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EMENTA

Ação civil pública. Proteção do meio ambiente. Obrigação de 

fazer. Mata Atlântica. Reservatório Billings. Loteamento clandestino. 

Assoreamento da represa. Reparação ambiental.

1. A destruição ambiental verifi cada nos limites do Reservatório 

Billings – que serve de água grande parte da cidade de São Paulo –, 

provocando assoreamentos, somados à destruição da Mata Atlântica, 

impõe a condenação dos responsáveis, ainda que, para tanto, haja 

necessidade de se remover famílias instaladas no local de forma 

clandestina, em decorrência de loteamento irregular implementado 

na região.

2. Não se trata tão-somente de restauração de matas em prejuízo 

de famílias carentes de recursos financeiros, que, provavelmente 

deixaram-se enganar pelos idealizadores de loteamentos irregulares 

na ânsia de obterem moradias mais dignas, mas de preservação de 

reservatório de abastecimento urbano, que beneficia um número 

muito maior de pessoas do que as residentes na área de preservação. 

No confl ito entre o interesse público e o particular há de prevalecer 

aquele em detrimento deste quando impossível a conciliação de 

ambos.

3. Não fere as disposições do art. 515 do Código de Processo 

Civil acórdão que, reformando a sentença, julga procedente a ação nos 

exatos termos do pedido formulado na peça vestibular, desprezando 

pedido alternativo constante das razões da apelação.
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4. Recursos especiais de Alberto Srur e do Município de 

São Bernardo do Campo parcialmente conhecidos e, nessa parte, 

improvidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima 

indicadas, acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de 

Justiça, por unanimidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, conhecer 

parcialmente de ambos os recursos e, nessa parte, negar-lhes provimento. Os 

Srs. Ministros Castro Meira, Humberto Martins e Eliana Calmon votaram com 

o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília (DF), 27 de junho de 2006 (data do julgamento).

Ministro João Otávio de Noronha, Relator

RELATÓRIO

O Sr. Ministro João Otávio de Noronha: Trata-se de ação civil pública 

proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo objetivando a 

reparação de danos ao meio ambiente, sob a alegação de que foram erguidas 

construções em loteamento clandestino fi xado no local indicado pelo autor, 

o que comprometeu a mata atlântica local, apesar das restrições legais e os 

recursos hídricos da Represa Billings.

A sentença julgou a ação improcedente, considerando que a tutela 

específi ca não era mais possível de ser concedida em face da consolidação da 

ocupação do local, o que inviabilizaria o retorno ao status quo ante.

O Ministério Público recorreu da sentença, tendo o Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo dado provimento ao recurso para julgar a ação procedente. 

O acórdão restou assim ementado:

Ação civil pública: 1) Loteamento clandestino em região de proteção da 

Mata Atlântica e de mananciais da Represa Billings. Alienação de imóvel a 

adquirente com objetivo declarado e exclusivo de loteamento. Alienante com 
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pleno conhecimento da ilegalidade do loteamento, quando a alienação da 

área. Conseqüência ilegal assumida. Responsabilidade por intermédio de ato 

de terceiro. Nexo de causalidade confi gurado; 2) Responsabilidade também da 

empresa que realizou trabalhos de abertura de ruas sem prévia aprovação de 

projeto pela Prefeitura e sem os menores cuidados técnicos; 3) Aplicação do art. 

1º, I e II, da Lei Municipal n. 1.409/1980 e Lei n. 6.938/1981; 4) Responsabilidade do 

Poder Público Municipal, resultante de irrecusável inércia ao não coibir indevida 

devastação ambiental. Apelação provida e reforma da sentença. Condenação 

dos réus à restauração da área, ao estado anterior, com completa recomposição 

do complexo ecológico atingido, demolição das edificações realizadas, 

recomposição da superfície do terreno, recobrimento do solo com vegetação, 

desassoreamento dos córregos e demais providências a serem indicadas em 

laudo técnico de reparação dos danos ambientais; 5) Imposição de pagamento 

de quantia sufi ciente no caso de descumprimento da obrigação de reparação dos 

danos no prazo estabelecido. Apuração por liquidação; 6) Condenação solidária 

ao pagamento de custas e despesas processuais, observadas as isenções de que 

goza a ré Poder Público; 7) Apelação do Ministério Público.

