integração do Centro de Pós-

Graduação da ITE. Professor no Curso de Direito das Faculdades Integradas de 

Ourinhos (FIO); Advogado. 

O autor relata que a ação popular é instrumento concretizante da dignidade 

da pessoa humana, por isso implica em uma série de fatores que vão além de 

simplesmente sistematização dos atos processuais para se atingir a tutela 

jurisdicional, pois é pertinente às funções do Estado tutelar os direitos em massa, 

por direitos coletivos entende-se aqueles que atingirão um número imenso de 

pessoas que poderão ser beneficiadas ou prejudicadas por uma decisão judicial, 

sendo que tal número é indefinido. 

O autor traça alguns parâmetros acerca destes institutos e de sua importância 

à vida humana, buscando-se, acima de tudo, a prevalência da dignidade da vida 

humana. Ressalta que para atingir esse objetivo devemos, inicialmente, considerar o 

direito a um meio ambiente equilibrado como foco, para então fazer uso dos 

inúmeros instrumentos coletivos, especialmente a ação popular ambiental, 



 

mecanismo disponível a qualquer cidadão, contando assim com uma legitimidade 

maximizada para o efetivo exercício da democrática. 

Antes de iniciar suas considerações, o autor apresenta o conceito de ação 

popular trazido pelo Constituição Federal, a saber: 

“Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 

no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] 

LXXIII. qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular 

que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de 

que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio 

ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo 

comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da 

sucumbência; [...]” 

Através do conceito acima, o autor entende por ação popular um “instrumento 

constitucional, colocado à disposição de qualquer cidadão como forma de defesa 

dos interesses da coletividade”. Ainda ressalta o caráter democrático do instrumento, 

pois está à disposição de qualquer cidadão. 

Relembra os ensinamentos de Meireles, defendendo que a ação popular é o 

meio constitucional à disposição de qualquer cidadão para obter a invalidação de 

atos ou contratos administrativos, ou similares, ilegais e lesivos do patrimônio 

público, do Estado ou de suas autarquias, entidades paraestatais e pessoas 

jurídicas subvencionadas com dinheiros públicos. 

Destaca o conceito trazido na norma infraconstitucional que cuida do instituto, 

Lei nº. 4.717 de 19 de junho de 1965, o qual dispõe: 

“Art. 1º Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação 

ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, 

do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades 

autárquicas, de sociedades de economia mista (Constituição, art. 

141, § 38), de sociedades mútuas de seguro nas quais a União 



 

represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de 

serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja 

criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com 

mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita ânua, de 

empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, 

dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou 

entidades subvencionadas pelos cofres públicos.” 

Em seguida, o autor trata do objeto da ação popular, destacando a extrema 

necessidade do estudo do tema, pois somente com o estudo aprofundado do 

assunto é possível vislumbrar o seu real alcance, assim como suas reais limitações 

impostas pelas normas que a disciplinam. 

Explica que os requisitos cumulativos da ação popular são representados pela 

invalidade e pela lesividade do ato que se pretenda atacar, de forma que, ao 

tratarmos como cumulativos, esses requisitos precisam estar presentes quando da 

propositura da ação popular, pois não será possível sua configuração com apenas 

um ou outro requisito. Assim, por serem cumulativos, todos os requisitos deverão 

estar presentes para que haja o cabimento deste remédio constitucional. 

Quanto à legitimidade, esta poderá ser ativa e passiva. O autor explica que a 

legitimidade ativa trata-se da legitimidade para agir na demanda popular, 

relembrando a previsão constitucional que atribui a legitimidade ativa a qualquer 

cidadão, ressaltando que somente ao cidadão brasileiro, pessoa física no gozo de 

seus direitos políticos, é atribuído essa legitimidade. 

O autor explica ainda a importância da postura processual do legitimado, 

enquanto autor da ação, pois “existem entendimentos no sentido de que o autor 

popular atue como substituto processual, sendo que os adeptos deste 

posicionamento servem-se do argumento de que o autor de uma ação popular, já 

que não defende interesse seu em juízo, mas sim o da comunidade, de quem é 

integrante, atua como verdadeiro substituto processual”.  

Desta forma, existem adeptos da posição de que o autor popular não atua 

como substituto processual, pois, sob uma perspectiva, pode-se entender que o 

autor popular não é titular do direito ora pleiteado, o que não procede, afinal, o autor 



 

popular pode até ser considerado como um dos titulares, em função da titularidade 

de toda a coletividade, entretanto, jamais poderia ser considerado como não titular. 

Ressalta o entendimento do Supremo Tribunal Federal, sobre a 

impossibilidade de a pessoa jurídica ser legitimada a figurar na parte ativa da ação 

popular. Enfatiza ainda que o relativamente capaz (menor de dezoito anos e maior 

de dezesseis anos) também está impossibilitado de figurar no polo ativo desta ação, 

pois, embora preencha o requisito da cidadania, não possui capacidade processual. 

