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Legislação Federal 

Legislação Ementa 

Lei Federal nº 13.004, 

de 24 junho de 2014 

Altera os arts. 1o, 4o e 5o da Lei no 7.347, de 24 de julho de 

1985, para incluir, entre as finalidades da ação civil pública, a 

proteção do patrimônio público e social. 

Lei Federal nº 12.966, 

de 24 de abril de 2014 

Altera a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985 (Lei da Ação Civil 

Pública), para incluir a proteção à honra e à dignidade de 

grupos raciais, étnicos ou religiosos. 

Lei nº 12.529, DE 30 

DE novembro de 2011. 

Estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência; 

dispõe sobre a prevenção e repressão às infrações contra a 

ordem econômica; altera a Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 

1990, o Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código 

de Processo Penal, e a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985; 

revoga dispositivos da Lei no 8.884, de 11 de junho de 1994, e 

a Lei no 9.781, de 19 de janeiro de 1999; e dá outras 

providências. 

Lei nº 12.288, de 20 DE 

julho de 2010. 

Institui o Estatuto da Igualdade Racial; altera as Leis nos 

7.716, de 5 de janeiro de 1989, 9.029, de 13 de abril de 1995, 

7.347, de 24 de julho de 1985, e 10.778, de 24 de novembro 

de 2003. 

Lei nº 11.448, DE 15 de 

janeiro de 2007. 

Altera o art. 5o da Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, que 

disciplina a ação civil pública, legitimando para sua propositura 

a Defensoria Pública. 

Lei Federal nº 9.494, 

de 10 de setembro de 

1997  

Disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda 

Pública, altera a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, e dá 

outras providências. 

Lei Federal no 7.347, 

de 24 de julho de 1985 

Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos 

causados ao meio-ambiente, ao consumidor etc. 
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