Foram opostos embargos declaratórios pelos réus Município de São 

Bernardo do Campo e Alberto Srur, recursos que foram acolhidos para correção 

de erro material e prestação de outros esclarecimentos, sem modifi cação do 

resultado.

Subseqüentemente, os mesmos réus que opuseram embargos aviaram os 

recursos abaixo indicados.

a) Alberto Srur interpôs recursos especial e extraordinário, os quais foram 

admitidos.

No especial, fundado na alínea a do permissivo constitucional, alega 

vulneração dos seguintes dispositivos: a) art. 267, VI, do Código de Processo 

Civil, sob a assertiva de que o recorrente não teve participação nos atos indicados 

como ilícitos e que perpetraram a condenação à reparação ambiental; b) art. 

515, caput, do mesmo código, afi rmando que não houve, na inicial, pedido de 

reparação do meio ambiente, mas somente de indenização pecuniária; c) art. 160, 

I, do Código Civil, por ter sido penalizado apenas porque exerceu um regular 

direito seu, consubstanciado na venda da propriedade que posteriormente veio 

formar o loteamento clandestino.

b) Município de São Bernardo do Campo aviou recurso especial com fulcro 

na alínea a do permissivo constitucional, indicando ofensa aos artigos 130, 131 

e 515 do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a apelação julgou 

além do pedido, e, ainda, contra as provas produzidas nos autos.
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O recurso foi admitido na origem.

Contra-razões ofertadas pelo recorrido.

O Ministério Público Federal, em parecer de fl s. 1.021-1.029, opinou pelo 

parcial conhecimento e improvimento dos recursos.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro João Otávio de Noronha (Relator):

Recurso especial interposto por Alberto Srur:

a) Alega o recorrente ofensa ao art. 267, VI, do Código de Processo Civil, 

sob o fundamento de que não teve participação nos atos apontados como ilícitos 

e que perpetraram a condenação à reparação ambiental. Sustenta que a venda 

que fez do terreno loteado foi legal, atendendo aos requisitos da Lei Paulista 

n. 1.172/1976. Conclui, então, que sua responsabilização pelo dano causado foi 

inadequada.

Como se percebe da narrativa engendrada nas razões do recurso especial, 

o inconformismo do recorrente posta-se na questão relativa à responsabilidade 

civil ambiental, pela qual foi condenado a arcar em regime de solidariedade com 

os demais requeridos indicados pelo Ministério Público.

Todavia, o inciso VI do art. 267 refere-se à extinção do processo sem 

apreciação do mérito da ação em decorrência de falta de condições, tais como a 

possibilidade jurídica do pedido (que são os pedidos que podem ser apreciados 

pelo judiciário), interesse de agir (que se refere à relação de utilidade entre a 

tutela pedida e a lesão sofrida) e legitimidade ad causam (relativo à titularidade 

da ação).

Houve, então, um desencontro entre o inconformismo manifestado e a 

atribuição de violação legal, o que atrai as disposições da Súmula n. 284 do STF.

Não fosse por isso, a condenação do recorrente deu-se em razão do 

entendimento de que houve intermédio de ato ilícito de terceiro, de modo que a 

questão atinente à norma processual em questão sequer foi objeto de abordagem 

pelos acórdãos recorridos.

Dessa forma, não conheço do recurso quanto a esse ponto.
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b) A segunda questão levantada no recurso especial diz respeito ao 

julgamento extra petita, porque teria o Ministério Público requerido apenas a 

condenação em perdas e danos, e não à reparação ambiental. Afi rma o recorrente 

que foi vulnerado o art. 515 do Código de Processo Civil.

Com relação a esse ponto, reporto-me ao voto proferido no julgamento 

dos embargos declaratórios no Tribunal a quo (fl . 946):

d) Não está violado o disposto no art. 515 do Código de Processo Civil pela 

condenação à restauração da área. Esse pedido constou, com todas as letras, 

da inicial, (fl s. 22, item 2) e, com a apelação da sentença de improcedência, foi 

devolvido inteiramente ao julgamento da apelação do autor.

Compulsando os autos, verifica-se à fl. 22 que o Ministério Público 

formulou pedido de restauração do meio ambiente, nos exatos termos em 

que determinado pelo Tribunal a quo. Na apelação, o Parquet requereu a 

reforma da sentença para que fosse provido o pedido formulado na inicial, ou, 

alternativamente, que se determinassem outras providências para assegurar o 

resultado prático buscado.