Assim, o relativamente capaz somente poderá figurar no polo ativo de uma 

ação popular se assistido, haja vista que os requisitos para a propositura da ação, 

como visto anteriormente, são cumulativos. Desta forma, a capacidade processual 

estará presente na figura do representante do menor relativamente capaz, o qual já 

possui o requisito da cidadania. 

Quanto a legitimidade do Ministério Público na ação popular, o autor explica 

que este órgão é autônomo, pois tem o dever de velar pela regularidade do 

processo, e ainda, proteger o interesse público. Assim como o meio ambiente é 

direito e dever de todos, cabe ao Ministério Público, primordialmente, zelar por esse 

bem público.  

O autor explica também que o Ministério Público poderá ainda figurar como 

sucessor do autor popular. De forma que, se “o autor desistir da ação ou não 

promover o seu adequado andamento por desídia, serão publicados editais, 

cabendo desta forma a qualquer cidadão, ou mesmo ao Ministério Público, a 

possibilidade de promover o prosseguimento da ação”. 

Desta forma, entende que o Ministério Público, “além de atuar no feito 

como custos legis, desde o momento em que toma conhecimento do ajuizamento da 

ação popular, pode também vir a atuar como sucessor do autor popular”. 

Já no tocante à legitimidade passiva, ressalta a importância de aferir quem 

poderá compor o polo passivo da ação. Neste diapasão, o aturo explica que 

“a legitimação passiva para a causa refere-se à qualidade daquela pessoa que deve 

suportar o ônus da propositura da demanda”. 



 

Explica que a questão referente à legitimação passiva, já foi objeto de 

grandes controvérsias antes de sua normatização, ante às muitas “dificuldades em 

saber quem poderia compor o polo passivo desta demanda e, contra quem poderia a 

ação popular ser interposta, fato este que pode ser resolvido após sua 

regulamentação”. 

Desta forma, o autor explica que no polo passivo da ação popular ambiental 

figurarão as autoridades diretamente responsáveis pelo ato administrativo 

impugnado. Assim, é necessário que figure no polo passivo um ente da 

Administração Pública dieta, indireta ou pessoa jurídica ligada à administração 

pública.  

Ressalta ainda que “quando o objeto da ação popular versar sobre ato 

legislativo de efeito concreto, os beneficiários que devem figurar no pólo passivo são 

aqueles que se favorecem diretamente do ato ou da omissão lesiva. Os beneficiários 

indiretos não precisam, via de regra, integrar a lide”.  

O autor entende que a ação popular na defesa do direito ambiental está bem 

delineada na Constituição Federal de 1988, pois tornou-a mais efetiva ao expandir 

seu objeto, reconhecendo o meio ambiente como meio difuso, isto é, como objeto a 

ser protegido pela ação popular, uma vez que é direito de todos. 

Explica que a proteção ao meio ambiente encontra sua relevância também 

como uma das melhores formas de assegurar o direito à vida, vez que um meio 

ambiente equilibrado é garantia de desenvolvimento sustentável, um caminho para a 

vida digna igualmente garantida na Constituição, pois, segundo o autor “se 

pensarmos ainda, que o escopo para essencial que justifica a aplicação da ação 

popular em função do direito ambiental, é a prevalência do direito à vida, por meio 

de um meio ambiente saudável”. 

Destaca ainda que “a Constituição de 1988, reconheceu o direito do cidadão, 

enquanto titular da ação popular, exercer seu poder fiscalizador sob direitos 

inerentes ao meio ambiente, incumbindo, portanto a partir deste momento ao 

cidadão, o direito de impugnar atos da administração pública, de maneira preventiva 

ou repressiva que apresentem riscos ao meio ambiente”. 



 

Assim, explica que, uma vez que a ação popular é um instrumento 

constitucional disponível a todo cidadão, o cidadão possui o poder de controlar os 

atos da administração pública, de maneira preventiva ou repressiva que apresentem 

riscos ao meio ambiente. 

Por fim, ressalta ainda, “que o instrumento da ação popular, contempla a 

proteção ao meio ambiente mesmo que na forma preventiva, logo, trazendo muitas 

benesses ao objeto pela utilização deste mecanismo, uma vez que na mera 

possibilidade de lesão já poderemos protegê-lo, conseguindo desta forma, evitar a 

concretização do dano”. 

2.1.1 – Crítica 

 Sob a perspectiva do autor, o direito ao meio ambiente é fundamental, pois 

está intimamente ligado ao direito a vida, isto porque, em seu entendimento, não 

poderá haver vida sem que haja um meio ambiente equilibrado, que somente poderá 

ser alcançado através da conscientização da sociedade, de forma a se ter um 

desenvolvimento sustentável. 

