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Art. 3º A ação civil poderá ter por objeto a condenação 

em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou 

não fazer. 
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Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, a AÇÃO CIVIL PÚBLICA poderá ter por objeto a 

CONDENAÇÃO EM DINHEIRO ou o CUMPRIMENTO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER OU NÃO FAZER, não havendo 

impedimento para que tais pedidos sejam cumulativos.  
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Em AÇÃO CIVIL PÚBLICA, a necessidade de reparação 

integral da lesão causada ao meio ambiente permite a 

cumulação de OBRIGAÇÕES DE FAZER, DE NÃO FAZER E 

DE INDENIZAR. 
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LEGITIMIDADE ATIVA 

Art. 5º  Têm legitimidade para propor a ação principal e a 

ação cautelar: (Redação dada pela Lei nº 11.448, de 2007). 

I - o Ministério Público; (Redação dada pela Lei nº 11.448, 

de 2007). 

II - a Defensoria Pública; (Redação dada pela Lei nº 11.448, 

de 2007). 
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III - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; 

(Incluído pela Lei nº 11.448, de 2007). 

IV - a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade 

de economia mista; (Incluído pela Lei nº 11.448, de 2007). 

V - a associação que, concomitantemente: (Incluído pela Lei 

nº 11.448, de 2007). 
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a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos 

da lei civil; (Incluído pela Lei nº 11.448, de 2007). 

b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção 

ao patrimônio público e social, AO MEIO AMBIENTE, ao 

consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos 

direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao 

patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e 

paisagístico. (Redação dada pela  Lei nº 13.004, de 2014. 



Ação civil pública 

 

 

 

Art. 5º, § 4.° O requisito da pré-constituição poderá ser 

dispensado pelo juiz, quando haja manifesto interesse 

social evidenciado pela dimensão ou característica do dano, 

ou pela relevância do bem jurídico a ser 

protegido. (Incluído pela Lei nº 8.078, de 11.9.1990) 



Ação civil pública 

 

 

 

Lei nº 8.906/94 

Art. 54. Compete ao Conselho Federal: 

XIV - ajuizar ação direta de inconstitucionalidade de 

normas legais e atos normativos, ação civil pública, 

mandado de segurança coletivo, mandado de injunção e 

demais ações cuja legitimação lhe seja outorgada por lei; 
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Determinada empresa pública do Estado X, na qual a defesa 

do meio ambiente não está no rol de suas 

atividades, inconformada com grave e extenso dano 

ambiental causado por uma indústria localizada no 

Município de XY, ajuizou ação civil pública em face da 

indústria e do Município, este em razão de sua omissão, 

visando à recuperação do dano ambiental. A ação civil 

pública deverá ser julgada? 
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PROCEDENTE 
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PRESCRIÇÃO NA ACP 

A  Lei n° 7.347/85 silencia sobre qualquer prazo 

prescricional 

“O dano ambiental inclui-se dentre os direitos indisponíveis 

e como tal está dentre os poucos acobertados pelo manto 

da imprescritibilidade a ação que visa reparar o dano 

ambiental.” STJ - REsp 1120117/AC 

 
 



Ação civil pública 

 

 

 

Hugo Nigro Mazzalli 

O meio ambiente ecologicamente equilibrado configura-se 

um direito fundamental, indisponível, comum a toda a 

humanidade, sendo, portanto, as ações de reparação não 

sujeitas à prescrição, pois uma geração não pode impor às 

seguintes o eterno ônus de suportar a prática de 

comportamentos que podem destruir o próprio habitat do 

ser humano. 
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É POSSÍVEL, POR MEIO DA ACP, BUSCAR A REPARAÇÃO DE DANO 

AMBIENTAL CAUSADO HÁ MAIS DE TRINTA ANOS, DEVIDO AO 

CARÁTER IMPRESCRITÍVEL DO DANO AMBIENTAL? 

SIM, A REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL É IMPRESCRITÍVEL  

 