Portanto, o julgamento proferido limitou-se ao requerido pelo Parquet, 

tanto nas razões da apelação como na peça vestibular.

Fica, portanto, improvido o recurso nessa parte.

c) Por fi m, o recorrente alega ofensa ao art. 160, I, do Código Civil, na 

medida em que foi penalizado por ter exercido um direito seu, consubstanciado 

na disposição, ou seja, na venda de seu imóvel à Associação do Bairro do 

Planalto.

Novamente, trago o voto-condutor do acórdão do julgamento dos 

embargos declaratórios, no qual decidiu-se o seguinte (fl . 947):

Não foi invalidado o direito de dispor de patrimônio, mas apenas declarado 

que é responsável pela infração ambiental que, sob color de exercer esse direito, 

o excede, realizando negócio jurídico que, para a fi nalidade ilegal para a qual 

efetivado, não poderia realizar. Não há infringência ao disposto no art. 160, I, do 

Código Civil.

Tal questão restou bem delimitada também no voto-condutor do acórdão 

embargado (fl . 913):

(...) O que se fi rma é que, neste caso específi co, a exemplo de outros, inclusive 

do precedente lembrado, o alienante tinha pleno conhecimento do objetivo 
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ilegal e que se alienou para esse objetivo e também assumiu a conseqüência 

ilegal. Não se trata de presunção de responsabilidade, mas de responsabilidade 

por intermédio de ato ilícito de terceiro.

Em que pese o prequestionamento do artigo 160, I do Código Civil, as 

razões do recurso especial não se direcionaram à questão fulcral, qual seja: a 

realização do negócio jurídico para fi ns ilícitos. De forma que, a teor da Súmula 

n. 283 do STF, o recurso é inadmissível, porque sobejou fundamento sufi ciente à 

manutenção do acórdão não atacado por meio do recurso especial.

Portanto, não conheço do recurso nesse ponto.

Recurso especial no Município de São Bernardo do Campo:

Aponta o Município que houve afronta ao art. 515 do Código de Processo 

Civil. Alega que o Ministério Público, na apelação, não requereu o provimento 

da ação, mas apenas que fosse assegurado o resultado prático equivalente, 

mediante outras providências, já que a prova produzida nos autos indicou a 

impossibilidade de restauração ambiental.

Como afi rmado anteriormente, o Parquet, nas razões de seu recurso ao 

Tribunal a quo, requereu a reforma da sentença para que fosse provido o pedido 

formulado na inicial, ou, alternativamente, que fossem determinadas outras 

providências para assegurar o resultado prático buscado. Assim, acolhendo o 

Tribunal um dos pedidos, evidentemente que não haveria de se manifestar sobre 

o outro, não decorrendo daí nenhuma omissão, muito menos julgamento além 

do pedido, até porque o provimento jurisdicional foi consentâneo ao objeto da 

ação.

De outro lado, a alegação de violação dos artigos 130 e 131 do Código de 

Rito está embasada no fato de que a prova produzida nos autos não autoriza o 

provimento do recurso para determinar obrigação de fazer, consubstanciada em 

restauração ambiental.

No entanto, é de se adotar as razões do acórdão, perfeitamente factíveis e 

razoáveis, às quais me reporto (fl . 943):

Evidentemente, o argumento de que a instalação de loteamento irregular 

torna irreversível o descumprimento da lei não pode ser acolhido. Conceda-se 

que a execução seja difícil e custosa, sem dúvida, o que exigirá criatividade fática 

e prudência na execução do julgado, o que, é bom frisar, é, em primeira etapa, 

de obrigação de fazer, a cargo dos quatro réus deste processo, e não de remoção 
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judicial pura e simples de pessoas humildes adquirentes. Não há nada irreversível 

na questão fática, embora a reparação seja custosa. Tal difi culdade devia ter sido 

considerada pelos réus, quando, por ação ou omissão, causaram à conseqüência 

fática.

Verifi ca-se que tem sustentado a municipalidade, sem o dizer abertamente, 

que o acórdão deveria, se não mantida a sentença, ter acolhido o pedido 

alternativo, que, na verdade, representa menos do que foi postulado pelo 

Ministério Público.

