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4.1. Competência Licenciadora

RECURSO ESPECIAL N. 588.022-SC (2003/0159754-5)

Relator: Ministro José Delgado

Recorrente: Superintendência do Porto de Itajaí

Advogado: Ivan Luiz Macagnan e outros

Recorrente: Fundação do Meio Ambiente - FATMA

Advogado: Victor Eduardo Gevaerd

Recorrido: Ministério Público Federal

Interessado: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis - IBAMA

Procurador: Milton Soares e outros

EMENTA

Administrativo e Ambiental. Ação civil pública. Desassoreamento 

do Rio Itajaí-Açu. Licenciamento. Competência do IBAMA. Interesse 

nacional.

1. Existem atividades e obras que terão importância ao mesmo 

tempo para a Nação e para os Estados e, nesse caso, pode até haver 

duplicidade de licenciamento.

2. O confronto entre o direito ao desenvolvimento e os princípios 

do direito ambiental deve receber solução em prol do último, haja vista 

a fi nalidade que este tem de preservar a qualidade da vida humana na 

face da terra. O seu objetivo central é proteger patrimônio pertencente 

às presentes e futuras gerações.

3. Não merece relevo a discussão sobre ser o Rio Itajaí-Açu 

estadual ou federal. A conservação do meio ambiente não se prende a 

situações geográfi cas ou referências históricas, extrapolando os limites 

impostos pelo homem. A natureza desconhece fronteiras políticas. 
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Os bens ambientais são transnacionais. A preocupação que motiva 

a presente causa não é unicamente o rio, mas, principalmente, o mar 

territorial afetado. O impacto será considerável sobre o ecossistema 

marinho, o qual receberá milhões de toneladas de detritos.

4. Está diretamente afetada pelas obras de dragagem do Rio 

Itajaí-Açu toda a zona costeira e o mar territorial, impondo-se a 

participação do IBAMA e a necessidade de prévios EIA/RIMA. A 

atividade do órgão estadual, in casu, a FATMA, é supletiva. Somente 

o estudo e o acompanhamento aprofundado da questão, através 

dos órgãos ambientais públicos e privados, poderá aferir quais os 

contornos do impacto causado pelas dragagens no rio, pelo depósito 

dos detritos no mar, bem como, sobre as correntes marítimas, sobre 

a orla litorânea, sobre os mangues, sobre as praias, e, enfi m, sobre o 

homem que vive e depende do rio, do mar e do mangue nessa região.

5. Recursos especiais improvidos.

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, 

por unanimidade, negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Sr. 

Ministro Relator. Os Srs. Ministros Luiz Fux, Teori Albino Zavascki e Denise 

Arruda votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, ocasionalmente, o Sr. Ministro Francisco Falcão.

Brasília (DF), 17 de fevereiro de 2004 (data do julgamento).

Ministro José Delgado, Relator

RELATÓRIO

O Sr. Ministro José Delgado: Em exame dois recursos especiais interpostos 

pela Superintendência do Porto de Itajaí (fls. 435-445) e Fundação do Meio 

Ambiente - FATMA (fl s. 447-458) que almejam a reforma de aresto proferido 

pela 3ª Turma do TRF da 4ª Região assim ementado (fl . 430):
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Administrativo. Ação civil pública. Desassoreamento do Rio Itajaí-Açu. 

Competência para licenciamento da atividade. Preliminares de cerceamento de 

defesa e carência de ação.

1. A apelação do IBAMA não deve ser conhecida porquanto não apresenta 

de forma clara as razões pelas quais o decisum merece reforma, limitando-se à 

sinopse fática e à alegação de que teria competência supletiva para licenciar as 

atividades que levaram ao ajuizamento do feito.

2. Não há que se falar em cerceamento de defesa na espécie dos autos, em 

primeiro lugar porque não houve postulação específi ca, na contestação, pela 

produção de prova pericial, bem como porque, caso reconhecida a competência 

do IBAMA para o licenciamento, será automaticamente iniciado o processo de 

verifi cação da existência ou inexistência de perigo de dano ao meio ambiente 

decorrente da atividade de desassoreamento do rio Itajaí-Açu com a realização 

do EIA-RIMA.

3. Rejeitada a preliminar de carência de ação por impossibilidade jurídica do 

pedido porquanto ao Judiciário cabe a correta hermenêutica da lei.

4. Afastada a preliminar de carência de ação em razão da matéria e do 

procedimento escolhido, uma vez que a ação civil pública tem como um de seus 

fi ns a defesa do meio ambiente.

5. O interesse da União se justifi ca porque rio Itajaí-Açu é rio federal, que 

sofre infl uência das marés e tem em sua foz uma formação estuarina que abriga 

vegetação típica de manguezal; a exploração da atividade portuária também é 

de competência exclusiva da União; e, se eventualmente viessem a ocorrer os 

alegados danos ambientais, eles se revelariam sobre o mar territorial, que é bem 

da União.

6. Apelação do IBAMA não conhecida. Apelações da Superintendência do 

Porto de Itajaí e do FATMA improvidas.

Tratam os autos de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público 

Federal em face do IBAMA, FATMA - Fundação de Amparo Tecnológico ao Meio 

Ambiente, Município de Itajaí e ADHOC - Administradora Hidroviária Docas 

Catarinense objetivando (fl s. 03-04):

1. A presente demanda tem por objetivo a defesa do Meio Ambiente, no caso 

do Rio Itajaí-Açu, rio federal que sofre infl uência das marés e da Zona Costeira 

(mar territorial, mangue e sistema estuarino do Rio Itajaí-Açu) que estão sendo 

constantemente agredidos pelas atividades de dragagem do Canal do Porto 

de Itajaí, de dragagem de local denominado “Saco da Fazenda”, localizado nas 

proximidades da foz do Rio Itajaí-Açu, e pelas atividades de recuperação do 

Talude e Plataforma da Estrutura do Molhe Sul, construído na foz do Rio Itajaí-Açu.
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2. A presente ação objetiva, ainda, a defesa da ordem jurídica constitucional 

na medida em que as atividades acima elencadas estão sendo desenvolvidas 

sem a realização de Estudo Prévio de Impacto Ambiental e sem apresentação do 

Relatório de Impacto Ambiental, inobstante disposição constitucional expressa 

nesse sentido, além de terem sido licenciadas pelo Órgão Ambiental Estadual, 

FATMA - Fundação de Amparo à Tecnologia e Meio Ambiente, quando deveriam 

ter sido licenciadas, e estar sendo fi scalizadas, pelo Órgão Ambiental Federal - 

IBAMA, único com atribuição legal e constitucional para atuar nesse sentido.

3. Sendo assim, o prejuízo ambiental que está sendo atualmente causado 

é incalculável e de repercussão em âmbito regional e até mesmo nacional, 

razão pela qual se interpõe a presente ação em defesa do meio ambiente, 

constitucionalmente defendido, e em defesa da Constituição Federal.

