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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo analisar a atuação do Ministério Público na proteção 

do meio ambiente através de instrumentos extrajudiciais como o inquérito civil, as 

recomendações, as audiências públicas e o termo de ajustamento de conduta. Para isso, 

primeiramente, realiza-se uma análise de contexto do meio ambiente no ordenamento jurídico 

brasileiro, do papel da Constituição Federal de 1988 para a consagração da proteção do meio 

ambiente como direito fundamental, bem como de alguns princípios constitucionais que 

baseiam o Direito do Ambiente.  Logo após, parte-se para a conceituação de dano ambiental, 

destacando-se a responsabilidade civil objetiva. Em seguida, é feito um estudo sobre a origem 

da instituição Ministério Público no mundo e no Brasil, seu fundamento constitucional, 

atuação, princípios, garantias institucionais e funções. Posteriormente, parte-se para a 

conceituação da Ação Civil Pública, instrumento processual importante para a compreensão 

dos demais instrumentos extraprocessuais. Por fim, realiza-se a análise dos demais 

instrumentos extrajudiciais cíveis utilizados pelo Ministério Público na tutela do meio 

ambiente.  

 

Palavras-chave: Direito do Ambiente; Ministério Público; Inquérito Civil; Ação Civil 

Pública; Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta.  

 

  



 

ABSTRACT 

The present work aim to analyze the performance of the prosecution in protecting the 

environment through non-judicial instruments such as the civil investigation, the 

recommendations, the public hearings, the conduct adjustment term. Firstly, ananalysisof the 

context of the environment in the Brazilian legal system, the role of the 1988 Federal 

Constitution for the consecration of environmental protection as a fundamental right is 

conducted, as well as some constitutional principles underlying the law Environmental. Right 

after, part to the concept of environmental damage, addressing the importance of objective 

responsibility. Then it made a study of the origin of the prosecution institution in Brazil, its 

constitutional foundation, operation, principles, institutional guarantees and functions. Shortly 

after part to the concept of public civil action, important procedural tool for understanding the 

other extra-judicial instruments. Lastly carried out the analysis of civil extra-judicial 

instruments used by prosecutors in the protection of the environment. 

 

Keywords: Environmental Law; Public Prosecution Service; Civil Survey; Civil Public 

Action; Conduct Adjustment Term. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem como objetivo demonstrar a importância dos meios 

extrajudiciais, como o inquérito civil, instrumento exclusivo do Ministério Público, bem como 

a Ação Civil Pública e o Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta utilizados na 

tutela do meio ambiente.  

No primeiro capítulo, primeiramente será feita uma análise estrutural legislativa da 

proteção do meio ambiente no ordenamento jurídico brasileiro, até sua consagração como 

direito fundamental na Carta de 1988. Para então passarmos à conceituação de meio ambiente, 

abordando suas diferentes perspectivas. 

Em seguida, será realizado um breve estudo acerca dos principais marcos legislativos 

de proteção jurídica do meio ambiente quais sejam: a Política Nacional do Meio Ambiente, a 

Lei da Ação Civil Pública e a Constituição Federal Brasileira de 1988. Ademais, serão 

abordados os principais princípios que dão base ao Direito do Ambiente. 

O segundo capítulo será destinado ao estudo da tutela civil do meio ambiente, 

avaliando-se a noção de dano ambiental que efetivado torna-se de difícil reparação e, por 

conseguinte, analisa-se a responsabilidade civil objetiva, bem como as formas de reparação do 

dano.  

O terceiro capítulo mostrará o contexto pelo qual passou o Ministério Público desde o 

seu surgimento no Brasil no período colonial até sua atual concepção como Instituição. O 

Ministério Público após intensa luta alcançou elevado status constitucional. A Constituição 

Federal de 1988 ampliou suas funções e o transformou em representante de uma visão crítica 

da sociedade para com os poderes instituídos. Destaca-se ainda o seu rol de princípios e 

garantias institucionais e pessoais, bem como de suas funções na tutela dos interesses 

transindividuais.  

Por fim, o estudo dos instrumentos de atuação do Ministério Público, sendo discutida 

sua eficácia. A representatividade do Parquet é presumida pela legitimidade outorgada pela 

Constituição e lei para atuar em prol dos interesses transindividuais. 

Utilizar-se-á, neste trabalho, o método de resenha, a partir de uma visão de literatura e 

exame de legislação.  
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1. O DIREITO DO AMBIENTE NO BRASIL 

A garantia constitucional ao meio ambiente é nova em nosso ordenamento jurídico. A 

existência do artigo 225
1
 da Constituição Federal de 1988, bem como as demais menções 

constitucionais ao meio ambiente e à sua proteção demonstram que o direito do ambiente foi 

essencialmente um “direito constitucional”, com lastro em acordos internacionais.  

A Carta Magna de 1988 trouxe novidades em relação às Constituições antecedentes, 

principalmente na defesa dos direitos e garantias individuais e no reconhecimento de uma 

nova gama de direitos, dentre os quais se destaca o meio ambiente. 

Como assinala Bessa, as Constituições anteriores não se dedicaram ao tema de forma 

abrangente e completa, tendo em vista que os constituintes à época não se preocuparam com a 

conservação dos recursos naturais ou com a sua utilização racional. Na verdade, o meio 

ambiente não existia como um conceito jurídico merecedor de tutela autônoma, coisa que só 

veio a ocorrer após a edição da Lei de Política Nacional de 1981
2
.  

Teixeira (2006, p. 50) explica que por razões econômicas, a legislação inicialmente 

protegia alguns bens ambientais. Porém, ao serem esgotados ou degradados os recursos não 

renováveis, a sociedade passa a efetuar gastos com a geração de tecnologias, mecanismos e 

obras mitigadoras, para recuperar a qualidade do meio ambiente e para implementar novas 

formas de produção. Com isso, a legislação tornou-se mais restritiva ao uso dos bens 

ambientais, pois o meio ambiente é paradoxalmente agente e paciente do desenvolvimento 

econômico. Nesse conflito, entre economia e ecologia, quem mais perde é a natureza: o 

somatório dos impactos negativos sobre o meio ambiente é superior aos impactos 

aparentemente positivos, e gera passivos ambientais
3
. 

Segundo o estudo de Ann Helen Wainer
4
, no Brasil, em 1521, as Ordenações 

Manoelinas foram as primeiras a dar avanço à matéria de proteção ambiental. O seu Livro V, 

LXXXIV proibiu a caça de determinados animais como, por exemplo, perdizes lebres e 

coelhos, com instrumentos capazes de causar-lhes a morte com dor e sofrimento, introduziu o 

_____________ 

1  BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. Acesso em: 19jan. 2016 
2 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 14ª ed. São Paulo: Ed. Atlas, 2012, p. 61. 
3 TEIXEIRA, Orci Paulino Bretanha. O Direito do Meio Ambiente ecologicamente equilibrado como direito 

fundamental. 1ª ed. São Paulo: Ed. Livraria do Advogado, 2006. p. 50. 
4 WAINER, Ann Helen. Legislação ambiental brasileira: subsídios para história do Direito Ambiental.  R. Inf, 

legisl. Brasília a. 30 n. 118 abr./jun. 1993, p. 191- 206. Disponível em: 

<http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/176003/000468734.pdf?sequence=1>. Acesso em: 

10fev.2016. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm
http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/176003/000468734.pdf?sequence=1


11 

 

 

 

conceito de zoneamento ambiental e manteve tipificado como crime o corte de árvores 

frutíferas, equiparando, nesse caso, como crime, proclamando, assim, a primeira modalidade 

de crime ambiental.  

A partir de 1580, o Brasil passa a ser domínio espanhol sob Filipe II, que começou a 

reinar em Portugal sob o nome de Filipe I, qual ordena mais uma compilação das leis 

lusitanas. Em 1603, com o falecimento de Filipe I, seu filho assume o poder e expede a lei 

pela qual ficaram aprovadas as Ordenações Filipinas, obrigatórias no Reino e nas colônias 

portuguesas. 

MILARÉ (2013) destaca que essas Ordenações trouxeram o conceito de poluição, no 

Livro V, Título LCCCVIII, § 7º, uma vez que elas vedavam a qualquer pessoa jogar material 

que pudesse matar os peixes e sua criação ou sujar as águas dos rios e das lagoas. A proteção 

dos animais e a pesca também foram questões que ganharam destaque.  

Para o autor (MILARÉ, p. 235), tal legislação era “antiga, complexa, esparsa e 

inadequada, deixava imune (se é que não o incentivava) o esbulho do patrimônio natural, 

despojado do seu caráter de bem comum e tratado ignominiosamente como propriedade 

privada gerida e explorada sem escrúpulos, com discricionariedade acima de qualquer 

legislação coerente, de qualquer interesse maior”. 

A edição dessas normas tinha como finalidade proteger alguns bens naturais que 

tinham importância econômica para a Corte, como o Alvará de 1602, que regulamentou a 

pesca de baleia; o Regimento da exploração do Pau-Brasil de 1605; o Alvará de 1760, que 

proibiu o corte de árvores de mangue e a determinação régia de 1797, que declara as matas e 

arvoredos à beira do mar e dos rios que desembocam no mar, propriedade da Coroa 

Portuguesa.  

A devastação do período colonial continuou durante o período de Independência do 

Brasil. O combate ao problema ambiental de devastação excessiva das terras, para a 

exploração de cana-de-açúcar, não foi amortecido com a primeira Constituição, em 1824, 

onde os constituintes nada dispuseram sobre proteção ambiental, porém o Código Criminal 

Imperial de 1830 impunha penas para o corte de madeiras de construção, que passaram a ser 

chamadas de “madeira de lei”.  

Nesse aspecto, Ann Helen Wainer aduz: 

Mesmo após a Independência do Brasil, as leis que visavam à conservação 
das florestas de nada valiam. Não existia uma conscientização coletiva, no 

sentido de respeitá-las, fazendo com que fossem cumpridas. O problema era 
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bilateral, pois estava tanto na falta de civismo do corpo administrativo, 

quanto na falta de civilidade por parte da população.  

No mesmo sentido, afirma Paulo de Bessa Antunes (2012,  62):  

A Constituição Imperial de 1824 não fez qualquer referência aos recursos 

naturais, sendo, portanto, irrelevante para o nosso estudo. É curioso 
observar, no entanto, que na ocasião de sua promulgação, o País era 

essencialmente exportador de produtos primários não manufaturados e, 

portanto, inteiramente dependente dos bens de sua natureza. 

 

O período colonial perdurou de 1500 até 1808 e o período imperial, de 1822 até 1889 

com a Proclamação de República. Durante todo esse último período, o Direito do Ambiente 

sofreu profundas modificações, em especial no final do século XIX com início da importação, 

pelo Brasil, do modelo de proteção ambiental norte-americano. 

Neste sentido, conforme Antônio Carlos Sant’Ana Diegues leciona, a partir de meados 

do século XIX, o modelo de criação de áreas naturais protegidas utilizado nos Estados Unidos 

da América, se constitui numa da políticas conservacionistas mais utilizadas pelos países do 

Terceiro Mundo, incluindo o Brasil
5
.  

No entanto, segundo o autor, existem vários problemas em relação à aplicação desse 

modelo no Brasil, onde a situação ecológica, social e cultural é totalmente distinta dos EUA: 

Um primeiro conjunto de problemas diz respeito ao tipo e às 

características das unidades de conservação existentes, pois as que são 

caracterizadas como prioritárias, como parques nacionais, reservas 

biológicas e estações ecológicas não permitem a presença de 

populações humanas, mesmo as consideradas tradicionais que 

habitavam essas áreas por dezenas e até centenas de anos sem a 

depredarem. Essas áreas naturais protegidas seguem o modelo norte-

americano do parque de Yellowstone, criado em meados do século 

passado. Um segundo conjunto de problemas diz respeito ao impacto 

polítíco-territorial e fundiário gerado pela criação de áreas protegidas 

que, já em muitos países, representam extensões territoriais 

consideráveis. Se aproximadamente dez por cento do território 

brasileiro for transformado em áreas naturais protegidas, como 

recomenda o Pnuma, cerca de 800.000 km² seriam parques naturais e 

reservas, superfície muito maior que a maioria dos grandes países 

europeus, como a França. Um terceiro conjunto de problemas diz 

respeito a problemas sociais e étnicos relativos à expulsão de 

populações tradicionais, indígenas ou não, de seus territórios 

ancestrais
6
 

_____________ 

5 DIEGUES, Antônio Carlos Sant’Ana. O Mito Moderno da Natureza Intocada. 3ª ed. São Paulo: Ed. Hucitec, 

2001, p. 11. Disponível em: https://raizesefrutos.files.wordpress.com/2009/09/diegues-o-mito-moderno-da-

natureza-intocada.pdf. Acesso em: 28 de março de 2016. 
6 Ibidem, p. 17-18. 

https://raizesefrutos.files.wordpress.com/2009/09/diegues-o-mito-moderno-da-natureza-intocada.pdf
https://raizesefrutos.files.wordpress.com/2009/09/diegues-o-mito-moderno-da-natureza-intocada.pdf
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Milaré (2013, p. 237), no âmbito de uma legislação substantiva, indica que “o primeiro 

e significativo passo encetado pelo legislador brasileiro para a tutela jurídica do meio 

ambiente coincide com a edição do Código Civil de 1916, que elencou várias normas de 

colorido ecológico destinadas, fundamentalmente, à proteção de direitos privados na 

composição de vizinhança”. 

Em 1934, foi elaborada uma nova Constituição Federal, a qual estimulou o 

desenvolvimento de uma legislação infraconstitucional que se preocupou com a proteção do 

meio ambiente, dentro de uma abordagem de conservação de recursos econômicos. 

O ano de 1934 marca o início do modelo de intervenção econômica e do federalismo 

cooperativo que passa a dotar a União de novos poderes para, mediante a execução de 

programas específicos, alavancar a atividade econômica. Dessa forma, houve a introdução do 

Direito Econômico na legislação brasileira, o qual possui como característica mais marcante a 

interdisciplinaridade, pois abarca o Direito Tributário, o Direito Administrativo, o Direito 

Financeiro, o Direito Ambiental dentre outros.   

Nesse contexto, foi criado o Código das Águas de 1934, bem como o Código Florestal 

de 1934. Em 1937, é criada a 1ª Unidade de Conservação do Brasil, o Parque Nacional do 

Itatiaia e a Lei de Proteção ao Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que criou o 

instrumento de proteção do tombamento. 

Já a Constituição de 1946 estabeleceu a desapropriação também por interesse social, 

passando tal instituto a ser usado também para a proteção do solo, da água e das florestas. No 

entanto, a força do direito de propriedade como um direito absoluto permitiu aos proprietários 

degradar seus bens, causando danos ambientais, visando impulsionar atividades industriais, 

comerciais ou rurais. 

Após o golpe de 1964, que implantou o regime militar no Brasil combinada com a 

emergência do movimento ecológico, novos textos legislativos foram editados, informados 

por normas mais diretamente dirigidas à prevenção e controle da degradação ambiental. 

Dentre elas, as Leis de Caça, de Pesca e os novos Códigos de Mineração e Florestal, todos de 

1967.  

Outro marco importante para a construção do Direito Ambiental foi a realização, em 

junho de 1972, na cidade de Estocolmo, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente Humano, a qual estabeleceu princípios e resoluções voltados para a questão 

ambiental. Ela contou com a participação de 113 países, 250 organizações não 

governamentais e organismos da ONU e como principais resultados criou o Programa das 
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Nações Unidas para o Meio Ambiente – PNUMA e aprovou a Declaração sobre o Meio 

Ambiente Humano.   

O Brasil liderou as nações do terceiro mundo nesta Conferência contra a ideia de 

crescimento zero, defendendo a tese da proteção como objetivo secundário e da prioridade do 

crescimento econômico, tendo em vista a imagem que poluição era sinônimo de progresso 

para os países desenvolvidos. Posição polêmica que, todavia, despertou para os países do 

Norte, a necessária crítica de que estavam a utilizar os países do Sul de forma subalternizada, 

enquanto “quintais” do planeta.  

Nesse contexto e para compensar a imagem internacional negativa pela sua posição 

em Estocolmo, o Brasil editou o Decreto nº 73.030, de 30/10/1973, instituindo a Secretaria 

Especial do Meio Ambiente – SEMA com o objetivo de orientar uma política de conservação 

do meio ambiente e o uso racional dos recursos naturais.  