Há um precedente nesta Turma, julgado na sessão realizada no dia 16 

de março de 2006, o REsp n. 332.772-SP, em que fui relator, tratando da 

mesma questão aqui sustentada, mesmos fatos, mesmo local, todavia, com 

partes distintas, sendo a associação responsável pelo loteamento clandestino 

a Sociedade Amigos do Parque Ideal. O pedido visava medidas tais como a 

retirada das pessoas da área, demolição de eventuais construções e recuperação 

da mata derrubada. Todavia, a sentença, atendendo ao pedido de proteção 

ao meio ambiente, concedeu o menos, mantendo no local as pessoas, sem 

demolição das edifi cações, mas determinando a recuperação do que é possível, e 

compensando com a aquisição de nova área aquilo que não pode ser recuperado.

Todavia, neste caso específico, trouxe o acórdão uma importante 

informação, a de que o “Reservatório Billings” serve de água parte da Grande 

São Paulo (fl . 911). Diante disso, o dano ambiental aqui denunciado avulta de 

importância, não só pela destruição da Mata Atlântica, mas principalmente, 

em razão da represa, que, segundo dados constantes do processo, está sendo 

assoreada, o que evidentemente, comprometerá o abastecimento de água de São 

Paulo, que já tem sofrido com racionamentos em determinadas épocas do ano.

Evidente que há um fator social que muito pesa na decisão de restauração, 

a de remoção das famílias instaladas de forma clandestina no local, considerando 

que, não fosse o loteamento irregular, as edifi cações foram construídas em 

descumprimento de ordem judicial, pois, quando do início da presente ação, foi 

determinada a paralisação das obras de edifi cações, o que não foi sequer acatado 

pelo Poder Público, resultando na quase completa ocupação do local, mesmo 

antes de se proferir a sentença.

No caso, não se trata de querer preservar algumas árvores em detrimento 

de famílias carentes de recursos fi nanceiros, que, provavelmente deixaram-se 

enganar pelos idealizadores do projeto de loteamente na ânsia de obterem 

moradias mais dignas, mas de preservação de reservatório de abastecimento 
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urbano, que benefi cia um número muito maior de pessoas do que as instaladas 

na área de preservação. Assim, deve prevalecer o interesse público em detrimento 

do particular, uma vez que, in casu, não há possibilidade de conciliar ambos a 

contento. Evidentemente, o cumprimento da prestação jurisdicional causará 

sofrimento a pessoas por ela atingidas, todavia, evitar-se-á sofrimento maior em 

um grande número de pessoas no futuro; e disso não se pode descuidar.

Ademais, há de se ter em conta a determinação de que a restauração seja 

precedida de laudo técnico, no qual deverá ser contemplada a real necessidade 

de demolições, frente à restauração ambiental pretendida, também associada à 

possibilidade de legal loteamento da região, mensurada nos autos na ordem de 

7.500m2, e exploração adequada dentro dessa área.

Ante o exposto, conheço parcialmente de ambos os recursos e, nessa parte, nego-

lhes provimento.

É como voto.

COMENTÁRIO DOUTRINÁRIO

Germana Parente Neiva Belchior1

João Luis Nogueira Matias2

1. BREVE DESCRIÇÃO DOS FATOS E DAS QUESTÕES 

JURÍDICAS ABORDADAS NO ACÓRDÃO

Trata-se de recurso especial em Ação Civil Pública, interposto pelo 

primeiro proprietário de área que se tornou loteamento irregular às margens 

da Repressa Billings e pelo Município de São Bernardo do Campo/SP, que 

desafi a Acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O objetivo 

1 Doutoranda em Direito Ambiental pela Universidade Federal de Santa Catarina. Mestre em Direito 

Constitucional pela Universidade Federal do Ceará. Professora universitária. Diretora do Instituto O Direito 

Por um Planeta Verde. Pesquisadora do GPDA/UFSC. E-mail: germana_belchior@yahoo.com.br.

2 Pós-Doutor em Direito Econômico pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Doutor em 

Direito Comercial pela Universidade Estadual de São Paulo. Doutor em Direito Público pela Universidade 

Federal do Estado de Pernambuco. Coordenador do Projeto de Pesquisa CNPq/CAPES “Os impactos da 

proteção ao meio ambiente no direito: Novos paradigmas para o direito privado”. Professor dos cursos de 

graduação e do Programa de pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará. Juiz 

Federal na Seção Judiciária do Ceará. E-mail: joaoluisnm@uol.com.br.
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da ação é a reparação de dano ambiental, consistente na ocupação de área 

próxima ao Reservatório Billings, causando o seu assoreamento e destruição da 

Mata Atlântica. Julgada improcedente em primeiro grau, sob o argumento da 

consolidação da situação fática em razão da grande quantidade de moradores 

do loteamento clandestino, a sentença foi reformada no Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo, que determinou a reparação dos danos ambientais, com a 

desocupação da área e a sua restituição ao status quo ante.