O pedido fi cou circunscrito ao seguinte (fl s. 29-31):

a) a confi rmação de tudo o quanto requerido a título de liminar, no título VIII 

acima;

b) a determinação de apresentação de Estudo de Impacto Ambiental 

e Relatório de Impacto Ambiental para realização das atividades de 

desassoreamento do canal do Porto de Itajaí, de desassoreamento do “Saco da 

Fazenda”, de recuperação do molhe sul, devendo o referido estudo abordar todo 

o período de realização das atividades, devendo ser complementado, caso seja 

necessário;

c) o reconhecimento do IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis, como Órgão Ambiental competente para licenciar 

e fi scalizar as atividades de desassoreamento do canal de acesso ao Porto de 

Itajaí, de desassoreamento do “Saco da Fazenda”, de recuperação do molhe sul, 

e de qualquer outra atividade que envolva os serviços portuários ou que atinja a 

Zona Costeira (art. 225, § 4º, da Constituição Federal) ou bens da União Federal;

d) a condenação dos réus a recuperarem os danos ambientais já causados 

pelas atividades que vêm desenvolvendo, através da elaboração de projeto de 

educação ambiental a ser desenvolvido em Escolas Municipais de 1º Grau pelo 

período de cinco anos, devendo, na ocasião, informar que o projeto faz parte 

de condenação em Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Federal 

perante a Justiça Federal de Itajaí;

e) a condenação dos réus a colocarem cinco placas de um metro por um 

metro e meio ao longo do Porto de Itajaí, no caso de procedência desta ação, 

informando que a elaboração de EIA-RIMA para as atividades de desassoreamento 

e de recuperação dos molhes foram realizadas em virtude de determinação 

judicial decorrente desta ação, informando o número da ação;

f ) a condenação dos réus a desfazerem as obras de recuperação do molhe sul, 

por terem sido realizadas sem o respectivo EIA-RIMA, e em razão dos prejuízos que 
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causam à Zona Costeira, ao Meio Ambiente e ao Porto de Itajaí, nessa condição de 

obras realizadas sem o necessário estudo de impacto ambiental;

g) A condenação dos réus ao patrocínio em jornal de divulgação regional 

e nacional, da publicação da sentença a ser prolatada nesta ação, em caso de 

procedência;

h) a condenação dos réus ao pagamento de multa diária de R$ 1.000,00 (mil 

reais), em caso de descumprimento de qualquer das determinações constantes 

dessa ação, seja em fase liminar ou após a prolação de sentença defi nitiva;

i) a citação dos réus para contestarem a presente ação, com as advertências de 

praxe, inclusive quanto à confi ssão da matéria de fato, em caso de revelia, e para 

produzirem a prova que quiserem, e se verem processar até a condenação fi nal, 

na forma do pedido abaixo especifi cado;

j) A condenação dos réus ao pagamento das custas processuais;

l) Protesta-se, derradeiramente, pela produção de todo o gênero de provas 

admitidas em direitos.

m) Dá-se à causa o valor de R$ 605.000,00 (seiscentos e cinco mil reais) (fl . 11).

A liminar foi indeferida (fl s. 203-207), tendo o magistrado obstado a citação 

do Município de Itajaí por entender que a ADHOC (atual Superintendência 

do Porto) é a única e exclusiva responsável pela administração do Porto de Itajaí.

Em primeiro grau, julgou-se o pedido parcialmente procedente para o fi m 

de (fl . 321):

1) declarar a competência do IBAMA para o licenciamento das atividades de 

desassoreamento no rio Itajaí-Açu, com fulcro no art. 10, § 4º da Lei n. 6.938/1981;

2) declarar a necessidade de apresentação pela ADHOC de prévio Estudo 

de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental ao IBAMA para 

licenciamento dos trabalhos de desassoreamento do canal do Porto de Itajaí e do 

“Saco da Fazenda” visando a manutenção e/ou expansão da atividade portuária;

3) condenar a ADHOC a apresentar Estudo de Impacto Ambiental e Relatório 

de Impacto Ambiental ao IBAMA, relativos aos trabalhos de desassoreamento do 

canal do Porto de Itajaí e do “Saco da Fazenda” que colimem a manutenção e/ou 

expansão da atividade portuária, no prazo de 24 meses, sob pena de multa diária 

no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

4) ordenar ao IBAMA que se abstenha de licenciar trabalhos de 

desassoreamento do canal do Porto de Itajaí e do “Saco da Fazenda”, sem que haja 

prévia apresentação pela ADHOC de Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de 

Impacto Ambiental, uma vez decorrido o prazo de 24 meses;

5) condenar os réus nas custas processuais pro rata.
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Embargos de declaração foram manejados e rejeitados (fl . 328).

Inconformadas, as rés apelaram e a Terceira Turma do TRF/4ª Região, 

por unanimidade, não conheceu da apelação do IBAMA e negou provimento 

às apelações da Superintendência do Porto de Itajaí e da FATMA, conforme os 

termos da ementa supratranscrita.

Neste momento, recursos especiais são manejados.

O primeiro recorrente - Superintendência do Porto de Itajaí - apresenta o 

seu inconformismo (fl s. 435-445) com fulcro no art. 105, III, a, da Constituição 

Federal por ofensa do seguinte dispositivo legal:

. art. 10 da Lei n. 6.938/1981 (“A construção, instalação, ampliação e 

funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos 

ambientais, considerados efetiva e potencialmente poluidores, bem como os 

capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão 

de prévio licenciamento de órgão estadual competente, integrante do Sistema 

Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 

e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, em caráter supletivo, sem prejuízo de 

outras licenças exigíveis”) (Redação dada pela Lei n. 7.804, de 18.7.1989).

Sustenta, em síntese, que:

a) pelos termos do Convênio de Municipalização do Porto de Itajaí, 

fi rmado entre o Município e a União através do Ministério dos Transportes, o 

Porto de Itajaí passou a ser Municipal;

b) o rio em cujo leito está instalado o Porto é exclusivamente Catarinense. 

Nasce no território de Santa Catarina e desemboca no oceano, dentro do 

mesmo Estado, e não com qualquer outro país para transferir a competência 

sobre licenciamento ambiental para o IBAMA;

c) em toda a zona costeira nacional, os organismos ambientais estaduais 

é que são competentes para proceder aos licenciamentos. O IBAMA só é 

acionado quando não há órgão estadual ou quando este é omisso;

d) decidir ao contrário, fi xando a competência do IBAMA, é criar um 

precedente nacional, contrário a todo o sistema jurídico de proteção ao meio-

ambiente já instalado, suprimindo competências dos organismos estaduais e 

criando grave e irrecuperável confusão na fi xação das competências ambientais, 

numa afronta direta ao caput do art. 10 da Lei Federal n. 6.938/1981, que 

estabelece a competência do órgão estadual;
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e) mesmo na zona costeira e no mar territorial que a integra, a competência 

segue a regra do art. 10 da Lei Federal n. 6.938/1981, no caso, do órgão estadual. 

