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  A CUMULAÇÃO DE SANÇÕES AO POLUIDOR EM UMA AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL  Bolsista: Amanda
Benini  Gelmini   Orientador:  Jeferson  Dytz  Marin    A  Constituição  Federal  de  1988  afirma  que  o  meio
ambiente  ecologicamente  equilibrado  é  um  bem  metaindividual,  já  que  pertence  a  todos  de  forma
indistinta. A mesma norma aduz, ainda, que cabe a todos preservá-lo e mantê-lo, tanto para as presentes
quanto para as futuras gerações.  Contudo, como a atual  sociedade não está depreendendo os esforços
necessários a fim de proteger o bem ambiental, o Estado, por intermédio do Judiciário, deve atuar para
que o meio ambiente tenha a tutela que merece. Uma das formas de atuação do Poder Judiciário para a
adequada  proteção  ambiental  é  por  meio  da  ação  civil  pública,  que  é  uma  ação  coletiva  que  tem  por
objetivo a proteção ao meio ambiente. A ação civil pública pode condenar o poluidor em uma obrigação
de fazer ou a pagar uma multa, ou, ainda, aplicar as duas sanções de forma cumulativa. Assim, por meio
do método hermenêutico, com a análise da doutrina, será visto que a cumulação das sanções ao poluidor
em  uma  ação  civil  pública  mostra-se  de  acordo  com  a  necessária  proteção  ao  meio  ambiente.
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