O Acórdão teve como relator o Ministro João Otávio de Noronha, da 

2ª Turma do STJ, e aborda como questões jurídicas relevantes a extensão da 

responsabilidade pelo dano ambiental; a obrigação da reparação em espécie; 

a consolidação da situação fática e a prevalência do interesse público sobre o 

particular.

2. SOLUÇÃO APRESENTADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA

A Corte Superior, por intermédio de sua 2ª Turma, manteve a condenação 

de proprietário de imóvel e do município de São Bernardo do Campo (SP) a 

remover famílias de local próximo ao Reservatório Billings, que fornece água 

a grande parte da cidade de São Paulo. A construção de loteamento irregular 

provocou assoreamentos, somados à destruição da Mata Atlântica.

Afi rmou-se a legitimidade passiva do proprietário originário do terreno 

que se transformou em loteamento clandestino. A responsabilidade objetiva do 

Município de São Bernardo do Campo foi reconhecida, em razão da omissão 

em coibir o dano ambiental. A Corte entendeu que o interesse público deve 

prevalecer sobre o interesse privado, afastando a tese da consolidação da situação 

fática, para determinar a reparação dos danos ambientais. Determinou-se a 

reparação ambiental em espécie, com o retorno da área ao status quo ante.

Ao manter a condenação, o ministro João Otávio de Noronha afi rmou 

não se tratar apenas de restauração de matas em prejuízo de famílias carentes 

de recursos financeiros, que, provavelmente, deixaram-se enganar pelos 

idealizadores de loteamentos irregulares na ânsia de obterem moradias mais 

dignas, “Mas de preservação de reservatório de abastecimento urbano, que 

benefi cia um número muito maior de pessoas do que as residentes na área 

de preservação”. “No confl ito entre o interesse público e o particular, há de 

prevalecer aquele em detrimento deste quando impossível a conciliação de 

ambos”, afi rmou o julgador em seu voto.
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3. ANÁLISE TEÓRICA E DOGMÁTICA DOS FUNDAMENTOS 

DO ACÓRDÃO COM BASE NO DIREITO BRASILEIRO E 

ESTRANGEIRO

Várias questões importantes permeiam o acórdão em comento, podendo 

ser destacadas a sujeição à responsabilidade pelo dano ambiental, a preferência 

pela reparação em espécie e o afastamento do argumento da consolidação da 

situação fática. Os julgadores interpretaram o caso a partir da superação de uma 

lógica meramente formal, buscando sopesar os interesses e valores envolvidos. 

O Direito Ambiental, ramo do Direito que é aberto e está em constante 

movimento, não envolve relações maniqueístas e dualistas, postas em situação 

de oposição, do tudo ou nada, a partir de uma dialética excludente e cartesiana.3

Pensar complexo, portanto, é abandonar o pensamento linear 

fundamentado no paradigma moderno, passando a entender o mundo sob uma 

visão global, não uniforme e líquida; é perceber que o pensamento científi co 

deve estar sempre acessível a novas perspectivas. O Direito Ambiental possui 

uma racionalidade jurídica complexa, possuindo características e elementos 

peculiares, o que demanda uma nova lógica jurídica, justifi cando a importância 

da jurisprudência ambiental. O diálogo de fontes, sistemas e de ciências acaba 

exigindo um novo perfi l de julgador, cujas respostas não se encontram dentro 

de uma “caixa codifi cada”. Não signifi ca que magistrados devam ser ativistas, 

legisladores ou salvadores do mundo, mas atentos e sensíveis aos novos desafi os 

planetários, éticos e globais, justifi cando e motivando suas decisões.

O art. 225, da Constituição Federal de 1988, reconhece o meio ambiente 

como um direito e um dever fundamental, apontando ao Poder Público e ao 

indivíduo, uma série de obrigações positivas e negativas em relação à tutela 

ecológica. 4 Dentre elas, destaca-se o instituto da responsabilidade civil por 

dano causado ao meio ambiente, objeto da decisão em análise.