A competência dos Estados Federados, como regra para o licenciamento 

ambiental de atividades com infl uência no meio ambiente, é a opinião unânime 

dos juristas ambientalistas, em razão, inclusive, das regulamentações cada vez 

mais explícitas da competência estadual, onde o órgão federal IBAMA só deve 

intervir supletivamente, na inexistência de órgão estadual de meio ambiente - 

OEMA. Não é diferente na zona costeira. Embora a dragagem de acesso ao 

Porto já seja realizada há muitos anos, nunca produziu nenhuma alteração em 

sua conformação nem gerou impacto negativo sobre o meio ambiente;

f ) por se situar na foz do Rio Itajaí-Açu necessita de dragagem permanente, 

à vista que a atividade humana à montante remete à foz do rio detritos e adjetos 

que precisam ser removidos do canal de acesso para a garantia da atividade 

portuária. Tal atividade de dragagem não pode ser suspensa, sob pena de 

inviabilizar o próprio Porto, que necessita manter um calado de 33 pés, por volta 

de 10 metros, para poder receber os navios;

g) a dragagem está plenamente licenciada pelo organismo ambiental 

Estadual, a FATMA, que, inclusive, monitora todas as atividades quase que 

diariamente;

h) a Lei Federal n. 6.938/1981, inciso II, do art. 3º conceitua o que é 

degradação ambiental e lista as atividades potencialmente ofensivas – não 

referenciando em nenhum momento a atividade de dragagem em questão;

i) equivocada a decisão que modifi ca esta competência sem autorização 

legal e sem a menor prova nos autos de que:

i.1.) a dragagem de manutenção do calado do Porto tenha signifi cativo 

impacto ambiental;

i.2) o eventual dano decorrente da dragagem tenha repercussão nacional 

ou regional;

i.3) não tenha a apelante cumprido as exigências das licenças de operação;

i.4) não tenha o organismo ambiental Estadual cumprido com suas 

funções, inclusive de fi scalização;

i.5) que o novo sistema de dragagem seja ou não menos agressivo que o 

anterior;
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i.6) que o novo sistema por método natural de condução do material 

depositado no leito do rio, tido como ecologicamente mais sustentado, agrida as 

áreas de mangues e de praia.

O segundo especial, da autoria da Fundação do Meio Ambiente - FATMA 

(fl s. 447-458), fundamenta-se nas alíneas a e c do permissivo constitucional, 

alegando infringência ao mesmo dispositivo legal indicado pelo primeiro 

recorrente (art. 10 da Lei n. 6.938/1981) e à Resolução CONAMA n. 237/97.

Sustenta:

a) que é o órgão responsável, em todo o Estado de Santa Catarina, pelo 

licenciamento ambiental das atividades destacadas, conforme preceitua o 

art. 10 da Lei n. 6.938/1981 e o art. 3º da Lei n. 5.793/1980 e seu Decreto 

Regulamentador n. 14.280/1981 (Legislação Ambiental do Estado);

b) o art. 10 da Lei n. 6.938/1981 estabelece a atuação do IBAMA apenas 

de forma supletiva, conforme defi nido na Resolução CONAMA n. 237/97;

c) no caso presente não incorreu em inércia ou omissão, exercendo sua 

competência de licenciamento das atividades do Porto de Itajaí exigindo os 

devidos controles ambientais;

d) a dragagem/desassoreamento do canal de acesso ao Porto é procedimento 

rotineiro dentre os portuários, cujo objetivo principal é oferecer segurança ao 

desenvolvimento das manobras de atracação dos navios para poderem acessar 

suas instalações e proceder a carga e descarga das mercadorias, sem o risco de 

encalharem ou ocorrer algum acidente que coloque em risco vidas humanas e 

provoque danos ambientais de suma importância;

e) requer, ao fi nal, seja o presente recurso conhecido e provido para o fi m de 

restabelecer a Fundação do Meio Ambiente como órgão ambiental competente 

para licenciar as obras/atividades de dragagem e desassoreamento do canal do 

Porto de Itajaí e do Saco da Fazenda, bem como aquelas relativas à recuperação 

do talude e plataforma da estrutura do molhe sul.

O Ministério Público ofereceu contra-razões aos dois especiais (fl s. 473-

482), defendendo:

a) que não houve prequestionamento em relação à Resolução n. 237 do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, além desta não guardar 

autonomia em relação ao direito ambiental legislado, resumindo-se em detalhar 

normas e padrões técnicos relativos a dispositivos da Lei n. 6.938/1981 e do 

Decreto n. 99.274/1990, sendo esse segundo diploma o regulamento da Política 
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Nacional do Meio Ambiente, não abrindo ensejo, portanto, a que o recurso 

especial seja admitido para discussão dessa norma;

b) não apresentou a recorrente FATMA o entendimento jurisprudencial 

divergente do assumido pelo acórdão de segunda instância, deixando de cumprir 

as exigências dos dispositivos do RISTJ;

c) quanto ao mérito, nenhum recurso merece vingar. O Porto em questão 

localiza-se em rio federal (CF/1988, art. 20, III), na zona costeira (CF/1988, 

art. 225, § 4º), área classificada como patrimônio nacional; as atividades 

desenvolvidas no local atingem manguezais na costa (bens da União, art. 2º, II, 

do DL n. 2.490/1940) e praias, com impacto direto no mar territorial (art. 20, 

VI), sendo que a atividade desenvolvida (portuária) é competência exclusiva da 

União, que pode delegá-la a terceiros (CF/1988, art. 21, XII, f).

Recurso extraordinário foi interposto concomitantemente pela FATMA, 

às fl s. 459-470, tendo sido contra-arrazoado às fl s. 483-492.

Juízo de prelibação (fl s. 503-505) negando-se seguimento ao Extraordinário 

e às fl s. 498-502 admitindo ambos os Especiais.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro José Delgado (Relator): O panorama retratado nos autos 

demonstra uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal 

tendo por objeto as atividades de dragagem e desassoreamento do canal do Porto 

de Itajaí e do local denominado Saco da Fazenda, e as obras de recuperação do 

talude e plataforma da estrutura do molhe sul. Defende o Parquet a tese de que a 

competência para o licenciamento das obras/atividades declinadas é do IBAMA 

e que há necessidade de apresentação de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 

e respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) para o licenciamento das 

mesmas.

Pela via dos presentes recursos especiais, os recorrentes almejam a reforma 

do acórdão do TRF da 4ª Região que, mantendo a decisão de primeiro grau, 

defi niu a competência do IBAMA para o licenciamento das obras/atividades, 

bem como determinou a necessidade de apresentação do EIA/RIMA.

Traçadas tais linhas, quanto ao conhecimento dos apelos, verifi ca-se que 

o apresentado pela FATMA, quando fundamentado na alínea c do permissivo 
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constitucional, não cumpriu as exigências para a sua admissibilidade: não foi 

feita a indicação de qualquer julgado com interpretação divergente da esposada 

pelo acórdão de 2º grau. Nesse passo, é do recurso ser conhecido parcialmente, 

apenas pela letra a.

Assim, é de se admitir ambos os especiais baseados na alínea a pela alegada 

vulneração ao art. 10 da Lei n. 6.938/1981. Há prequestionamento da matéria 

jurídica discutida.

Em primeiro grau, consignou o i. magistrado que estão diretamente 

afetados pelas obras de dragagem do Rio Itajaí-Açu toda a zona costeira e o mar 

territorial, impondo-se a participação do IBAMA e a fremente necessidade de 

prévios EIA/RIMA, mormente porque é órgão afastado das pressões locais para 

o deferimento de licenças, sendo a atividade da FATMA, in casu, supletiva.

Os fundamentos da sentença estão assim postos e merecem destaque (fl s. 

317-321):

Preliminarmente, a ação civil pública é instrumento adequado à defesa do meio 

ambiente, a teor da Lei n. 7.347/1985.

De seu turno, o IBAMA é parte passiva legítima quando há interesse nacional 

em questão relativa ao meio ambiente. Desta forma, consoante inteligência do § 

4º do art. 225 da CF, o qual classifi ca como patrimônio nacional a Zona Costeira, 

presente o interesse da União nas obras a serem desenvolvidas no Porto de Itajaí 

e adjacências (mangues e praias), mormente se considerarmos que a Constituição 

Federal atribuiu à União a propriedade do mar territorial (art. 20, VI), diretamente 

afetado quando do depósito dos materiais retirados do rio Itajaí-Açu, que, por sua 

vez, sofre infl uência das marés.

