SENADO FEDERAL
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 299, DE 2012
Altera a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, para
dispor sobre a cumulação dos deveres de reparação
do dano ambiental e de indenização, e dá outras
providências.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1º O artigo 3º da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, passa a vigorar com a
seguinte redação:
Art. 3º A ação civil poderá ter por objeto, cumulativamente, a condenação
em dinheiro e o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICAÇÃO
A presente proposta visa trazer medidas mais eficazes à defesa do meio ambiente,
esclarecendo que é possível, em ação civil pública ambiental, a cumulação de pedidos de
condenação a obrigação de fazer (reflorestamento de área) e de pagamento pelo dano
material causado.
Já é entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça (STJ) segundo o qual é pó
possível a cumulação entre as obrigações de recompor/restaurar/recuperar as áreas
afetadas por danos ambientais e a obrigação de indenizar em pecúnia.
A jurisprudência do STJ mantém entendimento sobre a possibilidade de cumular a
obrigação de fazer ou não fazer e a condenação de pagar para fins de completo retorno
ao status quo ante, tendo em conta a degradação ambiental, mesmo quando a perícia
técnica entende que é possível recuperar in natura a área afetada.
Pela relevância da matéria, contamos com o apoio dos nobres Pares para a
aprovação desta proposição.

Sala das Sessões,

Senador LINDBERGH FARIAS
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LEGISLAÇÃO CITADA

Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
LEI No 7.347, DE 24 DE JULHO DE 1985.
Regulamento
Regulamento
Regulamento

Disciplina
a
ação
civil
pública
de
responsabilidade por danos causados ao meioambiente, ao consumidor, a bens e direitos de
valor artístico, estético, histórico, turístico e
paisagístico (VETADO) e dá outras providências.

Mensagem de veto
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as
ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados: (Redação dada
pela Lei nº 8.884, de 11.6.1994)
l - ao meio-ambiente;
ll - ao consumidor;
III – a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;
IV - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo. (Incluído pela Lei nº 8.078 de 1990)
V - por infração da ordem econômica e da economia popular; (Redação dada pela
Medida provisória nº 2.180-35, de 2001)
VI - à ordem urbanística. (Incluído pela Medida provisória nº 2.180-35, de 2001)
Parágrafo único. Não será cabível ação civil pública para veicular pretensões que
envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser
individualmente determinados. (Incluído pela Medida provisória nº 2.180-35, de 2001)
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Art. 2º As ações previstas nesta Lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o
dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa.
Parágrafo único A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as
ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo
objeto. (Incluído pela Medida provisória nº 2.180-35, de 2001)
Art. 3º A ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o
cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.
Art. 4o Poderá ser ajuizada ação cautelar para os fins desta Lei, objetivando,
inclusive, evitar o dano ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem urbanística ou aos
bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico (VETADO).
(Redação dada pela Lei nº 10.257, de 10.7.2001)

(Às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; e de Meio Ambiente, Defesa do
consumidor e Fiscalização e Controle, cabendo à última a decisão terminativa)
Publicado no DSF, em 09/08/2012.
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