Outro ponto importante dessa nova realidade foi a aprovação, pela Lei nº 6.151, de 

04/12/1974, do II Plano Nacional de Desenvolvimento – PND, para ser executado no período 

de 1975 a 1979, o qual, incorporando em seu texto a preocupação com o estabelecimento de 

uma política ambiental a ser seguida, acabou por mudar a estratégia do enaltecido 

desenvolvimento a qualquer custo, até então imperante.  

Em sequência, outros diplomas legais importantes para a tutela jurídica do ambiente 

foram expedidos, porém somente a partir da década de 1980 a legislação ambiental passou a 

desenvolver-se com maior celeridade e consistência.  

O primeiro marco do desenvolvimento da nova postura do ordenamento jurídico no 

que diz respeito à proteção do patrimônio ambiental no Brasil foi a edição em 1981 da Lei da 

Política Nacional do Meio Ambiente, com a finalidade de preservar, melhorar e recuperar a 

qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no país condições ao desenvolvimento 

socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida 

humana.   

A Lei de Política Nacional do Meio Ambiente criou o Conselho Nacional do Meio 

Ambiente – CONAMA, os Conselhos Ambientais Estaduais, do Sistema Nacional do Meio 

Ambiente – SISNAMA, agregando todos os órgãos governamentais e instituições ambientais 

em nível federal, estadual e municipal; e vários instrumentos tais como: padrões de qualidade, 

tecnologia apropriadas; zoneamento ambiental; estudo de impacto ambiental e relatório de 

Impacto Ambiental (EIA/RIMA) incluindo audiências públicas e de responsabilidade 

administrativa, civil objetiva e criminal do poluidor.  
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Os bens ambientais, por serem recursos limitados, deixaram de ser bens livres, sendo 

agregado ao mesmo valor ambiental e valor econômico. Para proteger esses bens, a Lei 

PNMA instituiu em nosso ordenamento jurídico a responsabilidade civil objetiva, sendo 

estabelecidas a responsabilidade administrativa ambiental e a política ambiental 

administrativa. O ambiente passou a ser considerado como bem de uso comum do povo e, por 

conseguinte, interesse difuso. A preservação da qualidade ambiental passou a nortear 

condutas e políticas públicas e privadas.  

Em 1985, em meio à consagração do desenvolvimento sustentável como uma 

alternativa entre o desenvolvimento e o meio ambiente, enquanto aquele que atende às 

necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem 

às suas próprias, o Brasil cria o Ministério do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, 

bem como edita a Lei nº 7.347/85 que cria a Ação Civil Pública como instrumento processual 

específico para a defesa do ambiente e de outros interesses difusos e coletivos.    

Mais tarde, a promulgação da atual Constituição Federal de 1988 incluiu pela primeira 

vez um capítulo sobre o meio ambiente no texto constitucional, estabelecendo em seu artigo 

225 que “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 

do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se do Poder Público e à coletividade 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.” 

Édis Milaré (MILARÉ, 2013, p. 241) assevera que:  

O terceiro marco pontifica em 1988, com a promulgação da atual 

Constituição Federal, onde o progresso se fez notável, na medida em que a 
Carta Magna deu ao meio ambiente uma disciplina rica, dedicando à matéria 

um capítulo próprio em dos textos mais avançados em todo o mundo. 

 

A participação do Brasil, no que tange ao tema meio ambiente, foi marcada pela 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, conhecida como 

Rio 92. Paralelamente a Conferência, representantes da sociedade civil e das ONGS 

ambientalistas reuniram-se redundando na assinatura da Declaração do Rio e da Agenda 21.  

A Declaração do Rio de Janeiro de 1992 resgatou o pensamento antropocêntrico, cujo 

objetivo era favorecer a vida humana, agora sob o ponto de vista da sustentabilidade. Já a 

Agenda 21, ressaltou a importância ambiental e o fortalecimento das instituições na gestão 

ambiental.  

Nota-se que, a Constituição Federal de 1988, alinhada com a evolução no âmbito do 

direito constitucional comparado registrada na última quadra do século XX, especialmente, 

com a Declaração sobre o Meio Ambiente Humano em 1972, dentre outras, bem como em 
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função de emergência da cultura ambientalista e dos valores do desenvolvimento sustentável, 

consagrou, em capítulo próprio, o direito ao ambiente ecologicamente equilibrado como 

direito fundamental da pessoa humana. 

Ademais, estabeleceu um conjunto de princípios e regras em matéria de tutela 

ambiental, reconhecendo o caráter essencial da qualidade ambiental para o desenvolvimento 

humano em níveis compatíveis com a sua dignidade, no sentido da garantia e promoção de 

um completo bem-estar existencial.  

 

1.1. Conceito de meio ambiente 

Podemos distinguir duas perspectivas principais: uma estrita e outra ampla. Numa 

visão estrita, o meio ambiente nada mais é do que a expressão do patrimônio natural e as 

relações com e entre os seres vivos. Tal noção, é evidente, despreza tudo aquilo que não diga 

respeito aos recursos naturais. Numa concepção ampla, que vai além dos limites estreitos 

fixados pela Ecologia tradicional, o meio ambiente abrange toda a natureza original (natural) 

e artificial, assim como os bens culturais correlatos
7
. 

A Lei n° 6.938/81, a qual dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, dilatou 

o conceito clássico de meio ambiente, incluindo a proteção à vida em todas as suas formas, 

conforme elucidado no artigo 3º, inciso I, in verbis: 

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

I - meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de 

ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas 
as suas formas; 

Posteriormente, a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente foi recepcionada pela 

Constituição Federal de 1988. No entanto, previu a tutela não só o meio ambiente natural, 

como também incluiu a tutela do meio ambiente cultural, artificial e do trabalho. 

A Carta Magna de 1988 definiu em seu artigo 225 e parágrafos o meio ambiente como 

bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, incumbindo ao poder 

público e a coletividade a preservação e defesa do meio ambiente. Ainda, os parágrafos 2º e 3º 

do artigo 225, da Constituição vem determinara obrigação da reparação do dano ambiental, 

bem como a aplicação de sanções penais e administrativas àqueles que, de alguma maneira, 

lesarem ao meio ambiente. 

_____________ 

7 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 8ª ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2012, p 136. 
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Segundo Mazzilli, o conceito legal é tão amplo que nos autoriza a considerar de forma 

praticamente ilimitada a possibilidade de defesa da flora, da fauna, das águas, do solo, do 

subsolo, do ar, ou seja, de todas as formas de vida e de todos os recursos naturais, com base 

na conjugação do art. 225 da Constituição com as Leis nº 6.938/81 e nº 7.347/85. Estão assim 

alcançadas todas as formas de vida, não só aquelas da biota (conjunto de todos os seres vivos 

de uma região) como da biodiversidade (conjunto de todas as espécies de seres vivos 

existentes na biosfera, ou seja, todas as formas de vida em geral do planeta), e até mesmo está 

protegido o meio que as abriga ou lhes permite a subsistência
8
. 

A Constituição Federal de 1988 elevou o meio ambiente à condição de direito de todos 

e bem de uso comum do povo, modificando o conceito jurídico de meio ambiente, tal como 

ele estava definido pela Lei da Política Nacional de Meio Ambiente
9
.  

 

1.2. A Política Nacional do Meio Ambiente 

 

A Política Nacional do Meio Ambiente disciplinada na Lei nº 6.938 de 31 de agosto de 

1981 tem por objetivo:  

A preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambienta propícia à 
vida, visando assegurar, no País, condições para o desenvolvimento 

socioeconômico, os interesses da segurança nacional e a proteção da 

dignidade da vida humana.  
 

 

Trata-se de uma das leis ambientais mais importantes no Brasil, pois traça toda a 

sistemática necessária para o desenvolvimento da política e intervenção estatal ambiental. 

A PNMA configurou o primeiro marco do moderno direito ambiental brasileiro, tendo 

como objetivo a racionalização no uso dos recursos ambientais, expresso no seu art. 2º, inciso 

II,e que passou a ser objeto do direito ambiental. Com a Lei da Política Nacional do Meio 

Ambiente, foi aberto caminho para a efetiva institucionalização do desenvolvimento 

sustentável, e foi imposta a obrigatoriedade da implementação deste princípio de natureza 

econômica. 

Ademais, a Lei incentivou e deu subsídios para a implementação de um 

desenvolvimento sustentável, traçou uma definição de meio ambiente, consolidou princípios 

_____________ 

8 MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo. 25 ed. ver.  ampl.  e atual. São Paulo: Ed. 

Saraiva, 2013, p. 161.  
9ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 14ª ed. São Paulo: Ed. Atlas, 2012, p. 70. 
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de proteção e garantia do meio ambiente, estipulou os objetivos e instrumentos
10

 da política 

nacional, determinou com respaldo na teoria da responsabilidade civil objetiva, a obrigação da 

reparação do dano pelo agente causador, sendo o Ministério Público o legitimado para propor 

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

do parágrafo 1º, do seu artigo 14. 

A referida Lei em seu art. 6º instituiu o Sistema Nacional do Ambiente – SISNAMA: 

os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios, bem como as fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela 

proteção e melhoria da qualidade ambiental, constituirão o Sistema Nacional do Meio 

Ambiente (SISNAMA).  

A finalidade do SISNAMA é estabelecer uma rede de agências governamentais, nos 

diversos níveis da Federação, visando assegurar mecanismos capazes de, eficientemente, 

implementar a Política Nacional do Meio Ambiente – PNMA
11

. 

O SISNAMA é integrado por um órgão consultivo e deliberativo chamado CONAMA; 

por um órgão central; um órgão executor, que trabalha na execução, preservação, conservação 

e uso sustentável dos recursos naturais; diversos órgãos setoriais; órgãos seccionais e órgãos 

locais. Cada um desses órgãos possui atribuições próprias sob a ótica do exercício do poder de 

polícia. 

As atribuições dos órgãos de cada ente federado foram divididas da seguinte forma: 

(a) órgão superior: o Conselho de Governo, formado pelos Ministros de Estado, que assessora 

o Presidente da República nas diretrizes gerais sobre a política de meio ambiente; (b) órgão 

consultivo e deliberativo: o CONAMA; (c) órgão central: o Ministério do Meio Ambiente; (d) 

órgão executor: o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (IBAMA); 

(e) órgãos seccionais: os órgãos ou entidades estaduais responsáveis pela execução de 

programas e pelo controle dessas atividades nos Estados; (f) órgãos locais: órgãos ou 

entidades municipais responsáveis pelo controle dessas atividades no âmbito de suas 

respectivas jurisdições. 

Nesta esteira, os instrumentos instituídos pela Lei foram de capital importância, haja 

vista que a partir deles o Poder Público pôde adotar medidas, meios e procedimentos para 

executar a política ambiental visando à preservação, melhoria e recuperação do meio 

ambiente e do equilíbrio ecológico.  

_____________ 

10
 Art. 9º da Lei nº 6.938/81. 

11Ibidem, p. 130.  
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1.3. Ação Civil Pública 

 

Considerada uma das grandes inovações da ordem jurídica no Brasil, a Lei da Ação 

Civil Pública, de 24 de julho de 1985, consagrou-se como o mais importante método para 

tornar concreta a tutela dos direitos coletivos relacionados, principalmente, ao meio ambiente, 

às relações de consumo, bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e 

paisagístico, do patrimônio público e social. 

Antes de a referida lei entrar em vigor, não haviam mecanismos legais para a tutela 

dos interesses coletivos amplamente tratados. O cidadão que se sentia prejudicado com algo, 

mesmo que envolvesse a coletividade, deveria ingressar, individualmente, com ações na 

Justiça, o que desestimulava a realização do direito.  

Já com a edição da Lei nº 7.347, desenhou-se um instrumento processual específico 

capaz de defender o meio ambiente e outros interesses difusos e coletivos da sociedade 

moderna. Foram legitimados para propor a Ação Civil Pública Ambiental, o Ministério 

Público, a União, os Estados, os Municípios e os órgãos da administração direta e indireta, 

bem como as associações constituídas que estejam, há pelo menos um ano, vinculadas à 

proteção dos interesses transindividuais. A estes legitimados, a Lei nº 11.448, de 15/01/2007, 

acrescentou a Defensoria Pública.  

O fundamento constitucional da Ação Civil Pública (ACP) centra-se no fato de que 

todos têm acesso à justiça para a proteção de direitos subjetivos ou da comunidade, tendo 

como escopo a atuação da função jurisdicional do Estado, visando à tutela de interesses vitais 

da comunidade, pois, em face da inércia do Poder Judiciário, indispensável à sua atuação 

imparcial, é preciso saber quem está legitimado a defender esses interesses, que não podem 

subordinar-se à livre disposição de seus titulares
12

. 

A Lei da Ação Civil Pública colocou o Ministério Público em destaque dentre as 

pessoas jurídicas públicas e privadas para a propor ou funcionar como fiscal da lei nas que 

forem propostas pelos demais legitimados, além de poder, com exclusividade, instaurar e 

arquivar o inquérito civil.  

No entanto, a inovação mais importante da Lei da ACP, com relação ao Ministério 

Público, foi a previsão no art. 8º, §1º, do inquérito civil como instrumento exclusivo da 

_____________ 

12MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 8ª ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2012, p. 1427.   
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instituição. O inquérito civil é um procedimento presidido pelo Promotor de Justiça e tem a 

finalidade de colher elementos elucidativos do dano ou perigo de dano a interesses difusos ou 

coletivos, entre eles o meio ambiente, por meio de requisição de informações, notificações, 

oitiva de pessoas e produção de provas técnicas. 

É, também, nos autos do inquérito civil que o Promotor de Justiça celebra o Termo de 

Ajustamento de Conduta ou Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), um título executivo 

com caráter extrajudicial.  

 

1.4. O Meio ambiente na Constituição Federal 

 

A Lei de Política Nacional do Meio Ambiente define meio ambiente como o conjunto 

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

abriga e rege a vida em todas as suas formas. 

No entanto, Bessa Antunes (2012, p. 70) critica o conceito estabelecido na Política 

Nacional do Meio Ambiente (PNMA). Para o autor, tal conceito estabelecido pela referida 

Lei, considera o meio ambiente do ponto de vista puramente biológico e não do ponto de vista 

social. Neste diapasão, conclui que no contexto de elaboração da Lei 6.938/81 a proteção do 

meio ambiente era considerada como uma forma de proteção da saúde humana, e não como 

um bem merecedor de tutela autônoma.  

A Constituição Federal de 1988 elevou o meio ambiente à condição de direito de todos 

e bem de uso comum do povo, modificando o conceito jurídico de meio ambiente, tal como 

ele estava definido no artigo 3º, I, da Lei da Política Nacional de Meio Ambiente
13

.  O texto 

constitucional ao reconhecer o meio ambiente como direito fundamental, onde todos têm 

direito “ao meio ambiente ecologicamente equilibrado”, procurou estabelecer um marco 

importante na construção de uma sociedade democrática, solidária e participativa.  

Com efeito, a Carta Magna de 1988 trouxe uma nova perspectiva da relação entre o 

Poder Público, o homem e a natureza, pois foi a primeira a tratar deliberadamente sobre 

matéria ambiental, sendo por isso conhecida como Constituição Ecológica. 

 A Constituição, através do art. 225, seus parágrafos e incisos, estabeleceu a obrigação 

do Poder Público e da coletividade de preservar o meio ambiente para as presentes e futuras 

_____________ 

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

I - meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, 

que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas 
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gerações. Dessa forma, consagrou a ética da solidariedade entre as gerações, haja vista que as 

gerações presentes não podem usar o meio ambiente fabricando a escassez e debilidade para 

as gerações futuras.  

 A partir dessa visão, o objeto de estudo do direito ambiental não se reduz mais ao 

homem ou à natureza, mas pressupõe uma relação entre ambos.  

Para Antunes (2012, p. 70), o que a Constituição fez foi: 

criar uma categoria jurídica capaz de impor, a todos quantos se utilizem de 

recursos naturais, uma obrigação de zelo para com o meio ambiente. Não se 
olvide, contudo, que o conceito de uso comum de todos rompe com o 

tradicional enfoque de que os bens de uso comum só podem ser bens 

públicos. Não, a Constituição Federal estabeleceu que, mesmo sob a égide 
do domínio privado, podem ser fixadas obrigações para que os proprietários 

assegurem a fruição, por todos, dos aspectos ambientais de bens de sua 

propriedade. 