No mérito, a Constituição remeteu à lei ordinária tanto a exigência de Relatório 

de Impacto Ambiental (art. 225, IV), quanto o licenciamento para a construção em 

Zona Costeira (art. 225, § 4º).

A Lei n. 7.661/1988 silenciou sobre qual órgão teria a atribuição de conceder a 

licença, remetendo à Lei n. 6.938/1981 tal tarefa:

Art. 10 – A construção, instalação, ampliação e funcionamento 

de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, 

considerados efetiva e potencialmente poluidores, bem como os capazes, 

sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de 

prévio licenciamento de órgão estadual competente, integrante do Sistema 

Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, e do Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, em caráter supletivo, 

sem prejuízo de outras licenças exigíveis.
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§ 4º Compete ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos 

Naturais Renováveis - IBAMA o licenciamento previsto no caput deste 

artigo, no caso de atividades e obras com signifi cativo impacto ambiental, de 

âmbito nacional ou regional.

O impacto ambiental é incontroverso, tanto que nenhuma das partes o 

contesta, ainda mais que a ADHOC afi rma:

2. Atualmente estamos realizando a dragagem de manutenção do 

calado do Porto de Itajaí a fim de remoção de mais de 1.000.000 m3 de 

material sedimentado desde a última dragagem realizada no fi nal de 1997 e 

início de 1998, ou seja, cerca de 7 meses depois somente.

É valioso ressaltar que em menos de um ano foi dragado perto de 3.000.000 

m3 no canal de acesso, canal interno e bacia de evolução do Porto de Itajaí, 

tudo com recursos próprios.

3. Para a realização da dragagem de 1997, a ADHOC obteve a licença 

competente do Órgão Estadual do Meio Ambiente, a FATMA, conforme 

cópia anexa, cuja licença, a LAP, tem validade pelo prazo de 2 anos, ou 

seja, até agosto de 1999 e suas condições pedem somente a realização de 

trabalho de monitoramento das águas de retirada e depósito do material 

dragado. (fl . 36).

A preocupação que motiva a presente causa não é unicamente com o rio, mas, 

principalmente, com o mar territorial. Imaginem o impacto sobre o ecossistema 

marinho que o depósito abrupto de mais de três milhões de metros cúbicos, em 

menos de um ano, pode causar.

O que a natureza levaria milhares de anos o homem faz em meses e, por isso 

mesmo, devem ser aferidas as melhores condições para que tal trabalho seja 

desenvolvido.

Como disse o i. Procurador da República, Dr. Cláudio Valentim Cristani:

Aliás, um Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto 

Ambiental teriam a importante e primordial função de trazer diretrizes 

para a continuidade da atividade portuária em questão, além de trazer 

todo o conhecimento possível para, em futuras intervenções, aumentar-se a 

possibilidade de serem tomadas as decisões mais acertadas. (fl . 253).

Outrossim, a atividade de desassoreamento tem natureza perpétua, ou seja, 

enquanto existir porto existirá dragagem e depósito de milhões de toneladas de 

detritos no mar.

É inescondível a necessidade de Estudo de Impacto Ambiental e de Relatório 

de Impacto Ambiental, pois:
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Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 

de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se 

ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 

presentes e futuras gerações (Constituição Federal, artigo 225).

É dever constitucionalmente imposto ao Estado dar uma resposta à altura 

do anseio da coletividade, que, por seu representante, não expressa ambição 

individual, mas coletiva, da atual para as futuras gerações, que terão por herança 

o que lhes for deixado. Cabe a nós, portanto, refletirmos a respeito do que 

haveremos de legar aos nossos fi lhos.

Concluindo, está diretamente afetada pelas obras de dragagem do rio Itajaí-

Açu toda a zona costeira e o mar territorial, impondo-se a participação do IBAMA 

e a necessidade de prévios EIA/RIMA, mormente porque afastado das pressões 

locais para o deferimento de licenças. A atividade da FATMA, in casu, é supletiva.

Por derradeiro, somente o estudo e o acompanhamento aprofundado da 

questão, através dos órgãos ambientais públicos e privados, poderá aferir quais os 

contornos do impacto causado pelas dragagens no rio, pelo depósito dos detritos 

no mar, bem como, sobre as correntes marítimas, sobre a orla litorânea, sobre os 

mangues, sobre as praias, e, enfi m, sobre o homem que vive e depende do rio, do 

mar e do mangue nesta região.

. Dispositivo

Julgo procedente em parte o pedido, para o fi m de:

1) declarar  a competência do IBAMA para o licenciamento das atividades 

de desassoreamento no rio Itajaí-Açu, com fulcro no art. 10, § 4º da Lei n. 

6.938/1981;

2)  declarar a necessidade de apresentação pela ADHOC de prévio 

Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental ao IBAMA 

para licenciamento dos trabalhos de desassoreamento do canal do Porto 

de Itajaí e do “Saco da Fazenda” visando a manutenção e/ou expansão da 

atividade portuária;

3) condenar a ADHOC a apresentar Estudo de Impacto Ambiental e 

Relatório de Impacto Ambiental ao IBAMA, relativos aos trabalhos de 

desassoreamento do canal do Porto de Itajaí e do “Saco da Fazenda” que 

colimem a manutenção e/ou expansão da atividade portuária, no prazo de 

24 meses, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

4) ordenar ao IBAMA que se abstenha de licenciar trabalhos de 

desassoreamento do canal do Porto de Itajaí e do “Saco da Fazenda”, sem 

que haja prévia apresentação pela ADHOC de Estudo de Impacto Ambiental 

e Relatório de Impacto Ambiental, uma vez decorrido o prazo de 24 meses;

5) condenar os réus nas custas processuais pro rata.
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As assertivas lançadas pelo aresto recorrido, por sua vez, encontram 

justifi cativa no interesse da União por o Rio Itajaí-Açu ser federal, sofrendo 

infl uência das marés e possuindo em sua foz uma formação estuarina, que abriga 

vegetação típica de manguezal. Além disso, a exploração da atividade portuária 

também é de competência exclusiva da União e, se eventualmente viessem a 

ocorrer os danos ambientais apontados, eles se revelariam sobre o mar territorial, 

que é bem da União. Eis o seu teor quanto ao mérito (fl s. 424-428):

No mérito, a sentença deve ser mantida, e por diversas razões.

A Constituição Federal estabelece, em seu art. 225:

‘Art. 225 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 

vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder 

Público:

1- preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o 

manejo ecológico das espécies e ecossistemas;

(...)

§ 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o 

Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua 

utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem 

a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos 

naturais.

E, conforme entendimento desta Corte, a apresentação do EIA/RIMA se inclui 

entre os procedimentos tendentes à preservação do meio ambiente:

Processual Civil. Agravo de instrumento. Liminar. Dano ambiental. Corte 

de árvores. EIA/RIMA.

O Estudo de Impacto Ambiental é decorrência direta do mandamento 

constitucional que preocupou-se com a preservação e não com a 

restauração do meio ambiente.

(...)

Agravo improvido.

(AG no 96.04.52226-4/SC, 4ª Turma, Rel. Exmo. Juiz José Luiz B. Germano 

da Silva, j. 24.6.1997, DJ 13.8.1997, p. 62.924).