Logo, para que haja a prevalência do direito à vida a proteção ao meio 

ambiente é importantíssima, quiçá, intrínseca, objetivando a solidificação efetiva do 

princípio da dignidade da pessoa humana. É essencial para que se ocorra a 

concretização ao equilíbrio do meio ambiente, através de instrumentos coletivos. 

Esses instrumentos, como a ação popular, são a melhor forma de efetivar 

esse equilíbrio, uma vez que as decisões neste âmbito têm abrangência maior e 

carreta condições melhores de acesso, como a celeridade e a economia processual, 

bem como outros benefícios que só podem ser alcançados através do uso dos 

mecanismos coletivos. 

Assim, o autor entende que a ação popular ambiental vai além de uma 

garantia constitucional, pois representa uma forma de exercer a democracia, uma 

vez que sua essência possibilita que qualquer cidadão ingresse com a ação em 

defesa do patrimônio público. 



 

Por fim, o autor concluiu em seu estudo que a ação popular, como direito 

fundamental difuso, proporciona formas adequadas e efetivas de aplicar um direito, 

em busca de um meio ambiente equilibrado, vez que atua como “importante 

instrumento concretizante dignidade da pessoa humana”. 

2.2- A ação popular na esfera ambiental como meio de exercício da cidadania 

O presente trabalho foi elaborado pela advogada e mestre em Direito Político 

e Econômico, na Universidade Presbiteriana Mackenzie (dissertação aprovada com 

distinção), Maria Fernanda Soares Macedo. Pesquisadora nos grupos "Políticas 

Públicas como instrumento de efetivação da Cidadania" e "Novos Direitos e proteção 

da cidadania: evolução normativa, doutrinária e jurisprudencial", que são vinculados 

ao Programa de Pós-Graduação Strictu Sensu da Faculdade de Direito da 

Universidade Mackenzie. Foi advogada-chefe de sala na aplicação dos Exames da 

Ordem dos Advogados do Brasil, em São Paulo, em 2010 e 2011 (CESPE/UNB e 

FGV). 

A autora explica que neste trabalho tem o objetivo demonstrar a importância 

da ação popular para a tutela ambiental. Embora o presente estudo estar focado na 

legislação brasileira, ressalta-se o amparo também internacional que possui a tutela 

ambiental. 

Nas palavras de autora, “no ordenamento jurídico brasileiro, a participação 

ativa do cidadão é de imensurável importância para a implementação de incontáveis 

melhorias na sociedade, incluindo-se neste rol a preservação do meio ambiente.  

A Constituição Federal brasileira vigente, também conhecida como 

Constituição-Cidadã, apresenta os pilares de normas dos direitos e deveres que 

devem ser protegidos e tutelados. Trata-se da Lei Maior brasileira, que será o 

parâmetro para a interpretação e aplicação das normas materiais e processuais de 

todo o universo que compõe o ordenamento jurídico”. 

Entende que a proteção ambiental, a qual está ampara dentro e fora da 

Constituição Federal, tem maior relevância na Carta Magna, por isso deve ser 

interpretada à luz das normas constitucionais, a fim de se alcançar sua real eficácia 

na busca da proteção ao meio ambiente. 



 

A autora explica que a ação popular na seara ambiental é uma ferramenta de 

acesso ao Poder Judiciário, pois dessa forma o cidadão terá acesso à via judicial na 

busca da tutela jurisdicional nas questões ambientais. Na visão da autora, o estudo 

do Direito Ambiental envolve outras ramificações do direito, como o penal, 

processual, constitucional, etc, dada a profundidade da matéria. 

Ressalta que a proteção ao meio ambiente, tratada na Carta Magna, tem 

relevância para a atual e as futuras gerações, pois, se preservada hoje, a natureza 

sobreviverá como patrimônio para as próximas gerações. Neste diapasão, existem 

três questões de maior relevância e complexidade no direito ambiental. 

Segunda a autora, “um dos grandes desafios que vem sendo enfrentados 

pela humanidade versa justamente sobre a conciliação entre a tutela ambiental, a 

qualidade de vida e o desenvolvimento econômico. O meio ambiente pode ser 

fracionado em quatro grandes ramos, e todos eles são passíveis de pedido de tutela: 

natural, artificial, cultural, e do trabalho”.  

No que tange à tutela do meio ambiente natural, a autora explica que este 

trata da busca da preservação dos recursos naturais, os quais estão sendo 

devastados com a derrubada de florestas e extinção de espécies da fauna e da flora. 

Já a proteção ao meio ambiente cultural age na busca preservar a individualidade 

dos povos. 

Já quanto ao meio ambiente artificial, explica que este está relacionado com a 

preservação urbana, por outro lado, o meio ambiente do trabalho está relacionado 

com a preservação e a manutenção da qualidade de vida dentro do ambiente de 

labor, tanto para os funcionários quanto para o empregador. 

