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SENTENÇA 

Art. 16. A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos 

limites da competência territorial do órgão prolator, exceto 

se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de 

provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá 

intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se 

de nova prova.(Redação dada pela Lei nº 9.494, de 

10.9.1997) 
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EFEITOS DA SENTENÇA 

 

SENTENÇA PROCEDENTE: Terá eficácia de coisa julgada 

oponível “erga omnes”. 

SENTENÇA IMPROCEDENTE COM ANÁLISE DA PROVA: Terá 

eficácia de coisa julgada opinível “erga omnes”. 
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SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA EM FUNÇÃO DE 

DEFICIÊNCIA DE PROVA: Qualquer legitimado poderá 

intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-

se de nova prova. 
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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. (Incluído Lei nº 8.078, de 1990) 
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Pelo fato de a AÇÃO CIVIL PÚBLICA tratar da tutela jurídica 

de direitos difusos, não são a ela aplicáveis quaisquer 

disposições do Código de Defesa do Consumidor? 

ERRADO 
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DESISTÊNCIA DA ACP 

Art. 5º, § 3° Em caso de desistência infundada ou abandono 

da ação por associação legitimada, o Ministério Público ou 

outro legitimado assumirá a titularidade ativa.  (Redação 

dada pela Lei nº 8.078, de 1990) 
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O Professor Celso Antonio Pacheco Fiorillo entende que 

ocorrendo desistência infundada da ação por qualquer dos 

legitimados (e não somente associação autora), o 

MINISTÉRIO PÚBLICO deverá assumir a titularidade da 

ação coletiva. No entanto, o parquet, pode renunciar ao 

Poder de recorrer e desistir do recurso por ele interposto. 



Ação civil pública 

 

 

 

ALGUMAS OBSERVAÇÕES 

1. A LEGITIMAÇÃO ATIVA para a propositura da ACP é 

CONCORRENTE e DISJUNTIVA. Em outras palavras, significa 

dizer que cada um dos COLEGITIMADOS pode, sozinho, 

promover a ACP, sem que seja necessária anuência ou 

autorização dos demais. 
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2. A LEGITIMIDADE ATIVA do MINISTÉRIO PÚBLICO para a 

defesa do meio ambiente, por meio da ACP, decorre de 

preceito constitucional, contido no art.129, III, o que 

importa afirmar a impossibilidade de uma Lei 

infraconstitucional limitá-la. 
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3. A regra estabelecida para a JURISDIÇÃO CIVIL COLETIVA 

é que inexistindo vedação constitucional, poderá figurar no 

polo passivo das ações coletivas ambientais qualquer pessoa 

(física ou jurídica), de direito público ou privado, que seja 

causadora de danos ao meio ambiente. Em exceção a regra, 

citamos o MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO, que 

somente será cabível contra autoridade pública ou agente de 

pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público 

 