Assim dispõem os arts. 3º e 10 da Lei n. 6.938/1981:
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Art. 3º - Para os fi ns previstos nesta Lei, entende-se por:

1 - meio ambiente, o conjunto de condições, leis, infl uências e interações 

de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em 

todas as suas formas;

II - degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das 

características do meio ambiente;

(...)

Art. 10 - A construção, instalação, ampliação e funcionamento 

de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, 

considerados efetiva e potencialmente poluidores, bem como os capazes, 

sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de 

prévio licenciamento de órgão estadual competente, integrante do Sistema 

Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, e do Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, em caráter supletivo, 

sem prejuízo de outras licenças exigíveis.

(...)

§ 4º - Compete ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos 

Naturais Renováveis - IBAMA o licenciamento previsto no “caput” deste 

artigo, no caso de atividades e obras com signifi cativo impacto ambiental, 

de âmbito nacional ou regional.

O Rio Itajaí-Açu é rio federal, que sofre infl uência das marés e tem em sua foz 

uma formação estuarina que abriga vegetação típica de manguezal, integrante da 

Zona Costeira, o que justifi ca o interesse da União na área.

O Estudo da Infl uência das Atividades do Porto de Itajaí na Qualidade da Água 

do Estuário do Rio Itajaí-Açu e da Região Marinha Adjacente (fl s. 46-49), realizado 

pelo CTTMar/UNIVALI, demonstrou que o Rio Itajaí-Açu sofre influências das 

marés.

O art. 1º do Decreto-Lei n. 9.760/1946, que foi recepcionado pelas Constituições 

posteriores a sua edição, inclusive pela atual, por não ter sido expressamente 

derrogado por ela nem encontrar-se em discordância com qualquer de seus 

dispositivos, elenca os imóveis que são de propriedade da União:

Art. 1º - Incluem-se entre os bens imóveis da União:

a) os terrenos de marinha e seus acrescidos;

b) os terrenos marginais dos rios navegáveis, em Territórios Federais, se, 

por qualquer título legítimo, não pertencerem a particular;

c) os terrenos marginais de rios e as ilhas nestes situadas, na faixa da 

fronteira do território nacional e nas zonas onde se faça sentir a infl uência 

das marés;
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d) as ilhas situadas nos mares territoriais ou não, se por qualquer título 

legítimo não pertencerem aos Estados, Municípios ou particulares;

e) a porção de terras devolutas que for indispensável para a defesa da 

fronteira, fortifi cações, construções militares e estradas de ferro federais;

f ) as terras devolutas situadas nos Territórios Federais;

g) as estradas de ferro, instalações portuárias, telégrafos, telefones, 

fábricas, ofi cinas e fazendas nacionais;

h) os terrenos dos extintos aldeamentos de índios e das colônias 

militares que não tenham passado, legalmente, para o domínio dos Estados, 

Municípios ou particulares;

i) os arsenais com todo o material de marinha, exército e aviação, as 

fortalezas, fortificações e construções militares, bem como os terrenos 

adjacentes, reservados por ato imperial;

j) os que foram do domínio da Coroa;

k) os bens perdidos pelo criminoso condenado por sentença proferida 

em processo judiciário federal;

1) os que tenham sido a algum título, ou em virtude de lei, incorporados 

ao seu patrimônio.

São terrenos de marinha, segundo conceito de Celso Antônio Bandeira 

de Mello, em conformidade com o art. 2º, parágrafo único do Decreto-Lei 

acima referido, “as faixas de terra de 33 metros de profundidade, contados 

horizontalmente, a partir da linha do preamar médio de 1831, para o interior 

das terras banhadas pelo mar - sejam continentais, costeiras ou de ilhas -, ou 

pelos rios e lagos que sofram a infl uência das marés, entendendo-se como tal a 

oscilação periódica em seu nível de águas, em qualquer época do ano, desde que 

não inferior a 5 centímetros, e decorrentes da ação das marés”.

O Decreto-Lei n. 2.490/1940 demonstra que os terrenos de mangue da costa 

são bens da União:

Art. 2º. Excetuados os terrenos necessários aos serviços da União e aos 

logradouros públicos, subordinam-se ao regime de aforamento, concedido 

pelo Governo Federal unicamente a brasileiros natos ou naturalizados;

I - os terrenos de marinha e seus acrescidos, em terra fi rme e nas ilhas de 

propriedade da União;

II - os terrenos de mangue na costa;

(...)

Esta Turma já decidiu sobre a responsabilidade da União nas questões 

ambientais, conforme precedentes que trago à colação:
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Agravo de instrumento. Construção. Complexo penitenciário. Danos 

ambientais. Zona de Mata Atlântica. Autorização. Órgáo federal e estadual.

1. As questões ambientais são da responsabilidade dos Estados-

Membros e, principalmente, da União Federal.

(...)

(AG n. 97.04.37718-5/SC, Rel. Exma. Juíza Luiza Dias Cassales, j. 

27.11.1997, DJ 4.2.1998, p. 222)

Administrativo. Processo Civil. Ação declaratória. Estudo de Impacto 

Ambiental. Realização de perícia. Terrenos de marinha. Interesse processual 

da União Federal. Realização de perícia. Prevalência da preservação do meio 

ambiente.

1. Apesar de vedado o caráter condenatório da ação declaratória, se o 

autor deduz sua pretensão de maneira clara e inequívoca, ainda que erre ao 

nominar a ação, não há razão para negar-lhe a prestação jurisdicional.

2. Tratando-se de empreendimento que envolve terrenos de marinha e 

seus acrescidos, bem como cobertura vegetal densa, além de manguezais, 

cujos ecossistemas restariam completamente destruídos, não há que se 

falar em falta de interesse processual da União Federal.

3. O interesse em proteger e preservar o meio ambiente, previsto na 

Constituição Federal em seu Capítulo VI, Título VIII, deve prevalecer sobre 

qualquer tipo de interesse de empresas ou indivíduos, motivo pelo qual 

não há razão para ser indeferida a realização de perícia antes da aprovação 

de projeto ecológico pelo IBAMA.

4. Agravo regimental improvido.

(AGA n. 2000.04.01.135442-2/SC, Rel. Exma. Juíza Luiza Dias Cassales, j. 

30.11.2000, DJU 21.3.2001, p. 389)

A exploração da atividade portuária também é de competência exclusiva 

da União, que pode delegá-la a terceiros, conforme previsão do art. 21, XII, f, 

da Constituição Federal. A degradação do meio ambiente em decorrência da 

atividade portuária, portanto, é de claro interesse federal.

Registre-se que a própria Lei n. 6.938/1981, em seu anexo VIII, arrola como 

atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais, em 

nível alto, as de marinas, portos e aeroportos.