 

Na mesma direção, Sidney Guerra (2012, p. 12) considera: 

O papel que tradicionalmente era atribuído ao Estado, no sentido de proteger 

e preservar o meio ambiente passa também a ser dividido com a 

coletividade. Frise-se que a emergência de múltiplos problemas ambientais 

propicia graves prejuízos para o desenvolvimento do indivíduo, devendo ser 
coordenados esforços em prol da criação de uma verdadeira cultura de 

preservação do ambiente.  

 

Ademais, o texto Constitucional atribuiu ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado o patamar de direito fundamental do indivíduo e da coletividade, conquistando 

capítulo próprio
14

 e tornando a proteção ambiental um dos objetivos ou tarefas fundamentais 

do Estado Socioambiental de Direito brasileiro.  

Esta condição foi reforçada pelo Princípio 1 da Declaração do Rio de Janeiro sobre o 

Meio Ambiente e Desenvolvimento: 

Os seres humanos estão no centro das preocupações com o desenvolvimento 
sustentável. Têm direito a uma vida saudável e produtiva e em harmonia 

com a natureza.  

O meio ambiente, como “bem de uso comum do povo”
15

, não pertence mais a 

indivíduos isolados, mas à generalidade da sociedade. A expressão “todos têm direito” criou 

_____________ 

14 Título VIII - Ordem Social; Capítulo VI – Do Meio Ambiente – Constituição Federal de 1988. 
15‘Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo...’ (art. 225, 

caput, grifo nosso) 
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um direito subjetivo, oponível erga omnes, complementado pelo direito ao exercício da ação 

popular ambiental, sobre a qual dispõe o art. 5º, inciso LXXIII, da CF/88
16

.  

Assim, a proteção ambiental assume características de direito público, no qual o 

interesse público sempre deverá prevalecer sobre o particular, proclamando assim a 

superioridade dos interesses da coletividade, como observa Álvaro Luiz Valery Mirra
17

, ao 

afirmar que:  

O interesse na proteção do meio ambiente, dessa forma, por ser de natureza 

pública, deve prevalecer sempre sobre os interesses individuais privados, 
ainda que legítimos. Até porque já reconhece hoje em dia que a preservação 

do meio ambiente se tornou condição essencial para a própria existência da 

vida em sociedade e, consequentemente, para a manutenção e o exercício 
pleno dos direitos individuais dos particulares. 

 

Com base no que já vinha consignado na Lei nº 6.938/1981, a Carta Magna qualificou 

meio ambiente como patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo 

em vista o uso coletivo.  

Vê-se, então, que a posição dada ao meio ambiente traz um novo perfil ao modelo de 

proteção ambiental, em que se cria para o Poder Público um dever constitucional geral e 

positivo de defender e preservar o meio ambiente, representado por verdadeiras obrigações de 

fazer, isto é, de zelar pela defesa e preservação do meio ambiente. 

Ademais, a globalização dos direitos individuais, sociais e difusos é um dos aspectos 

que marcam a CF/88, sendo também usada para a saúde, no art. 196 e para a educação, no art. 

205. Além disso, o art. 225, caput, da CF/88, traz o antropocentrismo, por ser um direito 

fundamental da pessoa humana, posicionamento ratificado pela Declaração da Conferência do 

Rio de Janeiro/1992, que em seu Princípio nº 1 dispõe que o centro das preocupações 

relacionadas ao desenvolvimento sustentável é o ser humano. Apesar da característica 

antropocêntrica, os parágrafos do art. 225 da CF/88 trazem a preocupação com a 

harmonização e integração entre os seres humanos e a biota, o chamado biocentrismo
18

. 

A Constituição Federal de 1988 foi um importante marco na proteção ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, pois, além de assegurá-lo como um direito 

fundamental, trouxe instrumentos para a sua defesa e proteção. Outrossim, ocorreu o efetivo 

_____________ 

16MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 18ª ed. São Paulo: Ed. Malheiros, 2010, p. 

118. 
17MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Princípios fundamentais do direito ambiental.  Revista de Direito Ambiental, nº. 

02. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996. Disponível em: 

<http://www.direitoambiental.adv.br/ambiental.qps/Ref/PAIA-6SRNQ8>. Acesso em: 30 de janeiro de 2016. 

 
18 MACHADO, Paulo Affonso Leme. op. cit., p. 120. 
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reconhecimento de que a dignidade da pessoa humana e a sadia qualidade de vida dependem 

diretamente da conservação do meio ambiente para as presentes e futuras gerações, sendo 

dever do Poder Público e da coletividade. 

No que diz respeito ao Ministério Público, a Constituição define, nos arts. 127 a 129 

suas funções institucionais. O art. 127 da Constituição Federal define o Ministério Público 

como uma instituição do Estado voltada para a defesa dos interesses sociais, representado, 

portanto, apoio e fortalecimento da sociedade civil. E o art. 129 da CF, é importante para as 

questões ambientais e para a implementação da abordagem alternativa, ao considerar como 

função institucional do Ministério Público a promoção do inquérito civil para a proteção do 

meio ambiente, reforçando a proposta da Lei da Ação Civil Pública. 

 

1.5. Princípios do Direito do Ambiente 

 

1.5.1. Princípio do Desenvolvimento Sustentável 

 

O princípio do desenvolvimento sustentável está insculpido no artigo 225 da 

Constituição Federal de 1988, quando este artigo estabelece a responsabilidade de todos pela 

defesa e preservação ambiental, tanto para as presentes, quando para as futuras gerações. 

Cabe, ainda, mencionar que a Carta Magna faz alusão, no artigo 170, caput, inciso VI, 

mesmo que de forma implícita, ao princípio do desenvolvimento econômico e a exploração do 

meio ambiente. 

Tendo em vista o exposto, conclui-se que este princípio busca repensar os moldes 

tradicionais de desenvolvimento, tendo em vista que visa equilibrar o desenvolvimento com a 

proteção do meio ambiente. 

Vale ressaltar, ainda que  princípio em tela foi consagrado na Declaração do Rio de 

Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (ECO 92) como diretriz a ser buscada e 

respeitada por todos os Estados. 

Assim dispõe o Princípio 4 da referida Declaração:  

Para alcançar o desenvolvimento sustentável, a proteção ambiental 

constituirá parte integrante do processo de desenvolvimento e não pode ser 

considerada isoladamente deste.  
 

Com efeito, o princípio do desenvolvimento sustentável visa compatibilizar a atuação 

da economia com a preservação do equilíbrio ecológico atendendo às necessidades do 
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presente sem comprometer a possibilidade de as futuras atenderem as suas próprias 

necessidades.  

 

1.5.2. Princípio do Poluidor-Pagador 

 

O princípio do poluidor-pagador dita que aquele que causar danos ao meio ambiente 

será por isso responsabilizado. Para Milaré (2013, p. 268), o princípio não objetiva, por certo, 

tolerar a poluição mediante um preço, nem se limita apenas a compensar os danos causados, 

mas sim, precisamente, evitar o dano ao ambiente.  

Este princípio foi acolhido, primeiramente, pela Lei da Política Nacional do Meio 

Ambiente, de 1981, quando estabeleceu como um de seus fins “a imposição, ao poluidor e ao 

predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados”
19

.  

Posteriormente, a Constituição Federal de 1988veio a consagrar esse princípio. O art. 

225, §3º, determinou a sujeição dos poluidores, pessoas físicas ou jurídicas, às sanções penais 

e administrativas, independente da obrigação de reparar os danos causados.  

Enfim, cabe ressaltar que o princípio do poluidor pagador não tem como objetivo 

permitir a ocorrência do dano em face de uma reparação pecuniária, na verdade, busca evitar 

o evento danoso. No entanto, havendo lesão, ficará o agente responsável pela reparação. 

 

1.5.3. Princípio da Precaução 

 

 O princípio da precaução está disposto no princípio 15
20

 da Declaração do Rio de 

Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992, bem como no art. 3º
21

 da 

Convenção sobre Mudança do Clima, também realizada no Rio de Janeiro em 1992. 

_____________ 

19 Art. 4º, inciso VII, da Lei nº 6.938/2981. 
20

Princípio 15: Com o fim de proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deverá ser amplamente 

observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades. Quando houver ameaça de danos graves ou 
irreversíveis, a ausência de certeza científica absoluta não será utilizada como razão para o adiamento de 

medidas economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental. 
21

3. As Partes devem adotar medidas de precaução para prever, evitar ou minimizar as causas da mudança do 

clima e mitigar seus efeitos negativos. Quando surgirem ameaças de danos sérios ou irreversíveis, a falta de 

plena certeza científica não deve ser usada como razão para postergar essas medidas, levando em conta que as 

políticas e medidas adotadas para enfrentar a mudança do clima devem ser eficazes em função dos custos, de 

modo a assegurar benefícios mundiais ao menor custo possível.[...] 



25 

 

 

 

 Com base no princípio da precaução, sempre que houver perigo da ocorrência de um 

dano grave ou irreversível, a ausência de certeza científica absoluta não deverá ser utilizada 

como razão para se adiar a adoção de medidas eficazes, a fim de impedir a degradação 

ambiental. 

Neste sentido, Milaré assevera que a invocação do princípio da precaução é uma 

decisão a ser tomada quando a informação científica é insuficiente, inconclusiva ou incerta e 

haja indicações de que possíveis efeitos sobre o ambiente, a saúde das pessoas ou dos animais 

ou a proteção vegetal possam ser potencialmente perigosos e incompatíveis com o nível de 

proteção escolhido
22

. 

Em síntese, este princípio reforça a regra de que as agressões ao ambiente, uma vez 

consumadas, são, normalmente, de reparação difícil, incerta e custosa, e pressupõem uma 

conduta genérica“in dubio pro ambiente”. 

 Isso significa que, a ausência de certeza em relação à ocorrência de danos ao meio 

ambiente impõe a adoção das providências necessárias ao impedimento do possível resultado 

lesivo, até mesmo, se for o caso, com o óbice da atividade potencialmente poluidora. 

 

1.5.4. Princípio da Prevenção 

 Os objetivos do Direito Ambiental são eminentemente preventivos, tendo em vista sua 

atenção estar voltada para o momento anterior à consumação do dano. No entanto, vale 

ressaltar que a prevenção do dano através do referido princípio não significa a eliminação 

absoluta dos danos. 

 Nesse sentido, Milaré afirma que o princípio da prevenção tem como objetivo impedir 

a ocorrência de danos ao meio ambiente, através da imposição de medidas acautelatórias, 

antes da implantação de empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou 

potencialmente poluidoras
23

.  E dessa forma, evitar a repetição da atividade danosa. 

 Por conseguinte, conforme Paulo de Bessa Antunes, “o princípio da prevenção aplica-

se a impactos ambientais já conhecidos e dos quais se possa, com segurança, estabelecer um 

conjunto de nexos de causalidade que seja suficiente para a identificação dos impactos futuros 

mais prováveis”
24

. 

_____________ 

22 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 8ª ed. São Paulo: ed. Revista dos Tribunais, 2013, p. 264. 
23 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 8ª ed. São Paulo: ed. Revista dos Tribunais, 2013, p. 264. 
24 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 14 ed. São Paulo: ed. Atlas, 2012, p.48. 
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 Com efeito, o princípio da prevenção foi acolhido pela Constituição Federal em seu 

art. 225, caput, da Constituição Federal, o qual atribui a responsabilidade da proteção ao meio 

ambiente para as atuais e próximas gerações ao poder público e a coletividade.  Verifica-se, 

ademais, no art. 2º, inciso VI da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente (Lei n° 

6.938/81), bem como na Convenção de Diversidade Biológica (Decreto nº. 2.519 de 

17/03/1998). 

 O Estudo Prévio do Impacto ambiental (EPIA), disposto no art. 225, IV da 

Constituição Federal de 1988, que tem por fim impedir a instalação de obra ou atividade 

potencialmente causadora de significativa degradação do ponto de vista ecológico é um 

exemplo da positivação do princípio da prevenção. 

 Dessa forma, a adoção de medidas preventivas, como a realização de estudos como o 

EPIA, a adoção de planejamentos, o controle de riscos, a obtenção de autorizações e licenças 

e a fiscalização, entre outros instrumentos, é indispensável para a manutenção do equilíbrio 

ecológico, constituindo o seu desrespeito em infração sujeita às penalidades previstas em lei. 

Nota-se que o que distingue os princípios da prevenção e da precaução é avaliação do 

risco ao meio ambiente. A precaução está presente quando há um elevado índice de risco. Já a 

prevenção é aplicada quando o perigo é certo e quando se tem elementos seguros para afirmar 

que uma determinada atividade é efetivamente perigosa.  Em outras palavras, o princípio da 

prevenção é utilizado em casos de riscos concretos, ao passo que o da precaução quando se 

identificam riscos abstratos. 

É importante frisar que o princípio da precaução está presente na primeira etapa dessa 

função antecipatória, inibitória e cautelar, quando se trata do risco abstrato, também 

reconhecido como risco de dano. Entretanto, muitas vezes há dificuldade em visualizá-lo ou 

em prevê-lo. 
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2. TUTELA CIVIL DO MEIO AMBIENTE 

 

A concepção original de dano era de cunho patrimonial, pois não considerava prejuízo 

a um valor de ordem íntima. A ideia de dano estava relacionada ao conteúdo econômico. 

No entanto, as progressivas evoluções sociais conduziram a uma noção jurídica de 

dano, na qual pode ser definido como uma lesão a qualquer bem jurídico, patrimonial ou 

moral protegido. 

Conforme Paulo de Bessa Antunes assevera, dano é o prejuízo causado a terceiro, 

gerando obrigação de ressarcimento. Ação ou omissão de um terceiro é essencial. 

Desnecessário dizer que, no conceito somente se incluem as alterações negativas, pois não há 

dano se as condições forem alteradas para melhor, sem prejuízo. É a variação, moral ou 

material, negativa que deverá ser, na medida do possível, mensurada de forma que se possa 

efetivar o ressarcimento
25

.  

Quanto ao dano ambiental,  Mirra o define como “lesão ao Meio Ambiente dos 

elementos naturais, artificiais e culturais, como bem de uso comum do povo, juridicamente 

protegido. Significa ainda a violação do direito de todos ao Meio Ambiente ecologicamente 

equilibrado, direito humano fundamental, de natureza difusa”
26

. 

No tocante à sua classificação, o art. 14, §1º da Lei nº 6.938/1981 ao fazer referência a 

“danos causados ao meio ambiente e a terceiros”, reconhece duas modalidades de dano, o 

coletivo e o individual.  

Nesta toada, Milaré (2013, p. 319) esclarece: “o dano ambiental embora sempre recaia 

diretamente sobre o ambiente e os recursos e elementos que o compõe, em prejuízo da 

coletividade, pode, em certos casos, refletir-se, material ou moralmente, sobre o patrimônio, 

os interesses ou a saúde de uma certa pessoa ou de um grupo de pessoas determinadas ou 

determináveis”. 

O dano ambiental coletivo afeta interesses que podem ser coletivos tanto stricto sensu 

quanto difusos. Como veremos no próximo Capítulo, os interesses ou direitos difusos são os 

“trasindividuais de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e 

ligadas por circunstâncias de fato” e os interesses ou direitos coletivos são os 

_____________ 

25 ANTUNES, Paulo de Bessa, op. cit., p. 322-323. 
26 MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Ação Civil Pública e a reparação do dano ao meio ambiente. 2ª ed. São Paulo: 

Ed. Juarez de Oliveira, 2004, p. 90.  
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“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”
27

.  

Destarte, o dano ambiental envolve as agressões ao meio ambiente que repercutem 

diretamente na coletividade, desse modo, ele tem o caráter dos interesses difusos, devendo 

assim, ser protegido por meio, por exemplo, da Ação Civil Pública, ou por outros 

instrumentos adequados.  

Neste sentido, Milaré (2013, p. 321) assevera:  

Em virtude do caráter coletivo dos interesses lesados, neste caso, a sua tutela 

pode se dar por meio de ação civil pública ou de outros instrumentos 
processuais adequados, como, por exemplo, o mandado de segurança 

coletivo. Ante a importância desses interesses e da difusão das vítimas, 

cumpre fundamentalmente ao Ministério Público o manejo das medidas 

processuais tendentes a garantir a reparação dano ambiental coletivo ou 
mesmo a prevenir sua ocorrência.  