Destaca ainda que, embora seja importante essa visão específica do Direito 

Ambiental, é necessário ter uma visão mais abrangente desta disciplina, pois “a 

proteção ao meio ambiente não tem reflexos apenas na qualidade de vida dos 

cidadãos, como também possui impacto direto no desenvolvimento da economia”. 

Ressalta que a tutela ambiental tem resguardo no plano nacional e 

internacional, entretanto, essa disciplina na esfera internacional é relativamente 

nova, carecendo ainda que ajustes. Porém, isso não implica sua efetividade como 
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direito coletivo, haja vista que o direito a um meio ambiente sadio, bem como o 

desenvolvimento sustentável é direito e dever de todos. 

Desta forma, a autora destaca que, como direito coletivo, não é possível 

dividir o ambiente saio, pois não se pode garantir o ar puro a uns indivíduos e a 

outros não. Assim, a busca pela proteção ambiental tem caráter coletivo, pois tudo o 

que se obter, será convertido em benefício para a sociedade como um todo. 

A autora explica também que, “se a Política Nacional do Meio Ambiente 

protege a vida em todas as suas formas, e não é só o homem que possui vida, então 

todos que a possuem são tutelados e protegidos pelo direito ambiental, sendo certo 

que um bem, ainda que não seja vivo, pode ser ambiental, na medida que possa ser 

essencial à qualidade de vida de outrem”.  

Desta forma, a ação popular não é o único, mas é o mais importante meio de 

tutelar o meio ambiente ao alcance do cidadão. Existem outras ferramentas 

constitucionais que poderão ser utilizadas na busca desse objetivo, porém, cada 

uma deverá ser utilizada na situação adequada, para que ocorra um enquadramento 

correto ao caso.  

Explica que a ação popular, além de ferramenta a proteção ambiental, é 

também uma forma de exercício da cidadania, pois dá ao cidadão o poder de fazer 

frente às autoridades estatais, isto é, pode o cidadão “questionar judicialmente atos 

praticados pelo Poder Público que entenda que violem a moralidade administrativa, 

o patrimônio histórico, o patrimônio cultural ou o meio ambiente”. 

A autora trata também da legitimidade ativa e passiva para impetrar a ação 

popular. No tocante a legitimidade ativa, explica somente estão autorizados os 

cidadãos brasileiros no gozo pleno dos seus direitos políticos e o Ministério Público, 

de forma que as pessoas jurídicas, os brasileiros com direitos políticos suspensos, 

estrangeiros e apartidários, não estão autorizados a figurar no polo ativo da ação. 

Já no tocante à legitimidade passiva, explica ainda que o sujeito a figurar no 

polo passivo da ação será quem está lesando o meio ambiente. A substituição da 

parte pelo Ministério Público somente é possível no polo ativo, pois no polo passivo 

somente figurará aquele que causar dano ao meio ambiente, portanto, não cabe 

essa substituição no polo passivo. 



 

Destaca que a ação popular caberá sempre que o legitimado ativo buscar a 

proteção do meio ambiente, que é um direito coletivo, ao questionar decisão ou ato 

que terceiro que prejudique ou polua o meio ambiente, vez que este é um patrimônio 

público e, por esta razão, sua conservação é de interesse de todos. 

Por fim, autora frisa ainda que, e o ato já estiver consumado, mesmo que as 

consequências danosas ao meio ambiente já tenham sido, ou estejam sendo 

produzidas, não caberá ação popular, “porquanto esta não se presta à reparação do 

dano – senão estaríamos no campo de incidência da ação civil pública -, além do 

que visa atacar o ato e não as suas consequências”. 

2.2.1- Crítica 

É possível observar do presente estudo que a autora enfatiza que o direito 

ambiental, além de ser uma matéria que possui diversos ramos, podendo ser 

analisada sob vários aspectos, também relaciona-se com várias outras esferas do 

Direito, a saber: internacional, penal, processual, administrativo. 

Destaca que esse direito a um meio ambiente saudável e equilibrado é 

garantido tanto no âmbito do direito internacionalmente, como na legislação interna, 

pois trata-se de direito universal das atuais e próximas gerações.  

Explica que uma das peculiaridades desse ramo do direito está, 

especificamente na impossibilidade de divisão dos tutelados, isto é, quando se 

busca o garantir e efetivar um direito coletivo, toda a sociedade, 

indiscriminadamente, será beneficiada.  

Ressalta também que a proteção ao meio ambiente se reflete na qualidade de 

vida de todos os seres habitantes da terra, animais, plantas e seres humanos, bem 

como no desenvolvimento econômico do Estado.  