Ademais, se eventualmente viessem a ocorrer os alegados danos ambientais, 

eles se revelariam sobre o mar territorial, que é bem da União conforme art. 20, VI, 

da Constituição Federal. Segundo apontou o Ministério Público Federal, com base 

no estudo realizado pelo CTTMar/UNIVALI, antes referido, onde consta o seguinte:
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(...) A dragagem do canal de acesso ao Porto de Itajaí pode ser 

interpretada como um processo erosivo (...) A atividade de dragagem e 

despejo do material dragado causam impactos ambientais em escalas 

locais (...) e não locais (..) uma vez que os sedimentos remobilizados 

podem ser deslocados dezenas de quilômetros antes de sedimentarem 

novamente. Os impactos também podem ser distinguidos como de 

curto e longo período, em função do retorno das condições ambientais 

prévias ao início da dragagem. (...) Um outro impacto mais drástico, do 

ponto de vista ambiental, é a remobilização de poluentes concentrados 

nos sedimentos de fundo. (...) Isto faz com que a concentração desses 

poluentes nos sedimentos de fundo de estuários apresentem concentração 

muitas vezes superiores aos valores encontrados na coluna de água. (...) A 

infl uência marinha sobre o estuário do Rio Itajaí-Açu dá-se basicamente 

em função das massas de água costeira presentes no litoral centro norte 

de Santa Catarina, e pelas oscilações do nível do mar causadas por efeitos 

astronômicos ou meteorológicos.

Por fi m, importante consignar que o órgão ambiental estadual FATMA, através 

de sua procuradoria jurídica, emitiu parecer, cuja cópia consta de fl s. 197-199, 

no sentido de que seria indispensável a anuência prévia do órgão ambiental 

federal para concessão de licença para instalação do projeto de dragagem e 

desassoreamento do Rio Itajaí-Açu, no “Saco da Fazenda”, Município de Itajaí. 

Ademais disso, a Licença Ambiental Prévia - LAP n. 038/99, concedida pela FATMA, 

para dragagem do canal do porto do Rio Itajaí e do ‘Saco da Fazenda’, datada de 

17.4.1999 e com validade de doze meses, previa, como requisito indispensável 

para a continuidade do processo, a apresentação da anuência prévia do IBAMA 

(fl . 64).

Em face do exposto, voto no sentido de não conhecer da apelação do IBAMA 

e de conhecer das apelações da Superintendência do Porto de Itajaí e do FATMA 

para negar-lhes provimento.

Irretocáveis tais apontamentos.

O Direito Ambiental integra a terceira geração de direitos fundamentais, 

ao lado do direito à paz, à autodeterminação dos povos, ao desenvolvimento, 

à conservação e utilização do patrimônio histórico e cultural e do direito de 

comunicação.

A análise desses princípios e o alargamento dos seus efeitos permitem que, 

com base nas suas mensagens, possamos elencar que o Direito Ambiental tem 

as seguintes características:

a) o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito 

fundamental, com dimensões objetivas e subjetivas;
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b) inexistem limites para o exercício do direito fundamental ao meio 

ambiente quando a sua aplicação está dirigida diretamente a alcançar os seus 

objetivos;

c) o confronto entre o direito ao desenvolvimento e os princípios do direito 

ambiental deve receber solução em prol do último, haja vista a fi nalidade que 

este tem de preservar a qualidade da vida humana na face da terra;

d) o seu objetivo central é proteger o patrimônio que pertence à 

humanidade;

e) a sua fi losofi a é de integração internacional e baseada na cooperação, 

“para que o direito de todos os povos ao desenvolvimento seja alcançado e, 

simultaneamente, sejam garantidas as condições de afirmação dos direitos 

humanos fundamentais e de proteção do meio ambiente global” (Chris Wold, 

em ‘Introdução ao Estudo dos Princípios de Direito Internacional’, capítulo 

do livro “Princípios de Direito Ambiental na Dimensão Internacional e 

Comparada”, Ed. Del Rey, p. 12).

Os instrumentos utilizados pela política nacional do meio ambiente para 

que os princípios e normas a ele relativos sejam cumpridos são, entre outros, os 

seguintes:

a) procedimentos administrativos;

b) processos informativos ambientais;

c) estabelecimento de zoneamento ambiental;

d) fi xação de zoneamento industrial nas áreas críticas de poluição;

e) estudos de impacto ambiental;

f ) participação do público em estudos de impacto ambiental para fi ns de 

projetos industriais, comerciais, rurais, etc;

g) licenciamento ambiental;

h) auditoria ambiental;

i) punição das infrações administrativas ambientais;

j) busca de recursos para o financiamento de reconstituição de áreas 

atingidas por danos ambientais;

k) fi xação de responsabilidade civil com aplicação de multas e reparação do 

dano ecológico;
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l) parcelamento do solo urbano;

m) apuração dos crimes ambientais.

Após quinze anos de vigência da Constituição Federal, o que preocupa a 

sociedade brasileira é esse sistema nacional de proteção ao meio ambiente, não 

obstante os melhores princípios e regras que estão presentes na nossa legislação, 

não ter conseguido alcançar, com o êxito necessário, um estágio de efi cácia e 

efetividade.

Não se pode ignorar quão tem sido valiosa a contribuição doutrinária para 

o aperfeiçoamento dos princípios e normas que protegem o meio ambiente. 

Os autores têm apresentado sugestões que se voltam para uma compreensão 

integral dos valores ecológicos e que alcançam os propósitos de valorização da 

cidadania e da dignidade humana.

A sociedade testemunha, contudo, que há, ainda, uma apatia do Estado 

com relação ao problema e uma ausência de conscientização educacional para a 

valorização do meio ambiente.

Do quadro legal que dispõe, percebe-se que o Brasil está preparado para 

aplicar os efeitos desse direito fundamental: o de proteção ao meio ambiente em 

prol de uma melhor qualidade de vida.

O Poder Judiciário assume, portanto, uma gradual e intensificada 

responsabilidade para que os propósitos do Direito Ambiental vigente 

alcançados. Cumpre-lhe a missão de, com apoio na valorização dos princípios 

aplicados a esse ramo da ciência jurídica, fazer com que as suas regras alcancem 

o que a cidadania merece e está exigindo: um meio ambiente equilibrado 

convivendo em harmonia com o necessário desenvolvimento econômico.

A Constituição define o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado como essencial ao futuro da humanidade. Estabelece direitos e 

deveres para a sociedade civil e para o Estado. Podemos dizer que o acesso a um 

meio ambiente ecologicamente equilibrado não é só um direito, mas também 

um dever de todos. Desse modo, tem obrigação de defender o ambiente não só o 

Estado, mas, igualmente, a comunidade.

Todo País deve ter uma política ambiental. A nossa “Política Nacional 

do Meio Ambiente” foi instituída pela Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981, 

regulando as ações e condutas em defesa do meio ambiente e o procedimento 

de licenciamento ambiental, constituindo ainda o SISNAMA - Sistema 

Nacional do Meio Ambiente e o Cadastro de Defesa Ambiental. Além dela, a 
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Constituição Federal, conforme já anteriormente exposto, dispôs seus princípios 

e diversas as resoluções e decretos regulamentadores existentes a respeito.

Devem ser acrescentados também o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 

e o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), os quais, relacionados, formam 

procedimentos e instrumentos administrativos de controle prévios dos mais 

importantes para a proteção do meio ambiente.

O CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente, através da 

Resolução n. 237, de 19 de dezembro de 1997, defi niu os empreendimentos e 

atividades que estão sujeitos ao licenciamento ambiental. Esse licenciamento 

deve ser efetuado em um nível de competência, repartindo-se harmonicamente 

as atribuições entre o IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

Recursos Naturais Renováveis, em nível federal, e os órgãos ambientais dos 

Estados e Municípios em que se localizar o empreendimento.

As alegativas de afronta ao teor do art. 10, da Lei n. 6.938/1981, 

desencadeadas pelos recorrentes, parecem afetar, à primeira vista, o debate 

ao esclarecimento da questão sobre ser o Rio Itajaí-Açu federal ou estadual, 

advindo dessa constatação a defi nição do órgão responsável pelo licenciamento 

das obras/atividades de dragagem e desassoreamento do canal do Porto de Itajaí 

e do local denominado Saco da Fazenda.