 

Resta claro que, quando houver dano ambiental coletivo, toda sociedade será titular da 

ação. Por outro lado, quando houver dano ambiental individual, somente uma pessoa ou um 

grupo de pessoas será titular da ação, havendo um procedimento judicial específico para cada 

um, de acordo com cada dano e prejuízo. 

O dano ambiental individual é também chamado de dano ricochete ou reflexo, como 

explica Milaré: “essa é a modalidade de dano ambiental que, ao afetar desfavoravelmente a 

qualidade do meio, repercute de forma reflexa sobre a esfera de interesses patrimoniais ou 

extrapatrimoniais de outrem”.
28

 

 Nesse caso, a ação ordinária será o instrumento jurídico adequado para a vítima dos 

danos de natureza patrimonial ou extrapatrimonial em matéria ambiental, bem como a ação 

cautelar ou o mandado de segurança, desde que estejam presentes os requisitos legais.  

 

2.1. Responsabilidade civil ambiental 

 

A reponsabilidade civil pressupõe prejuízo a terceiro, ensejando pedido de reparação 

do dano, consistente na recomposição do statu quo ante (repristinação = obrigação de fazer) 

ou numa importância em dinheiro (indenização = obrigação de dar)
29

. 

_____________ 

27 Art. 81, parágrafo único, I e II, da Lei 8.078/1990. 
28MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 8ª ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2012, p. 321. 
29 Ibidem, p. 422.  
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Importa salientar que, a responsabilidade civil do direito comum difere da 

responsabilidade civil ambiental, pois esta é baseada na responsabilidade objetiva, que 

independe de culpa e aquele na responsabilidade subjetiva, a qual depende de culpa ou dolo.  

A Lei nº 6.938/81, instituidora da Política Nacional do Meio Ambiente foi responsável 

por substituir o princípio da responsabilidade subjetiva, fundamentado na culpa, pelo da 

responsabilidade objetiva, fundamentado no risco da atividade.  

A responsabilidade subjetiva não oferecia proteção suficiente e adequada às vítimas do 

dano ambiental. Primeiro, por sua natureza difusa, atingindo, quase sempre, uma pluralidade 

de vítimas. Segundo, pela dificuldade de prova de culpa do agente poluidor, quase sempre 

coberto por aparente legalidade materializada em atos do Poder Público, como licenças e 

autorizações. E por último, porque no regime jurídico do Código Civil, então aplicável, 

admitiam-se as clássicas excludentes de responsabilização, como, por exemplo, caso fortuito e 

força maior.  

Neste sentido, afirma Édis Milaré
30

: 

Daí a necessidade da busca de instrumentos legais mais eficazes, aptos a 
sanar a insuficiência das regras clássicas perante a novidade da abordagem 

jurídica do dano ambiental. Coube à Lei 6.938, de 31.08.1981, instituidora 

da Política Nacional do Meio Ambiente – ciente de que a atividade ruinosa 

do poluidor corresponde a uma indevida apropriação pessoal de bens de 
todos -, dar adequado tratamento à matéria, substituindo, decididamente, o 

princípio da responsabilidade subjetiva, fundamentado na culpa, pelo da 

responsabilidade objetiva, fundamentado no risco da atividade.  

 Dessa forma, a responsabilidade civil objetiva impôs ao agente causador do dano 

ambiental, a obrigação de reparar ou indenizar independentemente da existência de culpa, 

bastando somente a prova da ocorrência do dano e do nexo de causalidade para tornar efetiva 

a responsabilização do poluidor.  

 Esta responsabilidade está alicerçada no artigo 37, §6º, da Constituição Federal, e no 

art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81
31

, tornando indiscutível a natureza objetiva da 

responsabilidade civil imputada ao causador de dano ao meio ambiente.  

 

_____________ 

30 Ibidem, p. 423. 
31 O art. 14, §1º estabelece que: Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e 

municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos 

causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores: 

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente 

da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua 

atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade 

civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente. 
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2.2. Formas de reparação 

A reparação do dano é o efeito da responsabilidade civil objetiva, pois uma vez 

constatado o dano ambiental, ainda que a atividade seja lícita, a reparação deve ser integral, 

sem se questionar a culpa. 

O direito do ambiente brasileiro consagra, através do artigo 4º, VII e do art. 14, §1º da 

Lei nº 6.938/81 e no art. 225, §3º, da Constituição Federal
32

, a obrigação do degradador de 

restaurar e/ou indenizar os prejuízos ambientais.  

 Diante da leitura do art. 4º, VII da PNMA, nota-se que a reparação do dano ambiental 

está diretamente relacionada com o princípio do poluidor-pagador, pois impõe ao poluidor e 

ao predador a obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados. 

Milaré (2013, p. 328) assinala que “[...] há duas formas principais de reparação do 

dano ambiental: (i) a restauração natural ou in specie; e (ii) a indenização pecuniária”. 

A modalidade ideal – e a primeira que deve ser tentada, mesmo que mais onerosa – é a 

restauração natural do bem agredido, cessando-se a atividade lesiva e repondo-se a situação o 

mais próximo possível do status anterior ao dano, ou adotando-se medida compensatória 

equivalente. É, pois, imperioso que o aplicador da lei atenta para essa constatação, já que não 

são poucas as hipóteses em que não basta indenizar, mas fazer cessar a causa do mal, pois um 

carrinho de dinheiro não substitui o sono recuperador, a saúde dos brônquios, ou a boa 

formação do feto. Esta opção, verdadeira execução específica, vem claramente defendida no 

Direito brasileiro, inclusive no campo constitucional
33

. 

Da mesma forma encaminha Mirra (2004, p. 304): 

[...] o dano ao meio ambiente, na condição de prejuízo que se exterioriza 

concreta e imediatamente na degradação de bens, recursos e sistemas 
naturais, artificiais ou culturais específicos, exige que as medidas previstas 

para sua compensação visem primordialmente à reconstituição do próprio 

meio degradado e, a partir dele, da qualidade ambiental globalmente 
considerada. 

 

Assim, a reparação do dano ambiental através da restauração natural pode ocorrer de 

duas formas: pela restauração ecológica no próprio local do dano (in situ), bem como pela 

compensação ecológica, na qual há a substituição dos bens lesados por outros equivalentes em 

suas funções, ainda que situados em locais diferentes.  

_____________ 

32 Art. 225, § 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas 

físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos 

causados. 
33 MILARÉ, Édis, op. cit. p. 328. 
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A regra é a tentativa de restauração in natura do bem agredido em detrimento da 

atividade econômica. No entanto, quando, no caso concreto, a lesão ou degradação ambiental 

não está suscetível de reparação natural, a indenização pecuniária deve ser considerada.  

A indenização em dinheiro visa recompor de forma indireta a localidade atingida pelo 

evento danoso, e deverá ser utilizada somente quando a restauração in specie não foi 

considerada viável.  

Para Milaré (2013) este tipo de modalidade ocorre quando fica inviável a restauração 

natural. Assim, possibilitará a indenização em dinheiro, e consequentemente, essa reparação 

será uma forma indireta de sanar a lesão.  

Nota-se que nas hipóteses de reparação do dano ambiental, a lei procurou estabelecer 

um custo a quem degrada o meio ambiente, que, a um só tempo, cumpre dois objetivos 

principais: dar uma resposta econômica aos danos sofridos pela vítima (o indivíduo e a 

sociedade) e desestimular comportamentos semelhantes do poluidor ou de terceiros.  

(MILARÉ, 2013) 

Portanto, a responsabilidade civil pelos danos ambientais nasceu para garantir a 

conservação dos preceitos estipulados na Constituição Federal de1988, que seja, a dignidade 

da pessoa humana e o bem social, além de preponderar por novas medidas preventivas e 

proativas que facilitam à responsabilidade das empresas poluidoras em face dos danos ao 

equilíbrio ecológico
34

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________ 

34 STEIGLEDER. Annelise Monteiro. Responsabilidade civil ambiental: as dimensões do dano ambiental no 

Direito brasileiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2004, p. 17 
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3. O MINISTÉRIO PÚBLICO NA TUTELA AMBIENTAL 

No período colonial, o Brasil foi orientado pelo direito lusitano. Não havia o 

Ministério Público como instituição. No entanto, as Ordenações Afonsinas de 1447, as 

Ordenações Manuelinas de 1521 e as Ordenações Filipinas de 1603 já faziam menção aos 

promotores de justiça, atribuindo a eles o papel de fiscalizar a lei e de promover a acusação 

criminal
35

. 

Em 9 de janeiro de 1609 houve a criação da Relação da Bahia, junto à qual o 

procurador da Coroa e da Fazenda era o promotor de Justiça
36

, o qual tinha a função de velar 

pela integridade da jurisdição civil contra os invasores da jurisdição eclesiástica. Nesse 

período, o Ministério Público não chegou a constituir-se uma instituição.  

Sob a Constituição de 1824, marcadamente liberal, foi atribuída ao procurador da 

Coroa e Soberania Nacional a acusação no juízo de crimes, ressalvadas as hipóteses de 

iniciativa acusatória da Câmara dos Deputados. No entanto, o papel da instituição no campo 

do processo civil ficou contido em referências legais esparsas.  

O Código de Processo Criminal do Império, de 1832, continha uma seção reservada 

aos promotores públicos, com os primeiros requisitos para sua nomeação e o elenco das suas 

principais atribuições
37

.  

Com a reforma de 1841 e com os respectivos regulamentos, a qualidade de “bacharel 

idôneo” passou a ser requisito da nomeação dos promotores públicos
38

. Por volta de 1850, a 

nova lei processual penal consolidou o Ministério Público como acusador criminal e no 

Império, as atribuições do Promotor de Justiça se reduziram à esfera criminal e 

posteriormente como fiscal da lei.  

Com a proclamação da República em 1889, o paulista Manuel Ferraz de Campos Sales 

assumiu a Pasta da Justiça do Governo Provisório e introduziu na lei brasileira, o Ministério 

Público com contornos de instituição através do Decreto nº 848, de 11-10-1890, que 

reformulou a Justiça no Brasil e depois pelo Decreto nº 1.030, de 14-11-1890, que organizou 

a Justiça do Distrito Federal. 

_____________ 

35 MAZZILLI, Hugo Nigro. Regime Jurídico do Ministério Público. 7ª ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 2013, p. 40-

41. 
36 MAZZILLI, Hugo Nigro. Introdução ao Ministério Público. 8ª ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 2012, p. 39. 
37 Idem.  
38 Ibidem, p.40. 
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Neste contexto, foi elaborada a Constituição de 1891 que estabeleceu a nomeação do 

Procurador-Geral da República pelo Presidente da República, porém não dispôs sobre a 

instituição.  

Com a Constituição de 1934, houve um nítido desenvolvimento institucional do 

Ministério Público. Além de institucionalizar o MP, colocando-o em Capítulo à parte, fixou 

garantias para seus membros, concedeu estabilidade aos Promotores mediante concurso para 

ingresso na carreira, aboliu o critério de escolha do Procurador-Geral da República dentre os 

Ministros do Supremo Tribunal Federal
39

.  

Em seguida, a Carta de 1937, outorgada na ditadura de Vargas, não mencionou a 

existência do Ministério Público. Apenas fez consignar a forma da investidura do Procurador- 

Geral da República. 

Por outro lado, com a Constituição democrática de 1946 o Ministério Público ganhou 

força, pois tratou a instituição em título autônomo, o qual previa garantias como a estabilidade 

e prévio ingresso na carreira mediante concurso público.  

A Constituição de 1967, promulgada durante a ditadura militar provocou o 

deslocamento da instituição para a seção do capítulo do Poder Judiciário, mantida a exigência 

do concurso de ingresso fixada na Emenda Constitucional nº 1/69, que o situou entre os 

órgãos do Poder Executivo. Em 1977, a Emenda Constitucional nº 7 estabeleceu a 

necessidade de lei complementar, de iniciativa do presidente da República, para instituir 

normas gerais a serem adotadas na organização dos ministérios públicos estaduais. Quatro 

anos depois, a Lei Complementar nº 40 veio cumprir essa determinação, tornando-se a 

primeira lei orgânica nacional do Ministério Público brasileiro. 

Cabe mencionar que, o Decreto nº 83.540/79 previa a possibilidade de o Ministério 

Público ajuizar ação de responsabilidade civil por danos ao meio ambiente decorrentes de 

poluição por óleo.  

A Lei nº 40, Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, iniciou definitivamente o 

processo de separação do Ministério Público das funções do Estado, o que acabou ocorrendo, 

posteriormente, com a promulgação da Constituição Federal de 1988, que arrematou, de uma 

vez por todas, a impossibilidade de vinculação da instituição ao Estado ou ao Poder 

Judiciário. A instituição passou a ter um perfil mais uniforme, com conceituações, princípios, 

funções, garantias, vedações, instrumentos e organizações básicas comuns.  

_____________ 

39MAZZILLI, Hugo Nigro. Introdução ao Ministério Público. 8ª ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 2012, p. 41. 
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A transformação mais significativa na história do Ministério Público na proteção 

judicial do meio ambiente ocorreu em 1981, com a Política Nacional do Meio Ambiente, que 

conferiu à instituição, a legitimidade para a propositura da ação civil pública ambiental e 

assim, as funções institucionais do Ministério Público em relação às questões ambientais 

começaram a se delinear. No entanto, a resolução de conflitos ambientais ainda dependia do 

Poder Judiciário.  

Essa norma atribuiu competência expressa e exclusiva para a atuação do Ministério 

Público: “O MP da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de 

responsabilidade civil e criminal por danos causados ao meio ambiente
40

”. 

No entanto, em 1985, a Lei da Ação Civil Pública ampliou e ratificou o papel do 

Ministério Público na defesa dos interesses coletivos e difusos, atribuindo-lhe legitimidade 

para a propositura de ações civis públicas de tutela do meio ambiente, entre outros.  

Outrossim, a referida lei confiou-lhe o inquérito civil, poderoso instrumento 

investigatório de natureza inquisitiva.  Tal instrumento está previsto no art. 8º, §1º da Lei e 

prevê que o Ministério Público poderá instaurar sob sua presidência o inquérito civil, podendo 

inclusive, requisitar de qualquer organização pública ou particular informações que venham a 

apoiar seu trabalho
41

. 

Impende destacar que apoio especializado ao Ministério Público, por parte de outras 

instituições, como universidades públicas, entidades de pesquisa técnica e científica oficiais 

ou subvencionadas pelo Estado também está definida na Constituição do Estado de São Paulo, 

em seu art. 115, inciso XXIX
42

.  

A ação civil pública por danos ambientais pode ser ajuizada diretamente contra o 

responsável direto do dano, contra o responsável indireto, ou contra ambos. Nesse caso, 

ocorre a figura da responsabilidade solidária, podendo ocasionar litisconsórcio facultativo
43

. 

Por meio da mesma lei, o Ministério Público conquistou autonomia para a resolução 

de conflitos ambientais.  

_____________ 

40 Conforme consta na Lei Federal nº 6.938/81, artigo 14, §1º.  
41Art. 8º § 1º O Ministério Público poderá instaurar, sob sua presidência, inquérito civil, ou requisitar, de 

qualquer organismo público ou particular, certidões, informações, exames ou perícias, no prazo que assinalar, o 

qual não poderá ser inferior a 10 (dez) dias úteis. 
42 Art. 115, inciso XXIX  Para a organização da administração pública direta e indireta, inclusive as fundações 

instituídas ou mantidas por qualquer dos Poderes do Estado, é obrigatório o cumprimento das seguintes normas:a 

administração pública direta e indireta, as universidades públicas e as entidades de pesquisa técnica e científica 

oficiais ou subvencionadas pelo Estado prestarão ao Ministério Público o apoio especializado ao desempenho 

das funções da Curadoria de Proteção de Acidentes do Trabalho, da Curadoria de Defesa do Meio Ambiente e de 

outros interesses coletivos e difusos; 
43 Sobre o tema, ver arts. 46, I, e 47, ambos do Código de Processo Civil. 
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3.1. Estrutura orgânica 

 

A primeira Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei Complementar Federal 

n. 40, de 14 de dezembro de 1981), em seu artigo primeiro
44

, definiu o MP como uma 

instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, e responsável, perante o 

Judiciário, pela defesa da ordem jurídica e dos interesses indisponíveis da sociedade e pela 

fiel observância da Constituição e das leis. 