A ordem jurídica ambiental brasileira adota a teoria da responsabilidade 

civil objetiva, haja vista que, ao constatar o nexo de causalidade entre o dano 

e a ação do agente, este será responsabilizado independentemente de culpa, 

3 MORIN, Edgar. Introdução ao pensamento complexo. 4. ed. Tradução de Eliane Lisboa. Porto Alegre: 

Sulina, 2011; OST, François. A natureza à margem da lei: a ecologia à prova do direito. Lisboa: Piaget, 1997; 

LEFF, Enrique. Aventuras da Epistemologia Ambiental: da articulação das ciências ao diálogo de saberes. 

Tradução de Silvana Cobucci Leite. São Paulo: Cortez, 2012.

4 BELCHIOR, Germana Parente Neiva. Hermenêutica Jurídica Ambiental. São Paulo: Saraiva, 2011.
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conforme previsto no §3º, art. 225, da Constituição Federal de 1988, em 

concomitância com o §1º, art. 14, da Lei nº 6.938/81.

Trata-se, sem dúvida, de um avanço normativo, vez que a dispensa de 

comprovação de culpa do agente degradador, por conta do risco da atividade 

exercida, facilita, pelo menos em tese, a responsabilização. Em tese porque 

são várias as diferenças entre o dano tradicional e o ambiental, o que justifi ca 

a escolha do legislador e, posteriormente, do constituinte pela teoria do 

risco, mas ela, por si só, não é sufi ciente para garantir um sistema efetivo de 

responsabilidade civil por dano ambiental.5

A fundamentação está no princípio do poluidor-pagador, que busca 

não apenas imputar ao empreendedor o custo de sua atividade, mas também 

tem uma dimensão preventiva e reparadora, de forma que internalize 

as externalidades, conforme lembra Alexandra Aragão.6 Deve-se impor ao 

empreendedor obrigações de incorporar em seus processos produtivos os custos 

com prevenção, controle e reparação de impactos ambientais, impedindo, assim, 

a socialização destes riscos.

A responsabilidade objetiva ambiental baseia-se, ainda, nos princípios da 

prevenção e da precaução, cujo papel do primeiro é lidar com o risco certo e em 

potencial (paradigma moderno / pensamento cartesiano), oriundo da certeza 

científi ca, enquanto o segundo evita o desenvolvimento de atividades cujo risco 

não possui comprovação científi ca, sendo um dano hipotético (paradigma pós-

moderno/ pensamento complexo).7

É indiscutível, portanto, que o agente responsável pela provocação do 

dano ambiental tem o dever de reparar o meio ambiente. Contudo, a fi nalidade 

da reparação no Direito Ambiental é restabelecer o meio lesado, ou seja, é 

a reconstituição do bem ambiental degradado, motivo pelo qual Herman 

Benjamin inclui o princípio da reparabilidade integral do dano ambiental 

como um dos fundamentos da teoria do risco ambiental, sendo, assim, “vedadas 

5 SENDIM, José de Souza Cunhal. Responsabilidade civil por danos ecológicos: da reparação do dano 

através da restauração natural. Coimbra: Coimbra, 1998.

6 ARAGÃO, Maria Alexandra de Sousa. O princípio do poluidor-pagador: pedra angular da política 

comunitária do ambiente. Coimbra: Coimbra, 1997, p. 30-35.

7 LEITE, José Rubens Morato; BELCHIOR, Germana Parente Neiva. Dano ambiental na sociedade 

de risco: uma visão introdutória. In LEITE, José Rubens Morato (coord.). FERREIRA, Heline Sivini; 

FERREIRA, Maria Leonor Paes Cavalcante (org.). Dano ambiental na sociedade de risco. São Paulo: 
Saraiva, 2012, p. 14-16.
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todas as formas de exclusão, modifi cação ou limitação da reparação ambiental, 

que deve ser sempre integral, assegurando proteção efetiva ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado”.8

No entanto, tendo em vista o princípio da reparação in integrum do dano 

ambiental, a obrigação de recuperar o meio ambiente degradado é plenamente 

compatível com a indenização pecuniária pelos danos causados, desde que não 

seja possível a reparação completa do dano. Assim, não há qualquer impedimento 

de que o ressarcimento de forma específi ca (in natura) seja cumulado com o 

ressarcimento em dinheiro.

