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O Brasil é um país que ainda busca consolidação do direito ambiental. 
Se, por um lado, há uma legislação apropriada, por outro, o número de tex-
tos e pensadores nessa área tem muito a crescer. Nesse sentido, o livro dos 
professores Sébastien Kiwonghi Bizawu e André Luiz Lopes surge em boa 
hora. Sem dúvidas, o direito ambiental é uma das áreas mais promissoras na 
contemporaneidade, além de ser fundamental para as questões concernentes 
a esse período. 

Se voltarmos à etimologia da palavra “cidadão”, verificar-se-á que ela é 
derivada de “civitas”, que, por sua vez, pode ser compreendida como “cida-
de”. Assim, todos os que vivem na cidade podem ser considerados cidadãos. 
Entretanto, é possível ter duas posturas enquanto cidadãos: a) cidadão parti-
cipativo; b) cidadão não participativo. O pensador italiano Norberto Bobbio 
dizia que existiam dois tipos de cidadãos: a) o politicamente ativo; b) o po-
liticamente passivo. A obra em questão se concentra em uma das melhores 
maneiras para que o cidadão seja participativo (ou politicamente ativo): a 
Ação Popular. 

A obra que chega a suas mãos tem como objeto de estudo o direito 
ambiental e se concentra na “Ação popular” como um instrumento capaz 
de garantir os direitos fundamentais já presentes no texto constitucional. Tal 
instrumento se torna essencial em um Estado que, muitas vezes, não é capaz 
de garantir os direitos mais básicos, numa quebra de contrato unilateral. 

No que diz respeito às questões ambientais, a negligência da população 
pode ter efeito permanente, já que nem sempre é possível reparar os danos 

Prefácio
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ambientais ocorridos. Não que a “Ação Popular” seja o único instrumento 
no espaço democrático, pois o Estado, em princípio, não pode ter um papel 
negligente, mas ela é fundamental para a fiscalização popular. 

Pensando em um público mais amplo, a obra tem o cuidado de apresen-
tar em seu início conceitos básicos do direito ambiental. Após esse início, o 
conceito de “Ação popular” se torna o principal objeto de estudo. O presente 
livro tem a cautela de analisar o conceito em sentido teórico, passando por 
um estudo jurídico, corroborando-o com jurisprudência ao longo do texto. 

Que esta obra seja objeto de estudos acadêmicos futuros e que cumpra 
seu objetivo de conscientizar os cidadãos do seu papel ativo no Estado De-
mocrático de Direito.

PROF. DR. ÉMILIEN VILAS BOAS REIS
Belo Horizonte, Março de 2014. 
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APresentAção

Apresentar vem do latim “mostrar para aprovação”.
Esta obra, usando do lugar comum, “dispensa apresentação”, uma vez 

que seus autores, por seus currículos, demonstram que presentearão o leitor 
com um texto capaz de proporcionar a aquisição dos conhecimentos teóricos 
e práticos para o exercício das atividades de advogado, magistrado, policial, 
membro do Ministério Público ou qualquer outra que exige o domínio do 
Direito Ambiental.

Ressalte-se que não pretenderam os autores escrever um Manual de Di-
reito Ambiental, e, sim, com maestria, aprofundar o tema da prática forense 
em lides ambientais, na medida em que abordaram o instrumento da Ação 
Popular como meio de defesa do sacrossanto e constitucional Meio Ambiente 
Ecologicamente Equilibrado.

Inexoravelmente, o degradador ambiental deve ser tratado como um 
inimigo da sociedade, e o Estado, de forma implacável, deve detê-lo no que 
concerne a práticas que de fato ou iminentemente prejudicam um dos direi-
tos difusos mais importantes da vida humana.

Não vou, nesta apresentação, cansar o leitor fundamentando a assertiva 
do parágrafo anterior, haja vista que o texto que vos aguarda, bem como o 
senso comum das pessoas minimamente esclarecidas e honestas, já tem ab-
soluta consciência de que a preservação ambiental é direito e dever de todos, 
para o bem da sociedade atual assim como para as vindouras gerações.

A Ação Popular se insere nesse contexto.
A Constituição Federal de 1988, merecedora de vários elogios, insculpiu 

no seu art. 5º, LXXIII o seguinte: “qualquer cidadão é parte legítima para 
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propor Ação Popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou 
de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio 
ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo compro-
vada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência”. Pela simples 
leitura do dispositivo, não restam dúvidas de que um dos principais escopos 
desse instrumento processual é permitir que qualquer cidadão possa se socor-
rer no Poder Judiciário para fazer cessar atos prejudiciais ao Meio Ambiente.

Não obstante o inexorável dever de obstar um ato degradador, os auto-
res, em homenagem aos Princípios da Prevenção e Precaução, tão homenagea-
dos pelo Direito Ambiental, demonstram que a Ação Popular deve também 
ser instrumento de inibição de comportamentos que, possível ou provavel-
mente, causem danos ambientais.

Para tanto, discorrem inicialmente sobre a Teoria Geral do Direito Am-
biental, explicando os conceitos jurídicos básicos utilizados no desenrolar  
do livro.

Posteriormente, apresentam a teoria e a prática da Ação Popular, perpas-
sando por questões como legitimidade ativa, passiva, técnica de elaboração da 
petição inicial e competência jurisdicional.

Por fim, apresentam como a Ação Popular deve ser usada para proteger 
o Meio Ambiente de forma profícua.

Assim, prezado leitor, agradecendo enormemente o convite dos amigos 
Professores André Luiz Lopes e Kiwonghi Bizawu para fazer este singelo texto, 
apresento à comunidade esta obra literária que certamente propiciará aprendi-
zado a todos os que possuem consciência do dever de preservação ambiental. 

PROF. DR. ELCIO NACUR REZENDE
Escola Superior Dom Helder Câmara – Belo Horizonte – MG.