Essa primeira definição legal foi ampliada pela Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1988 que, em seu artigo 127
45

, define o Ministério como uma ‘instituição 

permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem 

jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis’. 

Portanto, aqueles conceitos de Ministério Público que identificavam a instituição com 

a figura do Promotor Público, enquanto apenas órgão de acusação do Estado ou fiscal da lei 

nos processos não criminais e pertencente, ora ao Poder Executivo, ora ao Poder Judiciário 

foram superados pela sua definição constitucional de 1988. E, pela primeira vez, dedicou-se 

um capítulo exclusivo ao Ministério Público numa Constituição do Brasil. 

A nova Lei Orgânica Nacional do Ministério Público dos Estados (Lei Federal nº 

8.625, de 12 de fevereiro de 1993), que revogou a antiga LC 40/81, em seu artigo primeiro, 

repetiu a definição constitucional do art. 127 da Constituição Federal. 

Igualmente, a Constituição do Estado do Rio de Janeiro de 1989, em seu artigo 170
46

, 

repetiu este conceito moderno de Ministério Público, ao tratar do Parquet Fluminense. 

Posteriormente, a Lei Orgânica do Ministério Público da União, a Lei Orgânica 

Nacional do Ministério Público e a Lei Orgânica Estadual do Ministério Público apenas 

repetiram a conceituação que foi trazida pelo art. 127, caput, da atual Carta. 

O Ministério Público é, portanto, definido como uma instituição permanente e 

essencial à função jurisdicional do Estado, ou seja, sem a qual não pode haver Justiça integral, 

mas não necessária e unicamente perante o Poder Judiciário, mas sim perante todos os 

Poderes do Estado.  

_____________ 

44 Art. 1º O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-

lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. 
45 Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 

incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis. 
46 Art. 170 - O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 

incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis. 
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Quanto à sua estrutura, segundo o art. 128 da Constituição Federal de 1988, o 

Ministério Público abrange o Ministério Público da União, que compreende o Ministério 

Público Federal, o do Trabalho, o Militar e o do Distrito Federal e Territórios; e os 

Ministérios Públicos dos Estados. No entanto, o art. 130 admite um Ministério Público 

especial, não mencionado no art. 128, junto aos Tribunais de Contas, portanto junto à órgão 

não jurisdicional
47

. 

3.2. Princípios institucionais: unidade, indivisibilidade e independência funcional 

 

Os princípios institucionais que regem o Ministério Público também estão dispostos 

no artigo 127, §1º da Constituição Brasileira. São eles: a unidade, a indivisibilidade e 

independência funcional.  

A unidade significa que todos os membros do Parquet integram um só órgão, isto é, 

‘os promotores os procuradores, integram um só órgãos, sob a direção de um só chefe
48

, ou 

seja, cada Ministério Público é um só órgão, sob uma direção administrativa mantendo-se a 

independência de cada membro no exercício de suas funções. Essa regra se aplica ao mesmo 

MP, não valendo de um MP para outro
49

.  

Já a indivisibilidade, é uma consequência do princípio da unidade, pois sendo essa 

Instituição una seus membros não se vinculam aos processos e podem ser substituídos uns 

pelos outros, não arbitrariamente, mas segundo a forma estabelecida em lei.  

Neste sentido, Frederico Marques, apud Hugo Nigro Mazzilli (2013, p. 128): 

O Ministério Público é uno e indivisível. Pelo princípio da unidade, todos os 
funcionários da instituição, disseminados por juizados e comarcas, 

constituem um só órgão sob uma só direção, enquanto que, pelo princípio da 

indivisibilidade, todas as pessoas que compõe o Ministério Público podem 

ser substituídas uma pelas outras. 

 

No entanto, Mazzilli (2012, p. 72) alerta que só há unidade dentro de cada Ministério 

Público, não existindo, por exemplo, unidade ou indivisibilidade entre Ministério Público 

Federal e os dos Estados, nem entre o de um Estado e o de outro, nem sequer entre os 

diversos ramos do Ministério Público da União. 

_____________ 

47 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 25ª ed. São Paulo: Ed: Malheiros, 2005, p. 

599. 
48MAZZILLI, Hugo Nigro. Introdução ao Ministério Público. 7ª ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 2012, p. 72 
49 Conforme o art. 128 da CF/88, o MP abrange o MP da União (que por sua vez compreende o MP Federal, o 

MP do Trabalho, o MP Militar, o MP do Distrito Federal e Territórios) e o MP dos Estados.  
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O princípio da independência funcional significa que cada membro, assim como cada 

órgão do MP goza de independência para exercer suas funções em face dos outros membros e 

órgãos da mesma instituição, sem hierarquia funcional, bem como não está subordinado a 

nenhum poder. Por conta desse princípio institucional, é garantida a possibilidade de cada 

membro do MP tornar as próprias decisões com base na sua consciência jurídica, sem ser 

obrigado a se ater a ordens ou à influência de outros membros ou órgãos da mesma 

instituição, muito menos instâncias externas.  

Aponta Mazzilli (2012, p. 73): 

Independência funcional é o princípio segundo o qual cada membro e cada 

órgão do Ministério Público gozam de liberdade para exercer suas funções 

em face dos outros membros e órgãos da mesma instituição. Isso significa 
que, no exercício da atividade-fim do Ministério Público, cada qual deles 

pode tomar as decisões últimas afetas à instituição, sem se ater a ordens de 

outros membros ou órgãos da mesma instituição. 

 

O princípio do promotor natural é consequência do princípio da independência 

funcional.  

Trata-se da existência de um órgão independente do Ministério Público, escolhido por 

prévios critérios legais e não casuisticamente, para o exercício das atribuições que a lei 

conferiu à instituição
50

.  

Neste sentido, conforme Linhares Neto (2007, p. 02):  

[...] o princípio do promotor natural configura-se como uma garantia 
individual e da própria sociedade que, em tese, garantiria ao Promotor 

Público uma atuação livre e independente, não se sujeitando a pressões ou 

influências de quaisquer espécies, partam de onde partirem, velando, única e 

exclusivamente pelo disposto no Art. 127 da Lex Fundamentallis, ou seja, 
“patrocinando a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 

interesses sociais e individuais indisponíveis”
51

.  

 

3.3. Garantias institucionais 

 

O §2º do art. 127 da Constituição Federal assegurou ao Parquet autonomia funcional e 

administrativa, delimitando também o ingresso na carreira através de concurso público
52

. 

_____________ 

50 MAZZILLI, Hugo Nigro. Regime Jurídico do Ministério Público, 7ª ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 2013, p. 135.  

51LINHARES NETO, Benon. Algumas considerações sobre o princípio constitucional do promotor natural. 

Disponível em: <http://www.conamp.org.br/pt/biblioteca/artigos/item/387-algumas-consideracoes-sobre-o-

principio-constitucional-do-promotor-natural.html>. Acesso em: 09 de março de 2016. 
52 § 2º Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e administrativa, podendo, observado o disposto 

no art. 169, propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os 
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Enquanto isso, o art. 3º da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público ampliou esta 

autonomia, prevendo também, a autonomia financeira
53

. Tais princípios visam garantir a 

liberdade que a instituição tem de tomar suas decisões em face de outros órgãos ou 

instituições do Estado. São as garantias institucionais, ou seja, da própria instituição do 

Ministério Público.  

Já as garantias aos membros do Ministério Público estão previstas no inciso I do §5º 

do art. 128. Foram conferidas aos Promotores de Justiça garantias equiparadas à Magistratura, 

quais sejam, a vitaliciedade, a inamovibilidade e a irredutibilidade de vencimentos. 

Com esse arcabouço legislativo amparado nos princípios e garantias constitucionais, o 

Ministério Público passou a ter legitimidade para exercer papel representativo como 

instituição mediadora dos conflitos e interesses sociais, seja como defensor direto dos 

interesses sociais (sejam eles coletivos, difusos ou individuais homogêneos imbuídos de 

interesse social), seja como fiscal da resolução de conflitos, com funções muitas vezes 

exclusivas. 

 

3.4. Atribuições do Ministério Público na proteção do meio ambiente 

 

O Ministério Público é instituição essencial à Justiça, desvinculada do aparelho 

coercitivo e fiscalizador do Estado, integrando-se a rede de organizações da sociedade civil 

brasileira, cuja função é elaborar, difundir, afirmar e defender os valores democráticos.  

Esta definição, que o delineia nitidamente como instituição voltada à representação 

judicial dos interesses sociais, veio consagrar uma vocação que levara o legislador, já em 

1981, a inserir dentre as suas atribuições na esfera civil e a defesa do meio ambiente
54

. 

Mazzilli (2012) dispõe que a evolução pela qual passou o Ministério Público até 

chegar ao patamar de Instituição ocorreu devido a três momentos: a) a Lei Complementar 

Federal nº 40/81, a primeira Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, foi considerada 

porque definiu um estatuto básico e uniforme para o Parquet nacional, além de dispor sobre 

                                                                                                                                                   

 

 

por concurso público de provas ou de provas e títulos, a política remuneratória e os planos de carreira; a lei 

disporá sobre sua organização e funcionamento. 
53 Art. 3º Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional, administrativa e financeira, cabendo-lhe, 

especialmente: 
54MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 8ª ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2013, p. 1340. 
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as suas principais atribuições, garantias e vedações; b) o segundo momento veio com a 

criação da Lei de Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/85), responsável por conferir ao Ministério 

Público a legitimidade para a defesa jurisdicional e administrativa (por meio do inquérito civil 

e do termo de ajustamento de conduta), dos interesses difusos e coletivos; c) e, por último, o 

terceiro propulsor ocorreu quando a Carta Magna de 1988 alargou as suas funções e concedeu 

ao Parquet a autonomia administrativa e funcional (art. 127, § 2º, da CF), acarretando no seu 

crescimento. 

A Constituição de 1988 conferiu ao Parquet o status de instituição autônoma e 

independente, atribuindo-lhe a missão de ser protetor do meio ambiente e de outros interesses 

difusos. Igualmente, reconheceu que a democracia supõe um Ministério Público forte e 

independente, que efetivamente possa defender as liberdades públicas, os interesses difusos e 

coletivos, o meio ambiente, o patrimônio público e a violência. 

Nesse diapasão, a defesa do meio ambiente, hoje imposição de ordem constitucional, é 

tarefa dignificante do Parquet e para o bom desempenho dessa função, a instituição precisa de 

esforço, atualização e capacitação contínuos para dar efetividade às suas atribuições.  

Para isso, atualmente, o Ministério Público conta com instrumento exclusivo, o 

inquérito civil, que se destina ao levantamento de elementos prévios e indispensáveis ao 

exercício responsável da ação judicial ao seu cargo. Assim, o Ministério Público passa a ter o 

domínio dos fatos, sem intermediários ou burocracia, se coloca na condição de titular da ação 

penal e civil públicas e com poderes de notificação e requisição promove a coleta dos 

elementos úteis para o esclarecimento do objeto de sua investigação. 

Tanto a Lei nº 7.347/85 como diversos outros diplomas legais têm atribuído ao MP 

funções extrajudiciais. Tais funções implicam que o parquet é dotado de legitimidade para 

celebrar transações e termos de compromisso e ajustamento de conduta com agentes 

degradadores do meio ambiente, de molde que os mesmo se enquadrem em condutas 

ambientalmente sadias
55

. 

Portanto, o Parquet desempenha importantes papéis: preventivo e reparatório 

firmando TAC; reparatório, ao realizar o levantamento e análise dos elementos necessários à 

proposição de ação civil pública por danos ao meio ambiente e repressivo, ao ajuizar a ação 

pena pública (MILARÉ, 1995).  

_____________ 

55ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 14ª ed. São Paulo: Ed. Atlas, 2012. 
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O Ministério Público tem ainda autonomia para, verificando-se desnecessária a 

celebração do Termo de Ajustamento de Conduta ou início da Ação Civil Pública, em caso de 

verificação de que o conflito, ou o fato que o gerou, não tenha fundamento, arquivar o 

Inquérito Civil. 

 

3.5. Funções do Ministério Público 

 

O art. 129, III da CRFB/88 preceitua que é função institucional do Ministério Público 

promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e 

social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos.  

O referido dispositivo inspirou-se nos ótimos resultados trazidos pela Lei nº 7.347/85, 

que cuida da ação civil pública, destinada à proteção de interesses transindividuais em juízo, 

como o meio ambiente e outros interesses difusos e coletivos. 

Importante salientar que os interesses transindividuais podem ser protegidos por ações 

civis públicas ou coletivas, e são classificados em categorias diversas. 

Os interesses transindividuais podem ser classificados em difusos e coletivos. Os 

direitos difusos estão definidos no inciso I, parágrafo único, art. 81 do CDC, como sendo “os 

transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas, 

ligadas entre si por circunstâncias de fato”. A característica essencial desses direitos, que os 

diferencia dos direitos coletivos strictu sensu, é a indeterminabilidade dos sujeitos, uma vez 

que não há um vínculo jurídico a agregá-los, mas circunstâncias fáticas. 

Conforme assevera Mazzili, os interesses difusos transindividuais: 

[...] são como um feixe ou conjunto de interesses individuais, de objeto 

indivisível, compartilhadas por pessoas indetermináveis, que se encontrem 

unidas por circunstâncias de fato conexas
56

.  

 

Logo, no interesse difuso seus titulares são indeterminados, mas todos atuam 

intensamente para a defesa de seus direitos como a defesa do meio ambiente ecologicamente 

equilibrado.  

 Os direitos coletivos strictu sensu, por sua vez, estão definidos no inciso II, parágrafo 

único, art. 81, do CDC, como sendo “os direitos transindividuais, de natureza indivisível, de 

que sejam titulares grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte 

_____________ 

56MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo. 25ª ed. ver. Ampl. e atual. São Paulo: Ed. 

Saraiva, 2013, p. 53. 
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contrária por uma relação jurídica base”. E a principal característica destes direitos é a 

determinabilidade dos seus sujeitos através da relação jurídica base que os une ou pelo 

vínculo que os liga à parte contrária.  

De outro modo, os direitos individuais homogêneos, nos termos do inciso III, 

parágrafo único do art. 81 do CDC, “são aqueles de grupo, categoria ou classe de pessoas 

determinadas ou determináveis, que compartilhem prejuízos divisíveis, de origem comum, 

normalmente oriundos das mesmas circunstâncias de fato”. 

 Os interesses individuais homogêneos diferem-se dos direitos coletivos e difusos, pois 

são tuteláveis pelo processo civil tradicional, de titularidade determinada ou determinável e 

objeto divisível. No entanto, têm um ponto de contato: ambos reúnem grupo, categoria ou 

classe de pessoas determináveis.  

Após a avaliação das categorias de interesses e sendo o meio ambiente enquadrado 

como interesse difuso, serão abordados, a seguir, os meios de que o Parquet se utiliza, para 

defender esse bem jurídico tutelado pela Constituição Federal, tendo em vista que este órgão 

foi incumbido pelo inciso III do art. 129 da Carta Magna a proteção ambiental  
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4. INSTRUMENTOS DE ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA 

TUTELA DO MEIO AMBIENTE 

O Ministério Público brasileiro desempenha um papel central na proteção do meio 

ambiente, atuando de forma preventiva e/ou administrativa ao instaurar inquérito civil 

preventivo, expedir recomendações, realizar audiências públicas ou firmar termos de 

ajustamento de conduta, bem como na judicial, reparatória ou repressiva ao propor ação civil 

pública ou ação penal. 

Dessa forma, será feito a seguir, uma breve abordagem acerca do instrumento 

processual civil utilizado pelo Parquet na tutela ambiental: a Ação Civil Pública. E, em 

seguida, serão tratadas as vias extrajudiciais. 

 

4.1. Ação Civil Pública 

 

A primeira referência expressa à ação civil pública voltada para a defesa do meio 

ambiente em nosso ordenamento jurídico foi feita pela Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. 

A Lei conferiu legitimidade ao Ministério Público da União e dos Estados para propor ação de 

responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente
57

.  

No mesmo ano, a ACP foi prevista pela Lei Complementar nº 40, de 13 de dezembro 

de 1981 – Lei Orgânica do Ministério Público.  