No caso em tela, o Acórdão estende a responsabilidade pelo dano ambiental 

ao proprietário originário da área que se transformou em loteamento irregular. 

Como verifi cado no âmbito da apelação, o proprietário originário do terreno, 

ao proceder a sua alienação, tinha conhecimento da intenção de promoção do 

loteamento irregular, podendo ser responsabilizado por ato ilícito de terceiro.9 

A motivação para responsabilizá-lo é o interesse social na reparação do dano.10 

Trata-se da efetivação da responsabilidade solidária pelos danos ambientais, 

na forma do artigo 14, parágrafo 1º, da Lei 6.938/81.11 O Acórdão segue a 

linha de diversos precedentes do STJ, especialmente o REsp. 650.728/SC,12 

8  SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REsp 1.198.727 / MG. Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda 

Turma, DJ. 09.05.2013

9 VIANNA, José Ricardo Alvarez. Responsabilidade Civil por danos ao meio ambiente. 2. Ed. Curitiba: 

Juruá, 2009.

10 TRUJILLO. Eulália Moreno. La protección jurídica privada del médio ambiente y la responsabilidad 

por su deteriora. Barcelona: JMB editor, 1991.

11 LEMOS, Patrícia Fraga Iglecias. Direito ambiental: responsabilidade civil e proteção ao meio ambiente. 3. 

Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010.

12 RESP 650.728/SC, julgado em 23 de outubro de 2007, publicado em 02 de dezembro de 2009: 

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. NATUREZA JURÍDICA DOS MANGUEZAIS E 

MARISMAS. TERRENOS DE MARINHA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE ATERRO 

ILEGAL DE LIXO. DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. OBRIGAÇÃO 

PROPTER REM. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PAPEL 

DO JUIZ NA IMPLEMENTAÇÃO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL. ATIVISMO JUDICIAL. 

MUDANÇAS CLIMÁTICAS. DESAFETAÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO JURÍDICA TÁCITA. 

SÚMULA 282/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 397 DO CPC NÃO CONFIGURADA. ART. 14, § 1°, 

DA LEI 6.938/1981. (...) 12. As obrigações ambientais derivadas do depósito ilegal de lixo ou resíduos 

no solo são de natureza propter rem, o que signifi ca dizer que aderem ao título e se transferem ao futuro 

proprietário, prescindindo-se de debate sobre a boa ou má-fé do adquirente, pois não se está no âmbito da 

responsabilidade subjetiva, baseada em culpa. 13. Para o fi m de apuração do nexo de causalidade no dano 
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no qual, além do reconhecimento da natureza propter rem do dano ambiental, 

foi defi nido, para fi ns de apuração do nexo de causalidade do dano ambiental, 

que equiparam-se quem faz; quem não faz quando deveria fazer; quem deixa 

fazer; quem não se importa que façam; quem fi nancia para que façam e quem 

se benefi cia quando outros façam.13 É fl agrante que o alienante teve ganho 

com a venda do imóvel, que foi utilizado para a constituição de loteamento 

clandestino. A situação ainda é agravada pelo seu conhecimento da intenção do 

adquirente da propriedade.

O Acórdão assegura a reparação específica do dano ambiental, 

determinando a recomposição da área degradada.14 Trata-se de reparação in 

natura, que não se contenta com a mera reposição dos prejuízos decorrentes 

do dano ambiental, mas tem por objetivo suprimi-lo,15 restaurando a situação 

anterior do bem ambiental.

Muitas vezes, o argumento da consolidação do dano e consequente 

impossibilidade de tutela específica para a sua reparação prevalece, sendo 

propostas medidas alternativas de compensação do dano causado. No caso em 

análise, determinou-se a desocupação da área ocupada por milhares de pessoas, 

em loteamento clandestino, reconhecendo a prevalência do interesse público 

sobre o particular. Foi decidido que a restituição da área à situação anterior 

seria complexa e exigiria muita criatividade e prudência na execução, entretanto, 

ambiental, equiparam-se quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa fazer, quem não se 

importa que façam, quem fi nancia para que façam, e quem se benefi cia quando outros fazem. 14. Constatado o 

nexo causal entre a ação e a omissão das recorrentes com o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o 

dever de promover a recuperação da área afetada e indenizar eventuais danos remanescentes, na forma do art. 