Explana que um dos maiores obstáculos que se apresentam, trata justamente 

da busca pelo equilíbrio entre estes dois polos. Porém, destaca que há muitas 

formas de se proteger o meio ambiente, sendo a mais importante e relevante, além 

de democrática e acessível, a ação popular. De fato, esta ferramenta é considerada 

democrática justamente por ser acessível aos cidadãos. 
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Define a ação popular como “um instrumento constitucionalmente previsto”, e 

ainda, “de extrema relevância para a tutela ambiental, justamente por permitir que 

figure, no polo ativo da relação jurídico-processual, o cidadão, o que fomenta o 

exercício da cidadania ativa”.  

Por fim, destaca a importância de entender que “não basta a existência da 

previsão legal deste remédio. Este direito deve ser divulgado e explicado aos 

cidadãos”, isto porque, se o instrumento existe, é acessível, está disponível, mas os 

cidadãos que podem fazer uso deste não tem conhecimento de sua existência, 

então a ferramenta não exerce sua função, nem alcança seu objetivo. 

2.3- Considerações acerca das análises 

Sob a perspectiva de ambos os autores, o direito ambiental é de extrema 

importância para o desenvolvimento de uma sociedade conscientizada, bem como a 

conservação do meio ambiente para as futuras gerações, uma vez que seu conceito 

está ligado ao direito a vida, bem como outros ramos do direito.  

Os autores explicam ainda as peculiaridades por trás da legitimidade ativa e 

passiva da ação popular, concordando que este é um instrumento que visa a 

proteção ao meio ambiente, através do exercício da democracia, vez que é de uso 

do cidadão, do homem comum, para pleitear a defesa do patrimônio público ou a 

efetivação de um direito coletivo. 

Assim, o direito ambiental, na busca do direito à vida e à proteção ao meio 

ambiente, através do princípio da dignidade da pessoa humana, busca proteger, 

preservar e garantir que haja um meio ambiente equilibrado para as próximas 

gerações. 

Desta forma, a ação popular proporciona a busca por esse equilíbrio, a fim de 

se garantir que o meio ambiente seja conservado, através de medidas que tenham o 

condão de anular atos arbitrários e danosos à natureza, bem como aos outros tipos 

de meio ambiente. 

Por fim, os autores concluíram que a ação popular, como instrumento para 

garantir o exercício da cidadania, a fim de se buscar a proteção ambiental, é muito 



 

importante para o direito, mas deve ser propagado, pois sua eficácia se dará na 

acessibilidade, a qual somente será possível quando o cidadão, conhecedor desta 

ferramenta jurídica, fizer uso da mesma para pleitear a defesa de um direito coletivo. 

 

  



 

CAPÍTULO 3- INTERESSE TRANSINDIVIDUAL 

A partir do início do alvoroço mundial dos desentendimentos ambientais, 

apurou-se que seria impossível determinar uma maneira mais eficiente de 

proteger o bem ambiental, por motivo da presença dos maiores impasses eu 

rodeiam a natureza. 

Em discussões de pensamentos já vigorosos na metodologia jurídica, 

averiguou-se que suas preferencias correspondente ao meio ambiente, evolução 

sustentável e preservação da vida, não obstante enquadrando-se como 

preferencias individuais, pois passam o círculo de sua execução dos indivíduos 

isoladamente.  

Evidentemente a defesa dos quesitos ambientais, onde não se enxergam e 

nem tradando de uma maneira mais simples com que buscamos acolher aos 

interesses individuais, já que em razão se delimitam por excesso, cobrindo-se 

assim, simplesmente algumas circunstancias especificas onde se aplicam.  

No extremo, a solução de conflitos, resultando em preferencias tão 

somente individuais concebe de definições jurídicas, onde se estabelece padrões 

para entendimentos de outros casos afins, na vinculando, assim sendo, a 

definição de julgar aquele posicionamento. (MAZZILLI, 2010).  

Além do mais, esta esfera de direitos, tem a respeito a uma grande 

expressão, bem como não seria capaz de colocar na representação dos 

designados aos interesses públicos, assim sendo correlacionados a um 

agrupamento como um todo, uma vez que, não obtiveram formalmente a 

estabelecer interesses gerais. 

Com tal características, podemos definir a essência dos interesses 

ambientais, onde atualmente é distinguida a  presença de outra esfera de direitos, 

que está em uma posição intermedia dentre os interesses públicos e privados.  

Estão ligados a categoria os interesses que, “embora não sejam 

propriamente estatais, são mais que meramente individuais, porque são 

compartilhados por grupos, classes ou categorias de pessoas (...).” (MAZZILLI, 

2010 p. 48). 

Assim como as preferencias são notáveis como transindividuais, 

metaindividuais ou de grupo, chamados assim também de direitos de terceira 

geração, ou de maneira de interesses coletivos em sentido abrangente. 