Posteriormente, a Lei nº 7.347/85, incorporou, de vez, a terminologia ao nosso 

vocabulário jurídico, ao se referir à disciplina da ação civil pública, como instrumento de 

defesa de alguns interesses transindividuais, o que pode ser considerado um verdadeiro marco 

da tutela coletiva no Brasil.  

Em 1988 ganhou status constitucional ao ser reconhecida como função institucional 

do Parquet, pelo art. 129, inciso III da Carta Magna, sem prejuízo da legitimação de terceiros. 

No período pós-constituinte, a Lei da Ação Civil Pública (LACP) sofreu algumas 

alterações, principalmente através da Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, Código de 

Defesa do Consumidor, a qual entre outros acréscimos admitiu o tratamento coletivo dos 

litígios decorrentes da sociedade industrial massificada, além de ampliar o objeto da ACP 

_____________ 

57 Art. 14, §1º, segunda parte, da Lei nº 6.938/81. 
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para outros interesses difusos e coletivos. A LACP e o CDC são aplicados de forma mútua e 

recíproca, por força do art. 21
58

 da LACP com redação determinada pelo art. 117 do CDC.  

No que tange à sua natureza jurídica, a ACP tem natureza especialíssima: não é direito 

subjetivo, mas direito atribuído a órgãos públicos e privados para tutela de interesses não 

individuais strictu sensu
59

.  

Já seu fundamento constitucional centra-se no fato de que “todos têm acesso à justiça 

para a proteção de direitos subjetivos ou da comunidade, tendo como escopo a atuação da 

função jurisdicional do Estado, visando à tutela de interesses vitais da comunidade, pois, em 

face da inércia do Poder Judiciário, indispensável à sua atuação imparcial, é preciso saber 

quem está legitimado a defender esses interesses, que não podem subordinar-se à livre 

disposição de seus titulares”
60

. 

A ação civil pública visa tutelar interesses ou direitos coletivos, compreendidos entre 

eles os difusos e os coletivos stricto sensu, bem como os direitos individuais homogêneos. O 

tratamento coletivo dado a esses direitos é criação legal, por razões de acesso à justiça e 

priorização da eficiência e economia processuais.  

Diante disso, a ACP defende quaisquer grupos, classes ou categorias de pessoas 

reunidas por circunstâncias de fato comum ou pela mesma relação jurídica básica. Ademais, 

conforme Mazzilli (2013, p. 135), “a ação civil pública ainda se presta para que o Ministério 

Público possa questionar políticas públicas, quando do exercício de suas funções no zelo para 

que os Poderes Públicos e os serviços de relevância pública observem os direitos assegurados 

na Constituição”.  

Ademais, a referida ação possui como legitimados o Ministério Público, a Defensoria 

Pública, as pessoas jurídicas de direito público interno, as entidades da administração indireta, 

as fundações, as associações civis. Dentre eles, o Ministério Público é o órgão que tem 

posição mais destacada, pois atua no processo civil em defesa dos interesses indisponíveis, 

além de ter exclusividade para promover o inquérito civil com poderes de notificação e 

requisição.  

Nesse diapasão, não pode dispor da referida ação. Como guardião-mor e com 

legitimação para a tutela dos interesses transindividuais detém o dever de agir. No entanto, tal 

_____________ 

58Art. 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. 
59 Álvaro Luiz Valery Mirra. Interesses difusos: a ação civil pública e a Constituição. Revista de Informação 

Legislativa, Brasília, n. 94, p. 172-174, 1987 apud Édis Milaré, Direito do Ambiente, 2013, p. 1427. 
60 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 8ª ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2013, p. 1427. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8078.htm#tituloiii
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obrigatoriedade é temperada. Nas palavras de Milaré (2013, p. 1431) [...] “se o Ministério 

Público não tem discricionariedade para agir ou deixar de agir quando identifique a hipótese 

em que a lei exija sua atuação, ao contrário tem ampla liberdade para apreciar se ocorre 

hipótese em sua ação se torna obrigatória”.  

Observa-se que a indisponibilidade é a regra para o Ministério Público, porém esta 

pode ser restringida em razão da prevalência de interesse de ordem pública, bem como da 

incapacidade da parte.  Dessa forma, se o Ministério Público identifica a existência da lesão 

em caso no qual a lei exija sua atuação, não pode alegar conveniência em não propor a ação.  

Quanto à sua competência, os arts. 2º da Lei nº 7.347/1985 e 93, I, da Lei nº 

8.078/1990 prevêem que o ajuizamento da ação civil pública será em razão do local do dano. 

Por fim, urge salientar que, conforme estabelece o art. 19
61

 da LACP, o rito processual 

a ser utilizado no encaminhamento da ação civil pública observará subsidiariamente as 

prescrições do Código de Processo Civil. 

4.1.1. Inquérito Civil 

O inquérito civil foi criado pela lei federal n° 7.347/85, Lei da Ação Civil Pública, em 

seu art. 8º, §1º
62

. Sua criação deve-se a necessidade do Ministério Público dispor de meios 

diretos de investigação para apurar fatos que pudessem embasar sua iniciativa nas diversas 

áreas de sua atuação.  

Neste sentido, ao criar um instrumento processual que veio a denominar de ação civil 

púbica, o legislador legitimou determinados entes públicos, assim como a sociedade civil 

organizada, para a sua propositura, prevendo, inclusive, meios para que estes possam coletar 

elementos probatórios
63

.  

O inquérito civil, como procedimento administrativo de caráter investigatório, foi 

elucubrado no âmbito do Ministério Público paulista, em 1980 nos Grupos de Estudos 

formados por Promotores e Procuradores da Justiça do Estado de São Paulo com patrocínio da 

Associação Paulista do Ministério Público. 

 

Em relação ao contexto histórico Mazzilli explica que:  

_____________ 

61 Art. 19. Aplica-se à ação civil pública, prevista nesta Lei, o Código de Processo Civil, aprovado pela Lei nº 

5.869, de 11 de janeiro de 1973, naquilo em que não contrarie suas disposições.  
62 O art. 8º § 1º estabelece: O Ministério Público poderá instaurar, sob sua presidência, inquérito civil, ou 

requisitar, de qualquer organismo público ou particular, certidões, informações, exames ou perícias, no prazo que 

assinalar, o qual não poderá ser inferior a 10 (dez) dias úteis. 
63 Art. 8°, caput, Lei  n° 7.347/85. 
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Ainda sem ter a visão do que viria a ser o inquérito civil de hoje, e ainda 

bastante influenciado pelo sistema do inquérito policial, o Promotor de 

Justiça José Fernando da Silva Lopes, em palestra no Grupo de Estudos de 
Ourinhos (1980), sugeriu a criação de inquérito civil, à guisa do já existente 

inquérito policial. Não previu ele o instituto como passou a existir hoje, mas 

sim como um procedimento investigatório dirigido por organismos 

administrativos, para ser encaminhado ao Ministério Público para servir de 
base à propositura da ação civil pública

64
. 

 

Tal como existe hoje, o inquérito civil foi sugerido em 1984 no anteprojeto da Lei da 

Ação Civil Pública, de Antônio Augusto Mello de Camargo Ferraz, Édis Milaré e Nelson 

Nery Júnior, membros do Ministério Público paulista. Esse anteprojeto previu o inquérito 

civil tal como existe hoje: um instrumento diverso do inquérito policial, conduzido 

diretamente pelo Ministério Público e destinado a colher elementos para propositura de 

eventual ação civil pública. A LACP acolheu integralmente a proposta do anteprojeto. 

Seguindo-se à Lei n 7.347/85, a Constituição de 1988 consagrou o inquérito civil (art. 

129, III); a Lei nº 7.853/89, que dispôs sobre a proteção às pessoas portadoras de deficiência, 

também fez referência ao inquérito civil; da mesma forma o fizeram o Estatuto da Criança e 

do Adolescente (ECA – art. 210 da Lei nº 8.069/90), o Código de Defesa do Consumidor 

(CDC – art. 90 da Lei 8.078/90), a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (LONMP – 

art. 25, IV, da Lei nº 8.625/93) e a Lei Orgânica do Ministério Público da União (LOMPU – 

art. 7º, I, e 38, I, da Lei Complementar Federal nº 75/93). 

A previsão constitucional se coaduna plenamente com o escopo de garantia de 

efetividade dos direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros, pois se trata de instrumento 

que busca a investigação direta, por parte do próprio membro do Ministério Público, a 

respeito de ameaça ou ofensa a interesses sociais.  

Em suma, é um instrumento eficaz, o qual permite que não sejam propostas ações 

desnecessárias, torna viável o ajuizamento de ações melhores instruídas, bem como leva ao 

termo de ajustamento de conduta que constitui título executivo extrajudicial, dispensando a 

ação civil pública.  

 

4.1.2. Conceito 

O inquérito civil é procedimento administrativo investigatório, de caráter inquisitorial, 

unilateral e facultativo, instaurado e presidido pelo Ministério Público, destinado a apurar a 

_____________ 

64MAZZILLI, Hugo Nigro. Pontos controvertidos sobre o inquérito civil. Disponível em: 

http://www.mazzilli.com.br/pages/artigos/pontoscontic.pdf>. Acesso em: 24 fev. 2016 

http://www.mazzilli.com.br/pages/artigos/pontoscontic.pdf
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ocorrência de danos efetivos ou potenciais a direitos ou interesses difusos, coletivos ou 

individuais homogêneos ou outros que lhe incumba defender, servindo como preparação para 

o exercício das atribuições inerentes à suas funções institucionais
65

. 

Com efeito, o inquérito civil consiste num processo investigatório prévio, incumbido 

ao órgão do Ministério Público e destinado a colher elementos de convicção que demonstrem 

a ocorrência de dano ambiental, que justificará a propositura da Ação Civil Pública, a 

realização da recomendação ou do compromisso de ajustamento de conduta e, ainda, em não 

havendo elementos suficientes, o arquivamento das informações. 

Abelha (2003, p. 93) conceitua o inquérito civil como sendo “procedimento 

administrativo solene e formal realizado no âmbito interna corporis do Ministério Público, 

que lhe é exclusivo e que está disponível para a investigação e coleta de elementos de prova 

que servirão de base e suporte para a formação de convicção do Parquet na propositura (ou 

não) de demanda coletiva para a defesa de direitos supra-individuais.” 

Cabe destacar que a instauração de inquérito civil não é pressuposto para que o 

Ministério Público compareça a juízo, uma vez que pode ser dispensado tal procedimento, 

desde que já existam elementos aptos a legitimarem a propositura da ação civil pública. Por 

vezes, o Ministério Público poderá ajuizar ação civil pública com base em peças de 

informação. 

De forma simples, pode-se conceituar as peças de informação como sendo elementos 

avulsos que formarão a convicção do representante ministerial, para que o mesmo possa se 

basear para ajuizar eventual ação civil pública, se assim o entender. 

4.1.3. Sigilo 

O inquérito civil, destinado a fornecer provas e demais elementos de convicção que 

fundamentem a ação do Ministério Público na defesa de valores, direitos e interesses 

metaindividuais, é procedimento de natureza inquisitorial. (MILARÉ, 2013, p. 1.372) 

Ele não está submetido aos princípios da ampla defesa contraditório, conforme 

exigência do art. 5, LV, da CF, porque não se trata de processo administrativo destinado a 

aplicação de pena ou sanção, mas, como se disse , de mero procedimento voltado à apuração 

de fatos para embasar futura e eventual ação judicial. 

Em contrapartida, o princípio da publicidade está presente no inquérito civil. 

Considerando o inquérito como procedimento administrativo a ser realizado por órgão 

_____________ 

65 Resolução nº 87/2006 – CSMPF, e art. 2º, caput, do Ato Normativo paulista 484/2006 – CPJ.  
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público, também deve ser abarcado pela mesma publicidade conferida pela Constituição
66

 a 

todos os atos administrativos.  

Doutra monta, discorre MILARÉ, (2013, p. 1394), que a regra é a da publicidade de 

todos os atos do inquérito, ressalvadas as hipóteses legais de sigilo ou quando possa ensejar 

prejuízo à própria investigação ou ao interesse coletivo, segundo o disposto no art. 20 do CPP, 

aqui aplicado analogicamente. Fora essas situações excepcionais, é livre o acesso de qualquer 

interessado ao procedimento, através de prestação de informações, exame e vista dos autos, 

podendo, inclusive, dele extrair cópias ou certidões.  

Aliás, o art. 26, inciso VI, da Lei nº 8.625/93 assegura ao Ministério Público “dar 

publicidade dos procedimentos administrativos não disciplinares que instaurar e das medidas 

adotadas”. 

 

4.1.4 Legitimidade 

A Constituição Federal de 1988 arrolou no art. 129, III, entre as funções institucionais 

do MP, a promoção do inquérito civil, no que foi seguida pela Lei Orgânica Nacional do 

Ministério Público e pelas leis estaduais de organização do Parquet.  

Apenas os órgãos de execução do Ministério Público terão legitimidade para instaurar 

inquérito civil, assim, o Procurador Geral de Justiça, o Colégio de Procuradores de Justiça, o 

Conselho Superior do Ministério Público, os Procuradores e Promotores de Justiça, serão 

legitimados, para instaurar o procedimento administrativo extrajudicial. 

Com melhor técnica legislativa, a Lei Complementar Federal nº 75/1993, que instituiu 

a Lei Orgânica do Ministério Público da União, distinguiu as funções institucionais (art. 5º) 

dos instrumentos de atuação ministerial (art. 6º) e colocou o inquérito civil nesta categoria.  

Trata-se, o inquérito civil, de instrumento conferido com exclusividade ao Ministério 

Público, que se destina a colheita de elementos prévios e indispensáveis à formação de 

convicção para o exercício responsável do direito de ação ou para a tomada das demais 

medidas inerentes às suas funções institucionais (MILARÉ, 2013, p. 1375).  

Segundo o autor, “através desse procedimento, o Ministério Público sai dos corredores 

apertados da prova e passa a ter o domínio dos fatos, na medida em que, sem intermediários e 

sem burocracia, na condição de titular das ações penal e civil públicas, com poderes de 

notificação e requisição, promove a coleta de todos os elementos úteis para o esclarecimento 

_____________ 

66 Art 37 da Constituição Federal. 
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do objeto de sua investigação. Constitui, por isso mesmo, instrumento adequado para instruir 

não só a ação civil pública como a própria ação penal, dispensando o inquérito policial, 

consoante permissivo constante no art. 39, §5º, do CPP”. 

4.1.5. Objeto, competência e instauração 

Quanto ao objeto, o inquérito civil visa apurar lesões a interesses transindividuais, ao 

patrimônio público e social, ou a qualquer interesse que ao Ministério Público incumba 

defender.A finalidade da apuração é determinar a materialidade e a autoria dessas lesões, para 

servir de base à ação civil pública.  

É competente para a instauração do inquérito civil o mesmo órgão do Ministério 

Público que em tese teria atribuições para propor a ação civil pública que nele deva ser 

baseada. Para tanto, devem-se levar em conta não só as regras de competência prevista na 

LACP e no CDC, como também as normas de organização do Ministério Público, que 

definem as atribuições de seus integrantes
67

. Da mesma forma, cabe ao órgão ministerial 

também a promoção e presidência do inquérito civil. 

A instauração do inquérito civil pode se dar de ofício, quando chegar ao representante 

do Ministério Público notícia de algum fato violador de interesses difusos ou coletivos de 

qualquer natureza, ou ainda, por meio de provocação de algum interessado que, por meio de 

representação ou requerimento, relate ao Ministério Público a prática atual ou iminente de 

atos lesivos aos interesses supramencionados. 

Segundo Milaré (2013, p. 1378): “O inquérito civil pode ser instaurado por meio (i) de 

ofício; (ii) por requerimento ou representação de qualquer pessoa; (iii) mediante comunicação 

de outro órgão do Ministério Público, do Poder Judiciário, da autoridade policial ou qualquer 

outra; (iv) por determinação de Órgão da Administração Superior do Ministério Público”.  

O inquérito civil será instaurado por portaria mediante fundamento legal que autorize a 

ação do Parquet, bem como a descrição de seu objeto e a justificativa da necessidade de 

instauração e da atribuição do MP. Ainda, deverá ser indicado, se possível, as pessoas 

envolvidas no fato e ser apurado, a data e o local da instauração, a determinação das 

diligências iniciais e a relação das provas a serem inicialmente produzidas. 