Inobstante o alongado arrazoado sobre o reconhecimento do mesmo ser 

estadual e da sentença e acórdão afi rmarem o caráter federal da questão, tenho 

que, sob essa ótica, não merece grande relevo a discussão. A conservação do 

meio ambiente não se prende a situações geográfi cas ou referências históricas, 

extrapolando os limites impostos pelo homem. A natureza desconhece fronteiras 

políticas. Os bens ambientais são transnacionais.

Como exposto na sentença, a preocupação que motiva a presente causa não 

é unicamente com o rio, mas, principalmente, com o mar territorial afetado. O 

impacto será considerável sobre o ecossistema marinho, o qual receberá milhões 

de toneladas de detritos.

Os empreendimentos e atividades considerados potencialmente causadores 

de signifi cativa degradação do meio ambiente dependem de licença ambiental, 

geralmente precedida de estudo prévio de impacto ambiental e respectivo 

relatório de impacto sobre o meio ambiente (EIA/RIMA), com a publicidade 

necessária para garantir a participação popular nas audiências públicas, 

obedecendo ao princípio da informação.
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“O licenciamento ambiental compreende um conjunto de atos realizados 

pelo administrador e pela Administração e culmina na prática de ato 

administrativo pelo órgão ambiental competente” (Luciana de Morais Ferreira 

no artigo “A força vinculatória do licenciamento ambiental”, in Revista de 

Direito Administrativo, RJ, vol. 209, jul/set 97, pp. 109-119).

É necessário elaborar uma previsão dos eventuais impactos ao meio 

ambiente, diagnosticando danos potenciais. Feita a previsão, deverá haver 

a indicação no EIA das medidas que possam ser mitigadoras dos impactos 

previamente previstos, bem como a elaboração de um programa de 

acompanhamento e monitoramento destes.

“Impacto ambiental é qualquer alteração das propriedades físicas, químicas 

e biológicas do meio ambiente causadas por qualquer forma de matéria ou 

energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: 

a) a saúde, a segurança e o bem-estar da população; b) as atividades sócio-

econômicas; c) a biota; d) as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 

e) a qualidade dos recursos ambientais” (Edna Cardozo Dias, in ‘Manual de 

Crimes Ambientais’, Belo Horizonte, Mandamentos Livraria e Editora, 1999, 

p. 41)

A respeito, colho valiosas colaborações de renomados juristas sobre o tema 

em análise:

- Elida Séguin, “Licenciamento Ambiental e ISSO – Instrumentos de 

Preservação Ambiental”, in Boletim de Direito Administrativo, Ed. NDJ, 2001:

O licenciamento ambiental, instrumento de grande importância na política 

ambiental e concedido por prazo determinado, é um procedimento administrativo 

de controle preventivo de atividades potencialmente poluidoras, previsto no art. 

10 da Lei n. 6.938/1981. Nele o órgão ambiental competente licencia a localização, 

instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras 

de recursos ambientais considerados efetiva ou potencialmente poluidores e 

daqueles que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental.

O licenciamento, obedecendo às normas vigentes, condiciona a exploração ou 

uso de um bem ambiental ao cumprimento de requisitos de proteção/prevenção, 

dentro de padrões de qualidade. A sua falta implica a interdição da atividade e 

corte de fi nanciamento ou de isenção fi scal concedida (Lei n. 6.938/1981 e art. 23 

do Dec. n. 99.274/1990).

O licenciamento abrange três fases: Licença Prévia (LP), Licença de Instalação 

(LI) e Licença de Operação (LO). O órgão ambiental pode estabelecer prazos 
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de análise diferenciados para cada modalidade de licença, em função das 

peculiaridades da atividade ou empreendimento.

A LP é concedida como uma fase preliminar, quando são realizados os estudos 

e planejamentos para provar a viabilidade do empreendimento ou atividade. A LP 

de um empreendimento aprova sua localização e concepção, atesta a viabilidade 

ambiental e estabelece os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos 

nas próximas etapas de implementação e licenciamento. Nela ocorre, quando 

necessário, a elaboração e discussão do EPIA/RIMA e a realização de audiência 

pública. A expedição da LP não permite o início de obras para instalação das 

atividades, apenas declara que os planos são viáveis. O prazo de validade da LP 

deve ser, no mínimo, o estabelecido pelo cronograma de elaboração dos planos, 

programas e projetos relativos ao empreendimento ou atividade, não podendo 

ser superior a cinco anos.

Após obtida a LP, o empresário solicita a LI, que autoriza a instalação do 

empreendimento ou atividade de acordo com as especificações constantes 

dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle 

ambiental e demais condicionantes previstos na LP, da qual constituem motivo 

determinante. Nesta fase do licenciamento, a indústria realiza obras que 

permitem sua futura instalação no local, mas não o começo da fase produtiva, o 

que só acontece com a expedição da LO. O prazo de validade da LI deverá ser, no 

mínimo, o estabelecido pelo cronograma de instalação do empreendimento ou 

atividade, não podendo ser superior a seis anos.

É a LO que fi nalmente autoriza o início das operações ou da atividade do 

empreendimento. Ela só é concedida por prazo determinado de, no mínimo, 

quatro anos e no máximo, dez anos, após a verifi cação do efetivo cumprimento 

das exigências formuladas nas licenças anteriores, que são como pressupostos 

para constatação de que as medidas de controle ambiental e as condicionantes 

determinantes foram atendidas. Os termos de concessão da LO podem ser 

revistos sempre que ocorrer:

1. uma mudança na legislação, provocando uma desconformidade legal;

2. situação de vulnerabilidade, tornando prejudicial a continuação da 

atividade; e

3. desconformidade com o avanço da técnica.

Em tais casos, o Poder Público pode estabelecer um termo de ajustamento 

em que estipulará prazo para adequação da nova situação. Cento e vinte dias 

antes do término do prazo previsto na LO inicial, o empresário deve solicitar 

sua renovação, quando o órgão ambiental pode, mediante decisão motivada, 

estabelecer prazo de validade diferente do inicial, bem como formular novos 

estudos, exigências de adaptação às novas técnicas e realidade social local.
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Tipos de 

Licenças

Prévia Instalação Operação

Prazo Até cinco anos Até seis anos Mínimo de 

quatro anos; 

máximo de dez 

anos

Possibilidade de 
renovação

Se foi 

concedida no 

prazo máximo, 

não pode haver 

renovação

Se foi concedida 

no prazo máximo, 

não pode haver 

renovação

Na renovação 

podem ser 

formuladas 

exigências não 

previstas na LO 

anterior

Atividades 
permitidas/
exigidas

Elaboração 

de estudos, 

EPIA/RIMA, 

audiências 

públicas

Obras 

necessárias ao 

funcionamento do 

empreendimento

Início das 

atividades

Direito do Desenvolvimento como um Direito Humano

Os enfoques ambientais extrapolaram os limites territoriais, deixando de 

ser uma mera questão nacional. Assim, o empresariado almeja mais do que 

uma simples autorização de funcionamento. Deseja que sua atividade seja 

reconhecida como uma forma de atender ao desenvolvimento, respeitando os 

direitos humanos.