14, § 1°, da Lei 6.938/81. 15. Descabe ao STJ rever o entendimento do Tribunal de origem, lastreado na prova 

dos autos, de que a responsabilidade dos recorrentes fi cou confi gurada, tanto na forma comissiva (aterro), 

quanto na omissiva (deixar de impedir depósito de lixo na área). Óbice da Súmula 7/STJ. 16. Recurso Especial 

parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

13 MATIAS, João Luis Nogueira. A efetivação do direito ao meio ambiente sadio - uma perspectiva 

jurisprudencial. In Moraes, Germana; Marques Júnior, William e Melo, Álisson José Maia (Coords.). As 

águas da UNASUL na RIO + 20 - Direito fundamental à água e ao saneamento básico, sustentabilidade, 

integração da América do Sul, novo constitucionalismo latino-americano e sistema brasileiro. Curitiba: 

Editora CRV, 2013.

14 MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Ação Civil Pública e a reparação do dano ao meio ambiente. São Paulo: 

Juarez de Oliveira, 2002.

15 SENDIM, José de Sousa Cunhal. Responsabilidade civil por danos ecológicos: da reparação do dano 

através de restauração natural. Coimbra: Coimbra, 1998.
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deveria ser realizada obrigatoriamente.16 Reconhece-se que no direito brasileiro 

não há espaço para a desafetação ou desclassifi cação jurídica tácita em razão do 

fato consumado.

A posição assumida se diferencia da adotada no REsp. 332771/SP, 

julgado em 16 de março de 2006, também relatado pelo Ministro João Otávio 

Noronha, em que se decidiu pela manutenção dos ocupantes do mesmo 

loteamento irregular, em área assemelhada, sendo determinada a adoção de 

medidas compensatórias para a reparação do dano ambiental. O argumento 

de comprometimento dos mananciais de água do Município de São Paulo 

não foi trazido à discussão naquela oportunidade. Releva destacar que, 

preferencialmente, deve-se optar pela reparação in natura, mas as circunstâncias 

do caso devem ser ponderadas para a defi nição do modo de reparação ao meio 

ambiente.

Diante de uma colisão do direito ao meio ambiente com outro direito 

fundamental, em um primeiro momento, o intérprete deverá utilizar o princípio 

do sopesamento e da ponderação para tentar harmonizar os bens, os valores 

e os interesses envolvidos no caso concreto por meio de mandamentos de 

otimização, conforme sugerido por Robert Alexy 17.

A ponderação é realizada em um momento anterior ao princípio da 

proporcionalidade ao buscar balancear os interesses, os valores e os bens 

envolvidos na colisão. Nesta fase, os princípios vão tomando forma, 

concretizando-se de acordo com as peculiaridades dos fatos. Após dar um 

peso específico aos interesses tidos como relevantes, encerra-se a fase do 

balanceamento e parte-se para a utilização do princípio da proporcionalidade, 

qual seja, para a aplicação proporcional dos meios mais adequados, necessários e 

proporcionais em sentido estrito para a solução.

4. CONCLUSÕES

 Duas são as principais decorrências do Acórdão: (i) a ampliação da 

responsabilidade pelo dano ambiental para alcançar o alienante de imóvel que 

se tornou, com o seu conhecimento, loteamento clandestino em área da Reserva 

16  No mesmo sentido o REsp 650.728/SC, julgado em 23 de outubro de 2007, publicado em 02 de dezembro 

de 2009, cujo relator foi o Ministro Herman Bejamin.

17 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: 

Malheiros, 2008.
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Bilings e (ii) a preferência da restauração ambiental in natura, inadmitindo a 

desafetação ou desclassifi cação jurídica tácita em razão do fato consumado.

Ao aplicar a ponderação, a Corte entendeu que o interesse público 

(preservação de reservatório de abastecimento urbano) prevaleceu em relação aos 

loteamentos irregulares (direito à moradia), na medida em que proteção da área 

ambiental benefi cia um número muito maior de pessoas do que as residentes na 

área de preservação. Desta forma, o Acórdão passa a ser instrumento útil para a 

efetivação da proteção ao meio ambiente.

Apesar de todas as dificuldades inerentes a questões existenciais e 

complexas do fenômeno hermenêutico, o intérprete deve fundamentar suas 

decisões e suas escolhas com base em argumentos que possam ser racionalmente 

justifi cados nos ditames da nova ordem constitucional ecológica.