Ressalte-se ainda que tomando conhecimento da possível degradação ambiental, 

poderá o Ministério Público, de imediato, ingressar em juízo com a Ação Civil Pública ou 

_____________ 

67 MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo. 25 ed. ver. ampl. e atual. São Paulo: Ed. 

Saraiva, 2013, p. 485. 
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instaurar o inquérito civil para melhor elucidação dos fatos, bem como a consecução de seus 

fins institucionais na defesa de interesses difusos e coletivos, sem necessitar intermédio do 

Poder Judiciário.  

Outrossim, sempre que necessário, para formar seu convencimento, o membro do 

Ministério Público poderá instaurar através de ofício, mediante representação ou peças de 

informação,  procedimento administrativo preparatório do inquérito civil
68

. As providências 

preparatórias deverão ser tomadas no prazo máximo de 30 (trinta) dias e atendidas em igual 

prazo, podendo este ser prorrogado, justificadamente, pelo mesmo período
69

.   

Encerrado o prazo do procedimento preparatório, o Ministério Público poderá 

promover o arquivamento do inquérito, e se cabível, expedir recomendações, além de 

promover a ação civil pública ou instaurar o inquérito civil.  

A instauração do inquérito civil trata-sede mera faculdade, e não condição de 

procedibilidade para o ajuizamento das ações a cargo do MP. Assim, havendo elementos 

mínimos sobre fato que, em tese, autorize o ajuizamento da ação, torna-se desnecessária 

aquela peça investigatória, o mesmo ocorrendo se o Ministério Público optar pelo 

arquivamento das peças de informação, por verificar não ser caso de propositura da ação civil 

pública.  

Assim como o inquérito penal, o inquérito civil pode ser dispensado na propositura da 

ação principal, logo havendo lesão ao meio ambiente a ação principal aplicável será a ação 

civil pública, a qual poderá dispensar o inquérito civil. Nesse sentido, em alguns casos, o 

inquérito civil poderá ser não só desnecessário, mas também procrastinatório ou descabido, 

haja vista os elementos de convicção poderem ser coligidos diretamente pelo membro do 

Ministério Público, com ousem inquérito 

Ademais, no andamento do inquérito civil, pode se vislumbrar a figura do termo de 

ajustamento de conduta. Ele é uma ferramenta que pode evitar o ingresso em juízo, desde que 

efetivamente cumprido. Não se trata, entretanto, de uma transação, ou seja, concessão mútua 

de direitos. Com isso pode haver, por exemplo, ajustamento de conduta de determinado ponto 

e o ajuizamento de ação civil pública ambiental por outro fator, não acordado no 

compromisso. 

 

_____________ 

68Ato Normativo nº 484/2006 – CPJ, art. 23. 
69Ato Normativo nº 484/2006 – CPJ, art. 23, §2º. 
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4.1.6. Instrução 

A instrução do inquérito civil será presidida por membro do Ministério Público a 

quem, por lei, for conferida essa atribuição ou, nas hipóteses legais de atribuição originária, 

pelo respectivo Procurador-Geral, que poderá delegá-la a outro membro da instituição.  

Todas as diligências realizadas devem ser documentadas mediante termo ou auto 

circunstanciado. As declarações e os depoimentos sob compromisso serão tomados por termo 

pelo membro do Ministério Público, assinado pelos presentes ou, em caso de recusa, na 

aposição da assinatura por duas testemunhas
70

. 

No curso do inquérito, qualquer interessado, inclusive o investigado, poderá apresentar 

subsídios ou elementos para melhor apuração dos fatos, sem prejuízo da natureza inquisitiva 

do procedimento
71

. 

No trâmite do Inquérito Civil o Promotor de Justiça poderá determinar medidas 

instrutórias, as quais se encontram elencadas nas letras “a”, “b” e “c”, inciso I, artigo 26, da 

LONMP
72

. E, ao final, poderá propor Ação Civil Pública, efetuar medidas administrativas ou 

arquivá-lo, caso o Promotor de Justiça utilizar-se dessa última opção, deverá fundamentar e 

encaminhar o Inquérito Civil para o Conselho Superior do Ministério Público. 

 

4.1.7. Encerramento do Inquérito Civil 

O encerramento do inquérito civil se dá mediante a propositura de ação civil pública 

ou com o seu arquivamento o qual deve ser homologado pelo Órgão Superior de Revisão.  

Ressalte-se que o inquérito civil não é pressuposto processual para o ajuizamento das 

ações a cargo do MP, mas uma vez instaurado, os autos principais dele devem 

necessariamente instruir a ação civil pública, com o que se dá o seu encerramento.  

Na hipótese de a ação civil pública não abranger todos os fatos e pessoas mencionadas 

na portaria do inquérito, seu encerramento exigirá que, em relação a eles, se promova o 

arquivamento, com remessa de cópias ao Conselho Superior. 

_____________ 

70 Ato Normativo nº 484/2006 – CPJ, art. 32. 
71Ato Normativo nº 484/2006 – CPJ, art. 66, 74 e 75. 
72 Conforme as letras “a”, “b” e “c”, inciso I, artigo 26, da LONMP, poderá o Ministério Público: a) expedir 

notificações para colher depoimento ou esclarecimentos e, em caso de não comparecimento injustificado, 

requisitar condução coercitiva, inclusive pela Polícia Civil ou Militar, ressalvadas as prerrogativas previstas 

emlei; b) requisitar informações, exames periciais e documentos de autoridade federais, estaduais e municipais, 

bemcomo dos órgãos e entidades da administração direta, indireta ou funcional, de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; e, c) promover inspeções e diligências investigatórias 

junto às autoridades, órgãos e entidades a que se refere a alínea anterior. 
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Importa ressaltar que, nesse caso, ocorre o arquivamento parcial do inquérito civil. No 

entender de Mazzilli
73

, mais recomendado seria que o membro do Ministério Público, ao 

entender cabível o ajuizamento da ação civil pública somente com relação a alguns dos 

objetos ou dos investigados, apresentasse em juízo a petição inicial da ação que entenda 

cabível, acompanhada dos autos do inquérito ou extraísse cópias das principais peças do 

inquérito civil, fundamentando a sua posição e entendimento, e as encaminhasse ao Conselho 

Superior do Ministério Público, para que este realize o reexame.Se assim não agir, o 

representante ministerial estará cometendo irregular arquivamento implícito. 

No que tange ao arquivamento, Mazzilli (2013, p. 490)ensina que o Ministério Público 

não requer e sim promove o arquivamento do inquérito civil, sem qualquer ato de intervenção 

judicial. 

O fato de o Ministério Público dar a última palavra no arquivamento do inquérito civil 

não enseja nenhum vício, a despeito de possíveis considerações no sentido de que, quando o 

Ministério Público arquiva o inquérito civil, determinadas lesões a interesses transindividuais 

podem ficar sem correção. Conforme Mazzilli, tal argumento não prospera, pois: 

[...] o Ministério Público não detém privatividade da ação civil pública, e, se 
deixar de propô-la, outros legitimados poderão fazê-lo. Assim, o 

arquivamento do inquérito civil pelo Ministério Público não impõe qualquer 

óbice ao conhecimento de lesão de direitos individuais ou transindividuais 
pelo Poder Judiciário

74
. 

 

Embora o Ministério Público promova o arquivamento do inquérito civil ou das peças 

de informação, tal promoção se sujeita à homologação do Conselho Superior
75

 da instituição.  

O arquivamento do inquérito civil pode se dar em três hipóteses. A primeira, diante da 

inexistência de fundamento para a propositura da ação civil pública ou para expedição de 

recomendações, a segunda, na hipótese de a ação civil pública ou as recomendações 

expedidas não abrangerem todos os fatos referidos na portaria de instauração do inquérito 

civil. E, por fim, quando celebrado compromisso de ajustamento definitivo.  

Na primeira hipótese, esgotadas todas as diligências e convencido da inexistência de 

fundamento para ação ou de outras medidas, o órgão do MP, de forma expressa e motivada, 

deve promover o arquivamento do inquérito ou das peças informativas e, sob pena de incorrer 

_____________ 

73MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo. 25ª ed. ver. Ampl. e atual. São Paulo: Ed. 

Saraiva, 2013, p. 491. 
74Idem, p. 490. 
75 Art. 30 da Lei nº 8.625/93: “Cabe ao Conselho Superior do Ministério Público rever o arquivamento de 

inquérito civil, na forma da lei”. 
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em falta grave, remetê-los no prazo de 03 (três) dias, a contar da data da promoção de 

arquivamento do inquérito civil ou das peças de informação, mediante comprovante, ao 

Conselho Superior, que poderá requisitá-los, de ofício ou a pedido do interessado, caso a 

remessa não seja feita no prazo legal
76

. 

Na segunda hipótese, em que a parcela dos atos e fatos investigados e objeto da 

portaria inicial se mostraram inconsistentes a respaldar qualquer medida a cargo do Parquet, 

deve este, fundamentalmente, nessa parte, promover o arquivamento do inquérito, enviando 

cópia dos autos ao Órgão Superior de Revisão para reexame necessário
77

. 

E, finalmente, quando o arquivamento decorre de celebração de ajustamento de 

conduta definitivo do inquérito, aqui, se dá pelo fato de não mais remanescer interesse 

processual para a ação preventiva ou reparatória, certo que o Ministério Público, no caso, 

passa a dispor de título executivo.  

Importa salientar que o compromisso tomado pelo órgão do Ministério Público nos 

atos do inquérito civil por ensejar o chamado arquivamento implícito, está sujeito a reexame 

do Órgão Superior de Revisão.  

Todavia, o ato homologatório, em si, que torna o acordo apto à produção de efeitos 

legais, não implica o encerramento definitivo do inquérito, o que só se dará após 

comprovação de cumprimento de todas as obrigações nele pactuadas.  

 

4.2. Recomendações 

 

 A recomendação é um instrumento de atuação extrajudicial do Ministério Público, 

previsto no art. 6º, inciso XX da Lei Complementar nº 75/93 e na Lei Orgânica Nacional do 

Ministério Público dos Estados, o qual determina que  ao Parquet compete “expedir 

recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como 

ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo 

razoável para a adoção das providências cabíveis”. 

 No exercício de suas atribuições, o Ministério Público poderá expedir recomendações 

aos Poderes de Estado, aos órgãos e entidades da Administração ou a pessoas privadas para 

que estes adotem medidas, que segundo o Parquet respeitem os interesses transindividuais. 

_____________ 

76 Lei nº 7.347/85, art. 9º. 
77MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 8ª ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2012, p. 1392. 
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 Com efeito, Milaré (2013, p. 1417) aduz que possui como escopo, acoroçoar os 

destinatários à adoção de medidas que, segunda a ótica do Parquet, são as mais adequadas ao 

acautelamento ou controle de irregularidades.  

 A recomendação feita pelo Ministério Público não possui forma rígida, porém a ela 

deve ser dada publicidade inerente a todo ato administrativo. Dessa forma, deverá conter a 

indicação dos seus fundamentos e das medidas que deverão ser adotadas; o prazo para seu 

cumprimento; requisição ao destinatário de sua divulgação adequada e imediata, bem como 

resposta escrita. 

 Assim, atendida a recomendação, e não havendo outra diligência a tomar, o 

procedimento será encerrado e encaminhado ao Órgão Superior de Revisão para controle de 

eventual arquivamento implícito. No caso, de desatendimento, o MP, ponderada a necessidade 

inadiável ou insubstituível de adoção de medidas recomendadas, se for o caso, promoverá a 

ação civil pública competente, sem prejuízo de outras providências que entender cabíveis
78

. 

 

4.3. Audiências Públicas 

As audiências públicas são reuniões organizadas e presididas pelo Ministério Público, 

no âmbito do inquérito civil, sendo abertas a qualquer do povo, com o escopo de discutir 

situações das quais decorra ou possa decorrer lesão a interesses difusos, coletivos e 

individuais homogêneos
79

. 

Com efeito, está regulamentada no art. 22 da Resolução 87 – CSMPF, bem como em 

leis locais relacionadas ao Parquet, com a de São Paulo
80

. Através das audiências públicas, o 

MP obtém informações, depoimentos, bem como opiniões, sugestões, críticas e propostas 

para fundamentar a legitimidade sua ação institucional.  

Como observou Milaré (2013, p. 1413), elas constituem, igualmente, fora e 

oportunidade para sugestões construtivas da comunidade ou de segmentos interessados da 

sociedade.  

Nesse sentido, no dizer de Hugo Mazzilli, as audiências convocadas pelo Ministério 

Público, “são apenas um mecanismo pelo qual o cidadão e as entidades civis (as chamadas 

não governamentais) podem colaborar com o Ministério Público no exercício de suas 

_____________ 

78 MILARÉ. Édis. Direito do Ambiente. 8ª ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2013, p. 1418. 
79Art. 22, caput, da Resolução nº  87/2006 – CSMPF e arts. 3º e  60do Ato Normativo 484/2006 do CPJ. 
80  Arts. 3º, 60 a 65 do Ato Normativo 484 – CPJ.  
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finalidades institucionais, e, mais especialmente, participar de sua tarefa constitucional 

consistente no zelo do interesse público e na defesa de interesses transindividuais”
81

. 

 Vale ressaltar que, o art. 225 da Constituição Federal impõe ao Poder Público e à 

sociedade em geral o dever de defender e preservar o meio ambiente. Por todos esses 

aspectos, as audiências públicas constituem-se em um importante instrumento para a 

participação popular na tomadas de decisões no que dizem respeito à gestão da coisa pública.  

 

 

4.4. Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta 

 

 Trata-se de um instrumento importante de atuação do Ministério Público, disposto no 

art. 5º, §6º da Lei 7.347/85, no qual as partes se comprometem perante os procuradores da 

República, a cumprirem determinadas condicionantes, a fim de resolver o problema que estão 

causando ou a compensar danos e prejuízos já causados.  

O referido instrumento pode ser extrajudicial ou judicial, sendo este firmado perante o 

juiz, no curso da ação civil pública. Contudo, o estudo ora proposto, cinge-se aos Termos de 

Compromisso de Ajustamento de Conduta (TACs) celebrados em sede extrajudicial. 

Importa salientar que o TAC vem se destacando na seara ambiental diante da atual 

morosidade dos processos judiciais, pois além de oferecer alternativas extrajudiciais para a 

resolução de conflitos, ajuda a descongestionar os Tribunais, tornando-se um atalho cada vez 

mais procurado para a superação do excesso de formalismo do aparelho judiciário. 

 

4.4.1.  Origem 

Cabe inicialmente destacar que o compromisso de ajustamento de conduta ou termo de 

ajustamento de conduta foi introduzido na legislação brasileira em 1990, pelo art. 211
82

 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90) e em seguida pelo Código de Defesa 

do Consumidor (Lei nº 8.078/90) que determinou no seu art. 113
83

, fosse acrescentado um 

novo parágrafo, o 6º, ao art. 5º
84

, da lei que disciplina a ação civil pública. 

_____________ 

81 MAZZILLI, O inquérito civil, cit. p. 348 apud MILARÉ, p. 1414. 

82 O art. 211 da Lei Federal nº 8.069/90 estabelece que os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos 

interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, o qual terá eficácia de título 

executivo extrajudicial. 
83 O art. 113 da Lei Federal nº 8.078/90 acrescenta os § 4°, 5° e 6° ao art. 5º da Lei n° 7.347, de 24 de julho de 

1985. Dentre eles, cabe especial destaque ao § 6°, que estabelece que os órgãos públicos legitimados poderão 
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Não obstante, aponta-se como precedente do TAC o parágrafo único do artigo 55 da 

Lei dos Juizados de Pequenas Causas (Lei n° 7.244/84), que, anteriormente ao ECA e ao 

CDC, já prelecionava: “Valerá como título executivo o acordo celebrado pelas partes, por 

instrumento escrito, referendado pelo órgão competente do Ministério Público”. 

O TAC foi ainda inserido no escopo da Lei de Crimes Ambientais através da Medida 

Provisória n° 2.163-41, de 23 de agosto de 2001, que acrescentou o artigo 79-A a esta lei, 

disciplinando a celebração de termos de compromisso pelos órgãos do Sistema Nacional de 

Meio Ambiente (SISNAMA). 