 

Implementando-se assim, para consequências legais, em que o direito ao 

meio ambiente equivale em vantagem transindividuais. 

Restabelecendo desta forma uma assimilação na natureza do bem 

ambiental, sendo o principal que aumentasse um pensamento moderno, a respeito 

de se tornar operacional a defesa deste bem em discernimento. 

Enfim, jamais sendo direito individual, podemos afirmar que seu auxilio 

jurisdicional decorreria das ações particulares, no qual o legislador pode identificar 

a imperatividade de se  estabilizar meios mais provenientes e eficiente para ter a 

possibilidade do acesso à justiça coletiva.  

Hugo Nigro Mazzilli, traz uma maneira relevante neste sentido: 

“A ordem jurídica reconhece a necessidade de que o acesso 

individual dos lesados à Justiça seja substituído por um acesso 

coletivo, de modo que a solução obtida no processo coletivo não 

apenas deve ser apta a evitar decisões contraditórias como, ainda, 

deve conduzir a uma solução mais eficiente da lide, porque o 

processo coletivo é exercido em proveito de todo o grupo” (Mazzilli, 

2010, pg. 50). 

O Código de Defesa do Consumidor, estabeleceu em seu esquema jurídico 

um preenchimento da defesa coletiva em razão, estando relacionadas nas 

suposições do bom senso, expresso em seu artigo81, incisos do parágrafo único, 

nestes termos: 

“Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das 

vítimas poderá ser exercida em juízo individual, 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 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.” 

 

Compreende-se nestes métodos de estudos citado, em que podemos 

entender que os direitos transindividuais como uma espécie do qual se envolvem 

em três categorias, diferentes em posição de sua natureza, titularidades e objeto. 

Por fim, um breve entendimento de cada uma dessas categorias, com o 

objetivo de alcançar onde elas pertencem ao direito do ambiente. 

 

3.1- TUTELA DO MEIO AMBIENTE E O PODER JUDICIÁRIO: AS AÇÕES CIVIS 

COLETIVAS 

Examinando assim todo o progresso da tutela ambiental, apresentado 

chegando até esta posição, concebe-se que conquanto atual a preparação de um 

sistema mais apropriado para a proteção forense de forma correta ambiental 

ecologicamente estabilizado, o auxilio jurisdicional ao meio ambiente, que já está 

garantido no método jurídico brasileiro.  

Tal afirmação demonstra uma análise da efetiva lei ambiental, misturando as 

leis infraconstitucionais independente, no meio de as quais inúmeras já foram 

citadas, sob a orientação do argumento constitucional. 

Agora o desempenho em estudar uma maneira de organizar a tutela na 

presença do Poder Judiciário, melhor dizendo, como se dá na esfera processual, a 

dinâmica do direito de empenhar-se em juízo a preservação do meio ambiente. 

Evidentemente, o direito de ação constitucional, assegurado pelo artigo 5º, 

inciso XXXV da atua Constituição Federal, assim como, se emprega a defesa em 

juízos de importância coletivas, assim como o fato da vantagem ao meio ambiente, 

de maneira em que o Estado tem a responsabilidade de enquadrar-se na tutela 

jurisdicional. 

“Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 

no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

(...) 



 

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 

ameaça a direito;” 

Ou seja, a lei não pode remover do Judiciário o comando de ponderar e 

julgar qualquer prejuízo ou ameaça a direito das pessoas. 

Entretanto, a normatização das desavenças coletivas em nenhum momento 

pode ocorrer pelo conjunto individualista do Código de Processo Civil, em cargo da 

própria natureza de preferencias transindividuais difusos que define a preferência 

ao meio ambiente, advindo-se relembrar que sua tutela seja reconhecida. Restando 

somente agora, analisar a forma mais ampla para se operacionaliza e se 

fundamentar a tutela jurisdicional ao meio ambiente, em face do Poder Judiciário. 

Os desentendimentos coletivos se acionam no judiciário controlados por 

outros grandes regulamentos que não são aquelas padronizadas nos seguimentos 

das desavenças individuais. Os preceitos possuem a finalidade de regulamentar a 

competência civil coletiva, proporcionando aos seus efetivos ou alvo, onde os 

resultados taxativo e absoluto aos conflitos correspondentes que foram 

subordinados a contemplação do Poder Judiciário. 

A competência civil coletiva, encalça pouco dos pertinentes princípios do 

processo individual, conforme a suas singularidades. Neste contexto, demonstra-se 

a determinação do princípio do livre acesso à justiça na esfera da competência civil 

coletiva, ao longo de mecanismos oferecido pelo Estado. 

Conforme a previsão constitucional, o qual o artigo 5º, inciso XXXII, da 

Constituição Federal vigente, buscou determinar o acesso à justiça para tutela dos 

interesses de uma organização considerando de uma forma mais aberta, não 

restringindo e capaz, por meio das chamadas ações coletivas. 

