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 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. Ela traz a possibilidade de condenar o poluidor no 
cumprimento de obrigação de fazer, cominação de astreinte, reparação do dano material, dano moral individual e coletivo 
ou, ainda, aplicar as sanções de forma cumulativa. Assim, por meio do método hermenêutico, com a análise da doutrina, a 
presente pesquisa objetiva justificar a necessidade de emprego plúrimo das sanções viáveis em sede de ação civil pública. 

 

OBJETIVOS: 

  

- A partir da pesquisa bibliográfica realizada, otimizar o debate do tema no Grupo de Pesquisa; 

- Elaboração de resenhas da bibliografia selecionada; 

- Confecção de artigo sobre o tema, com vistas à publicação. 

 

METODOLOGIA: 

 

- Será empregado o método hermenêutico, para o fim de, através da compreensão/aplicação do conhecimento 
buscado, identificar as contribuições à superação do problema exposto. 
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