4.4.2. Conceito e objeto 

O compromisso de ajustamento de conduta é uma forma de solução extrajudicial 

realizada pelos órgãos públicos, destinado a colher, do causador do dano um título executivo 

extrajudicial de obrigação de fazer, não fazer ou de indenizar, mediante o qual o 

compromitente assume o dever de adequar sua conduta às exigências legais sob pena de 

sanções fixadas no próprio termo de ajustamento de conduta.  

Para Freitas pode ser definido como um ato jurídico assumido por uma pessoa física 

ou jurídica com o compromisso de conduzir ou reconduzir o bem degradado ao seu status quo 

ante
85

. 

De modo geral, segundo Rodrigues o TAC pode ser definido como: 

[...] uma forma de solução extrajudicial de conflitos promovida por órgãos 

públicos, tendo como objeto a adequação do agir de um violador ou 

potencial violador de um direito transindividual (direito difuso, coletivo ou 
individual homogêneo) às exigências legais, valendo como título executivo 

extrajudicial
86

. 

 

Nas palavras de Milaré (2013, p. 1401), o TAC “destina-se a prevenir o litígio 

(propositura de ação civil pública) ou a pôr-lhe fim (ação em andamento), e ainda dotar os 

                                                                                                                                                   

 

 

tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante combinações, 

que terá eficácia de título executivo extrajudicial. 
84 O Artigo 5º, §6º estabelece que: “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”. 
85 FREITAS, Gilberto Passos de. Ilícito penal ambiental e reparação do dano. São Paulo: Editora: Revista dos 

Tribunais, 2005. p. 87/88. 
86RODRIGUES, Geisa de Assis. Ação Civil Pública e Termo de Ajustamento de Conduta: Teoria e Prática. Rio 

de Janeiro: Ed. Forense, p. 297, 2002. 
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legitimados ativos de título executivo extrajudicial ou judicial, respectivamente, tornando 

líquida e certa a obrigação reparatória”. 

Do entendimento exposto, repara-se que, em matéria ambiental, o compromisso de 

ajustamento de conduta busca não só a reparação de uma possível ocorrência de dano, como 

também a recuperação do equilíbrio ambiental, de modo a cessar, recompor, adaptar ou 

corrigir os efeitos negativos sobre o bem natura
87

.  

O compromisso de ajustamento deverá observar todos os requisitos de validade 

exigidos de um ajuste extrajudicial, obrigatoriamente contendo o nome e qualificação do 

responsável, a determinação de reparação do dano, em razão da indisponibilidade do direito 

violado; o esclarecimento dos fatos investigados, para que possa identificar as obrigações que 

serão estipuladas; a previsão de multa cominatória no caso de descumprimento
88

. 

Com efeito, o TAC pode ser firmado através de procedimento desvinculado de 

qualquer ação, formando título executivo extrajudicial, no decorrer do inquérito civil, o que 

implica no arquivamento implícito do inquérito ou no desenrolar da ação civil pública. 

No entanto, importa para o presente trabalho a primeira hipótese, na qual o Termo de 

Ajustamento de Conduta Extrajudicial é firmado antes de intentada a ação civil pública, 

formando título executivo extrajudicial.  

O seu principal objetivo, além de readequar a conduta do infrator, é solucionar de 

maneira rápida e eficiente os danos causados ao meio ambiente, evitando todo o lento e 

demorado processo de conhecimento. Sendo assim, uma vez celebrado, pressupõe a aceitação 

do compromitente quanto à ofensa ao direito difuso, coletivo ou individual homogêneo por 

ele praticado.  

 

Neste sentido, Vieira aduz:  

o compromisso simplesmente substitui a fase de conhecimento do processo 

judicial, pois deve refletir o mesmo conteúdo esperado na prestação 

jurisdicional, caso houvesse a ação e fosse ela procedente, desfrutando, da 
mesma forma, de eficácia executiva.

89
 

_____________ 

87
Idem, p. 87/88. 

88 Art. 21 da Resolução nº 87, de 3 de agosto de 2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

Disponível em: <http://www.prr5.mpf.mp.br/mpf-csmpf-res087-2006.pdf>. Acesso em: 04 de março de 2016. 
89 VIEIRA, Fernando Grella. A transação na esfera da tutela dos interesses difusos e coletivos: compromisso de 

ajustamento de conduta. In: Ação Civil Pública. Lei 7.347/85– 15 anos. (coord. Edis Milaré), São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2001. p. 279. 
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Isso porque, formado o título executivo extrajudicial, os co-legitimados ou próprios 

lesados individuais perdem o interesse processual em propor ação de conhecimento para pedir 

a formação de título de que já disponham, por força do compromisso já firmado.  

Ressalte-se que o compromisso de ajustamento de conduta reclama sempre a 

reparação integral do dano e possui como objeto a conformação da ofensa do bem ambiental 

às exigências da Lei vigente ao momento da ocorrência da ameaça ou da violação do direito 

transindividual.  

 

4.4.3. Legitimidade 

 

 O artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública, em seu §6°, conferiu legitimidade para 

celebrar o termo de ajustamento de conduta aos órgãos públicos legitimados à propositura da 

ação civil pública: “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”.  

Assim, nem todos os legitimados a propor a ação civil pública podem celebrar o TAC 

na condição de compromissário (aquele que toma o compromisso do compromitente). Infeliz 

o legislador ao utilizar o termo “órgãos públicos”, já que os legitimados à propositura da 

ACP, não são órgãos públicos, e sim pessoas jurídicas, excetuando-se o Ministério Público 

(MILARÉ, 2013, p. 1403). A intenção do legislador era excluir as associações e incluir as 

pessoas dotadas de personalidade jurídica de direito público. 

 Isto posto: (i) são, indiscutivelmente, legitimados para tomar o TAC do 

compromitente: o Ministério Público, União, Estados, Municípios e Distrito Federal, além de 

alguns órgãos públicos sem personalidade jurídica, como é o caso de certos Procons; (ii) não 

podem, definitivamente, tomar o TAC do compromitente as associações civis, as fundações 

privadas e os sindicatos; (iii) existe controvérsia sobre a legitimidade para autarquias, 

empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas firmarem o TAC
90

. 

A legitimidade ampla dada ao Ministério Público é reconhecida tanto pela doutrina 

como pela legislação constitucional e infraconstitucional, haja vista ao Parquet ser atribuído 

constitucionalmente (art. 129, III da CF/88) a promoção da tutela de interesses coletivos ou 

_____________ 

90MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo. 25ª  ed. ver. Ampl. e atual. São Paulo: Ed. 

Saraiva, p. 433. 
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difusos de qualquer natureza. Consoante o entendimento de Hugo Mazzilli, essa tutela, função 

precípua do órgão ministerial, deve ser exercida em nome do Estado.  

 No tocante à legitimidade passiva, ou seja, quem figura como compromissado ou 

interessado no Termo de Ajustamento de Conduta, nos termos do art. 5º, § 6º, da LACP, é a 

pessoa física ou jurídica de direito público ou privado responsável por um dano, bem como 

ameaça a interesse difuso ou coletivo. 

 

4.4.4. O compromisso de ajustamento de conduta como título executivo extrajudicial 

 

Com base no art. 5º, §6º da Lei nº 7.347/85, o TAC possui eficácia de título executivo, 

o qual pode ser judicial ou extrajudicial.  Objeto do presente estudo, o título executivo 

extrajudicial está previsto no art. 585, II
91

 do CPC c/c art. 5º, §6º da Lei nº 7.347/85. Caso o 

TAC venha a ser homologado judicialmente, passará a ser um título executivo judicial nos 

termos do art. 475-N, inciso V,do CPC. 

A eficácia extrajudicial do Termo de Ajustamento de Conduta ocorre quando firmado 

antes de ser promovida a ação civil pública, ou seja, durante a fase do inquérito civil.  

Assim, apuradas as ofensas ao direito ambiental no inquérito civil, as partes celebrarão 

o TAC, no qual constará a determinação da responsabilidade do obrigado pelo cumprimento 

do ajustado a formação do título executivo extrajudicial. 

 

4.4.5. Celebração do Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta pelo 

Ministério Público 

  

 Em geral, o ajuste de conduta é celebrado na fase de conclusão do inquérito, ou seja, 

após a delimitação do dano e da possibilidade de o obrigado se submeter à solução negociada.

 Assim, desde que o fato esteja devidamente esclarecido em qualquer fase do inquérito 

civil, o presidente poderá tomar dos interessados compromisso de ajustamento para 

adequação de sua conduta às exigências legais, impondo-lhe o cumprimento das obrigações 

necessárias à prevenção, cessação ou reparação do dano
92

. 

_____________ 

91Art. 585. São títulos executivos extrajudiciais:II - a escritura pública ou outro documento público assinado pelo 

devedor; o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas; o instrumento de transação 

referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública ou pelos advogados dos transatores.  
92 É o que estabelece o art. 83, do Ato Normativo nº 484 –CPJ, que disciplina o IC no âmbito do MP de SP. 
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Após o cumprimento das obrigações assumidas no ajuste, e desde que a celebração do 

mesmo tenha abrangido a totalidade dos fatos e das pessoas investigadas no inquérito civil, 

impõe-se o encerramento da investigação ensejando o arquivamento da mesma, porque com o 

cumprimento do compromisso não mais se justifica a eventual propositura de ação civil 

pública, ou de ação de execução. 

Depois de realizado o termo de ajustamento de conduta, este passa pela apreciação do 

Conselho Superior do Ministério Público, sendo que a responsabilidade de fiscalizar o efetivo 

cumprimento do TAC cabe ao órgão responsável que firmou o compromisso.  

Nesse sentido, de acordo com Édis Milaré, o acompanhamento periódico da execução 

deverá ser feito nos mesmos autos e, decorridos os prazos avençados, ou no seu termo final, 

será providenciada a notificação de compromitente para comprovação do cumprimento das 

obrigações assumidas, sem prejuízo da realização de quaisquer diligências especialmente 

técnicas, quando for o caso, a critério do presidente do inquérito civil
93

. 

Para possibilitar seu objetivo, o termo de ajustamento possui cláusula de prazos para o 

cumprimento das obrigações estabelecidas entre o causador do dano e o Ministério Público. 

Caso as obrigações não forem cumpridas no prazo estabelecido, o infrator fica sujeito à multa 

e à imediata execução, isto porque, como já visto, o TAC possui eficácia de título executivo 

extrajudicial. 

Logo, a previsão de multa em caso de descumprimento do termo de ajustamento de 

conduta pode ser vista como uma vantagem sobre o inquérito civil, contribuindo para a 

eficácia da tutela ambiental.  

Por outro lado, constatado o cumprimento das obrigações contidas no termo de 

ajustamento de conduta, na forma, prazo e condições fixadas serão elas consideradas extintas, 

devendo ser promovido o seu arquivamento, nos termos do art. 9º da Lei nº 7.347/85. 

 É importante salientar que o inquérito civil só poderá ser arquivado pelo Ministério 

Público depois de constatado nos autos do inquérito o real cumprimento do termo de 

ajustamento de conduta. 

Nesse caso, o Parquet promoverá o arquivamento do procedimento administrativo ou 

do inquérito respectivo, remetendo-o à Câmara de Coordenação e Revisão respectiva ou à 

Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão
94

.  

_____________ 

93MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 8ª ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2012, p. 1408.  
94 Art. 21, §8º da Resolução nº 87/2006 do CSMPF.  
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Nota-se que o Ministério Público ao aplicar o termo de ajustamento acaba por exercer 

a sua função educacional e também política, porque indica ao cidadão o que pode ser feito em 

conformidade com a legislação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através da revisão de literatura dogmática e do levantamento das legislações 

pertinentes verificou-se a estrutura do Direito do Ambiente no Brasil, desde sua estruturação 

até a consagração do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito 

fundamental da pessoa humana através da Constituição Federal de 1988. 

Através da análise da legislação ambiental brasileira, verificou-se que três marcos 

principais. O primeiro consistiu na edição em 1981 da Lei da Política Nacional do Meio 

Ambiente, com a finalidade de preservar, melhorar e recuperar a qualidade ambiental propícia 

à vida, visando assegurar, no país condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos 

interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana.  

Em seguida, em 1985, a Lei da Ação Civil Pública, consagrou-se como o mais 

importante método para tornar concreta a tutela dos direitos coletivos relacionados, 

principalmente, ao meio ambiente, às relações de consumo, bens e direitos de valor artístico, 

estético, histórico, turístico e paisagístico, do patrimônio público. A referida Lei conferiu ao 

Ministério Público a legitimidade para a defesa jurisdicional e administrativa por meio do 

inquérito civil e do termo de ajustamento de conduta.  

O terceiro marco consiste na Constituição Federal de 1988 atribuiu ao meio ambiente 

o status de direito fundamental do indivíduo e da coletividade, bem como consagrou a 

proteção ambiental como um dos objetivos fundamentais do Estado Democrático de Direito 

brasileiro. 

O presente estudo destacou ainda, as transformações do papel do Ministério Público 

no ordenamento jurídico brasileiro na tutela ambiental, bem como foram destacadas seus 

princípios e garantias institucionais e de seus membros, suas funções, principalmente, no que 

diz respeito à tutela dos interesses transindividuais.  

O constituinte de 1988 por conferir elevado status constitucional ao Ministério 

Público, quase o erigiu a um quarto poder, ao dar-lhe garantias de Poder e ao desvinculá-lo 

dos Capítulos do Poder Legislativo, do Poder Executivo e do Poder Judiciário. Sendo assim, o 

Parquet deixou de ser visto como uma entidade política, de repressão, para ocupar a posição 

de entidade defensora dos interesses transindividuais.  

Concluiu-se que, o Ministério Público passou a priorizar uma atuação resolutiva no 

que tange à proteção do meio ambiente, devido ao seu caráter emergencial.  A atuação 

preventiva do Parquet visa transformar a realidade social, criando uma dinâmica de maior 



 

 

 

 

interação com a sociedade e, com isso, identifica e tenta resolver problemas ou fomentar as 

soluções dos conflitos que antecedem aos conflitos jurisdicionais. 

Demonstrou-se que a atuação extrajudicial do Parquet através do inquérito civil, bem 

como a tomada do termo de ajustamento de conduta, as audiências públicas e as 

recomendações são de suma importância para a atuação preventiva do Parquet e, por 

conseguinte, a defesa dos interesses metaindividuais em questão. 

Tendo em vista a atual morosidade do julgamento das demandas judiciais, a busca por 

uma solução extrajudicial para a omissão estatal torna-se mais eficaz que a judicial.  

Ademais, o presente trabalho apontou que os instrumentos extrajudiciais utilizados 

pelo Parquet permitem que a instituição promova uma ampla negociação com a 

Administração e com os entes privados responsáveis pela atividade que pode vir a causar ou 

causou algum dano ao meio ambiente. 

Com efeito, verificou-se que o inquérito civil é instrumento essencial para que Ministério 

Público possa questionar políticas públicas, quando do exercício de suas funções no zelo para 

que os Poderes Públicos e para que os serviços de relevância pública observem os direitos 

assegurados na Constituição.  

Revelou-se ainda, que o termo de ajustamento de conduta é um importante 

instrumento de atuação extrajudicial do Ministério Público, pois revestido de natureza de 

título executivo, constitui ferramenta eficiente para a tutela dos interesses e direitos 

metaindividuais.  

Dessa forma, o compromissado assume, espontaneamente a sua culpa quanto ao dano 

cometido ao meio ambiente e se compromete a se adequar às exigências legais de repará-lo, 

razão pela qual, não ocorrerá o processo de conhecimento, podendo o Parquet executar direto 

o TAC, em caso de não cumprimento das condicionantes nele inserido, por força do §6º do 

art. 5º da Lei da Ação Civil Pública. Dado o exposto, atende-se ao princípio da celeridade 

processual, bem como o da economia processual.  

Conclui-se, que o meio ambiente exige do Estado uma postura eminentemente 

preventiva. Postura essa que deve alcançar os melhores resultados possíveis. Percebeu-se, 

então, que o Ministério Público está trilhando esse caminho e que, se receber incentivo, pode 

alcançar uma nova perspectiva jurídica. Essa nova visão acaba por enfraquecer o 

entendimento que somente através de vias judiciais há a efetivação do direito.  
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