3.2 – A AÇÃO POPULAR AMBIENTAL 

 Conforme apresentado neste projeto de pesquisa, nas fundamentações 

teóricas do capítulo 1, a análise de correlatos do capítulo 2 e ainda, as 

considerações e apontamentos no capítulo 3, segue-se agora a uma análise do 

instrumento constitucional da ação popular aplicada na seara do Direito Ambiental, 

como ferramenta à proteção do meio ambiente. 

 Preservar e cuida da natureza é um direito, um privilégio e, acima de tudo, 

uma obrigação, pois é dela que retiramos tudo que necessitamos para sobreviver. A 



 

matéria prima de todos os produtos que utilizamos, desde roupas e alimentos, às 

tecnologias das quais somos tão dependentes, encontram sua fonte essencial de 

existência na natureza. 

 Assim, proteger o meio ambiente não somente garante a continuidade da 

produção dos produtos que tanto utilizamos e dependemos na era moderna, como 

também garante os meios mais básicos da existência humana, como por exemplo, o 

oxigênio, a água, os alimentos, etc. 

 O Direito Ambiental, portanto, surgiu da necessidade de se proteger o meio 

ambiente, em um momento histórico em que a sociedade acreditava que os recursos 

naturais eram infinitos. Assim, o Estado tomou para si a responsabilidade de cuidar 

e incentivar a proteção do meio ambiente, instituindo políticas públicas de incentivo e 

repressão, de forma a garantir por todos os meios viáveis que suas determinações 

sejam cumpridas. 

 Neste sentido, os tratados de Direito Ambiental foram fundamentais, vez que 

deram força ao Poder Legislativo para que instituísse dentro do seu território 

políticas internas de preservação ambiental. Isto é, muitas leis atuais de Direito 

Ambiental se embasam, ou seja, encontram seu fundamento, nos tratados de Direito 

Internacional. 

 A lei ambiental veio, portanto, instituir diretrizes e planos de proteção 

ambiental, desenvolvendo também uma política de conscientização social quanto a 

necessidade de se proteger o meio ambiente, além de determinar punições aos 

agentes infratores da lei ambiental nas esferas civil, administrativa e penal, grande 

inovação trazida pela Constituição Federal de 1988. 

 A Carta Magna, a qual institui também a ação popular, deu grande destaque à 

questão ambiental. A ação popular, quando no âmbito do Direito Ambiental visará, 

portanto, a proteção ambiental. Assim, sempre que houver risco de dano ou 

degradação confirmada ao meio ambiente, o cidadão poderá agir em defesa desse 

bem público, haja vista que a preservação da natureza é de interesse de todos.  

 A Ação Popular é um instrumento democrático, isto significa que está ao 

alcance de todos os cidadãos, de forma que proporciona um certo poder a 

sociedade em agir caso constate que está ocorrendo, ou tenha corrido, qualquer 



 

ameaça ou dano efetivo ao meio ambiente, especialmente quando a autoria do fato 

se deposita em órgão da Administração Pública. 

 Quando o governo do estado, do município, ou até mesmo da União, tomam 

decisões ou efetuam atividades nocivas ou danosas à natureza, contrariando leis e 

princípios vigentes no atual ordenamento jurídico, prejudicando a sociedade, o 

cidadão poderá utilizar essa importante ferramenta que é a Ação Popular para 

anular tal ato. 

 Essa prerrogativa também cabe ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, 

entretanto, quando há inércia por parte desses órgãos, o cidadão, consciente de seu 

dever cívico, da legislação e, inclusive, das necessidades sociais, agirá 

oportunamente, ou defensivamente, para embargar qualquer atividade que traga 

prejuízo ou case danos ao meio ambiente. 

 A necessidade de uma ferramenta como essa é gritante, especialmente nos 

dias atuais, pois a poluição cresce a cada dia e é necessário conscientizar a 

população para a importância de preservar a natureza, para que cada um faça sua 

parte, assim, todos poderão usufruir de um meio ambiente limpo e equilibrado. 

Além disso, é igualmente importante conscientizar o cidadão quanto a 

existência dessa ferramenta. Isto porque, muitas pessoas não sabem nem sequer 

que existe um meio legal e efetivo de agirem contra as irregularidades às quais 

presenciam todos os dias. Não há ninguém melhor para saber o que está havendo 

de errado em seu estado, sua cidade, seu bairro, que o cidadão. 

Portanto, levar a existência dessa ferramenta que é a Ação Popular Ambiental 

ao conhecimento dos cidadãos é fundamental. Através desta o cidadão pode 

questionar a veracidade dos atos que achar que lesionam o patrimônio público, à 

moralidade administrativa, o patrimônio cultural e histórico do nosso país, bem 

como, não menos importante, o meio ambiente. 

 

Embora exista certa controvérsia sobre a natureza jurídica dessa ferramenta, 

é importante ressaltar sua finalidade, efetividade e importância para a sociedade 

brasileira, que luta todos os dias para melhores condições de vida. 



 

 A Ação Popular Ambiental, embora comumente seja utilizada contra atos que 

já foram tomados, medidas já efetuadas, essa ferramenta constitucional também 

poderá ter caráter preventivo, isto é, poderá ser usada contra medidas, atos ou 

decisões que ainda não foram tomados ou realizados, evitando, dessa forma, que 

esse ato lesivo aconteça. 

O caráter preventivo da ação popular é muito importante, pois quando o 

cidadão toma ciência de que o dano ambiental ocorrerá, pode agir defensivamente, 

impedindo que este ato se concretize. Para o Direito Ambiental isso é muito 

importante, pois quando se trata de dano ao meio ambiente, é muito melhor prevenir 

que o dano ocorra do que repará-lo posteriormente. 

Isto porque nem sempre é possível recuperar uma área degradada, ou ainda, 

mesmo que possível a reparação, esta poderá levará anos para que ocorra, de 

forma que o dano ambiental muitas vezes será permanente. Podemos imaginar que 

uma floresta queimada leve anos, séculos para se regenerar, mas ainda, se 

regenerará, entretanto, quando isso ocorrer todo o ecossistema daquela região já 

não existirá mais. 

Quanto à legitimidade para propor a ação popular, como visto anteriormente, 

esta caberá ao cidadão. Assim, quando a lei diz que a ação popular é uma 

ferramenta à disposição de todos os “cidadãos”, está incluindo todo o eleitor, 

inclusive os maiores de dezesseis anos que possuam título de eleitor.  

Estar em dia com suas obrigações eleitorais significa que o cidadão não 

poderá estar com pendências, isto é, ter deixado de votar ou justificar em alguma 

eleição, por exemplo. Portanto, se o legitimado para propor a ação popular tem que 

ser eleitor, significa que somente os brasileiros se enquadram nessa exigência, não 

podendo estrangeiros, ainda que residentes no país, fazer uso dessa ferrameta. 

O termo aqui é pertinente porque a lei entende por cidadão todos aqueles que 

estão em dia com suas obrigações eleitorais, porém, necessita da contratação de 

um advogado para impetrar com esta ação. Isto porque, embora tenha legitimidade 

para impetrar a ação, o cidadão não possui capacidade processual para tal. 

A ação popular deverá ser, portanto, proposta por um cidadão, através de um 

advogado, para o juiz de primeira instância onde o feito ou ato está sendo 



 

questionado. Assim, se julgado procedente, o as atividades nocivas serão 

interrompidas, e o ato invalidado nos termos da lei. 

Caso o dano á tenha sido causado, o órgão responsável pela degradação 

será condenado a reparar o dano das maneiras mais viáveis, isto é, poderão ser 

implantadas medidas de recuperação da área afetada e indenização pecuniária. 

Caso seja comprovado que a culpa ou o dolo recaem sobre os funcionários, o órgão, 

ainda assim, será condenado a pagar a indenização, podendo agir de regresso 

contra esses funcionários. 

 

  



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ante todo o exposto neste trabalho, percebe-se que os apontamentos e as 

considerações contribuem para o entendimento a tutela ambiental é importante 

para a sociedade, o que se traduz na forma como a temática é tratada no direito 

brasileiro e no cenário mundial.  

A partir da evolução histórica do direito ambiental, traçada nesta pesquisa, 

mostra-se como é importante para a compreensão mais apurada da matéria, isto 

é, porque a ação popular é um instrumento tão importante para a sociedade. 

Assim, a importância desse instrumente se reflete na importância do bem tutelado, 

pois o meio ambiente, uma vez degradado, dificilmente pode ser recuperado. 

A extinção de espécies da fauna e da flora gera um colapso muito grande 

na natureza, levando a um desequilíbrio que pode levar séculos para normalizar, 

ou gerando ainda mais desequilíbrios, como por exemplo, o aquecimento global. A 

poluição também tem um impacto muito grande na natureza e também na vida 

humana. 

Portanto, zelar pelo meio ambiente é um dever de todos, para garantir o 

equilíbrio ambiental, atrás de desenvolvimento sustentável, o que é um direito de 

todos. Preservar a natureza é algo que a sociedade deve ser educada, pois ainda 

não existe uma consciência generalizada da importância desse cuidado, assim, o 

Estado, além de incentivar e buscar conscientizar as pessoas, deve proporcionar 

meios de combate à degradação. 

 A noção histórica dos direitos à qualidade de vida humana é imprescindível 

para esclarecer a razão pela qual o direito a um meio ambiente de qualidade e 

preservado é fundamental ao ser humano.  
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