O direito à autodeterminação econômica afi gura-se como um direito humano 

subjetivo, que enfatiza a interdependência do direito ao desenvolvimento, 

correlacionando-o com a observância dos direitos humanos, entre eles o de 

usufruir de um ambiente ecologicamente equilibrado.

O manejo dos recursos naturais impõe um sistema normativo internacional 

que discipline os relacionamentos comerciais entre Estados juridicamente iguais 

e economicamente desiguais, visando a transformação destas relações para 

proporcionar oportunidades iguais de alcançar o desenvolvimento sustentável.

A mudança no panorama político internacional possibilita agora que 

o progresso das ciências seja livre e instantaneamente compartilhado entre 

tecnólogos. Este saber partilhado colabora para o desenvolvimento acelerado e 

harmônico da humanidade com a natureza.

A divulgação da política ambiental entre empregados e comunidade é 

primordial para o sucesso do planejamento e do direito do desenvolvimento. 

As medidas adotadas para minimizar os impactos ambientais, sua natureza e 

dimensões devem fi car explicitadas de forma acessível a todos. É preciso que 

fi que bem clara a previsão do comprometimento empresarial com a prevenção da 
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poluição e com o cumprimento da legislação, principalmente em seus aspectos 

penais.

A Comunidade Internacional

A sociedade internacional, consciente de que os bens ambientais têm natureza 

transnacional, sente a necessidade de estabelecer normas procedimentais que 

impeçam a exploração econômica em detrimento da preservação ambiental.

Neste setor a ISO ocupa papel relevante. International Organization for 

Standardization teve participações internacionais em vários setores, entre elas 

destacamos:

1. em 1986, o estabelecimento de uma Política de Auditoria Ambiental (EPA) e 

Diretrizes para Indústria Mundial (ICC);

2. em 1991, Carta Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável 

(Conferência Mundial da Indústria sobre a Gestão Ambiental); e

3. criação do Grupo Estratégico Consultivo sobre Meio Ambiente (SAGE).

Como é de se esperar, a ISO está ligada ao planejamento, pois o improviso é 

incompatível com os princípios da efi ciência e da prevenção que regem o direito 

ambiental.

- Daniel Roberto Fink, Hamilton Alonso Jr e Marcelo Dawalibi, “Aspectos 

Jurídicos do Licenciamento Ambiental”, 2ª ed., Forense Universitária, pp. 71-

73:

Licenciamento ambiental, por sua vez, vem a ser um procedimento colocado 

à disposição dos interessados, por meio do qual o Poder Público, mediante 

controles prévios – licenças –, verifica a regularidade técnica e jurídica de 

determinadas atividades efetiva ou potencialmente causadoras de signifi cativo 

impacto ambiental, de forma a compatibilizar o desenvolvimento econômico 

com a proteção de recursos naturais.

A finalidade do licenciamento ambiental é, grosso modo e em resumo, 

compatibilizar proteção de recursos naturais com o atendimento às necessidades 

da sociedade, potencializadas pelo surgimento da chamada sociedade de 

consumo.

O exercício de controles prévios pelo licenciamento ambiental, contudo, não 

dispensa os Poderes Públicos do exercício de controles sucessivos e posteriores. 

Aliás, recomenda-os, posto que a Administração não pode se contentar tão-

somente com análises prévias ao exercício da atividade, devendo proceder a 

verifi cações periódicas, examinando se está sendo desenvolvida de acordo com 

os critérios técnicos e legais atendidos no procedimento de licenciamento.
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Surgem aqui institutos na defesa do meio ambiente e controle da produção 

tão importantes quanto o licenciamento ambiental: a fi scalização, que deve ser 

responsável pela imposição de penalidades das mais diversas ordens em casos 

de inobservância das normas legais e dos critérios fi xados no licenciamento, e o 

monitoramento, fi gura por vezes relegada a um plano inferior, mas extremamente 

importante na verificação do fenômeno resultante do impacto ambiental, 

resultando até na possibilidade de revisão de certos procedimentos técnicos em 

caso de erro de avaliação anterior.

O que é certo, porém, é que, tanto na realização de controles prévios – licenças 

–, como sucessivos – fi scalização –, a Administração os executa com base no 

exercício do poder de polícia inerente ao Estado.

Enquanto procedimento, o licenciamento comporta direitos e 

obrigações à Administração e ao administrado.

Do lado da Administração, esta, no exercício do poder de polícia 

administrativa, ao exigir o cumprimento de regras minimizadoras do 

impacto negativo causado ao meio ambiente, estará cumprindo o seu 

dever de zelar pelo bem-estar e interesse da coletividade (grifo nosso).

Como o exercício do poder de polícia decorre de expressa disposição de lei 

stricto sensu, a Lei Federal n. 6.938, de 31 de agosto de 1981, Instituidora da Política 

Nacional do Meio Ambiente, dentre outras coisas, regula as ações e condutas em 

defesa do meio ambiente e institui o procedimento de licenciamento ambiental. 

Já no art. 2º estabelece o planejamento e fiscalização do uso dos recursos 

ambientais (inc. III) como princípio de desenvolvimento da Política Nacional do 

Meio Ambiente, elevando o licenciamento ambiental à categoria de instrumento 

de realização dessa Política (art. 9º, IV).

Mas, é no art. 10 que a instituição do licenciamento ambiental se dá de forma 

expressa e expressiva, in verbis:

Art. 10 – A construção, instalação, ampliação e funcionamento 

de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, 

considerados efetiva ou potencialmente poluidores, bem como os capazes, 

sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de 

prévio licenciamento por órgão estadual competente. integrante do 

SISNAMA, sem prejuízo de outras licenças exigíveis (grifo nosso).

Esse dispositivo foi regulamentado pela Resolução CONAMA n. 00 1/86, que 

institui o Estudo de Impacto Ambiental e em seu art. 2º estabelece:

Art. 2º – Dependerá de elaboração de Estudo de Impacto Ambiental e 

respectivo Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, a serem submetidos à 
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aprovação do órgão estadual competente, e da SEMA em caráter supletivo, 

o licenciamento de atividades modifi cadoras do meio ambiente, tais como: 

(grifo nosso).

Recentemente, em complemento à Resolução CONAMA n. 001/86, foi 

editada a Resolução n. 237/97, a qual determina normas para realização do 

licenciamento ambiental, estabelecendo os casos a ele submetidos, fixando 

prazos e competências, dentre outras disposições. Ambas coexistem, uma vez 

que praticamente não se confl itam.

O instituto do licenciamento ambiental se insere no direito positivo brasileiro, 

portanto, como requisito obrigatório ao exercício de certas atividades.

- Roberto Augusto Castellanos Pfeiff er, “A publicidade e o Direito de 

Acesso às Informações no Licenciamento Ambiental”, in Revista de Direito 

Ambiental 8, 1997, pp. 22-23:

O licenciamento como instrumento de preservação ambiental

Atualmente, a preservação ambiental vem imediatamente associada à idéia 

de desenvolvimento sustentável, que consiste “na exploração equilibrada dos 

recursos naturais, nos limites da satisfação das necessidades e do bem-estar da 

presente geração, assim como de sua conservação no interesse das gerações 

futuras”.

Embora não implique em estagnação econômica, a conservação ambiental 

pressupõe limites à atividade produtiva. Justamente por ser tênue o equilíbrio 

entre estes dois interesses, são conferidas à Administração dos três entes 

federados proeminentes funções na área ambiental.

Dentre os mecanismos administrativos de prevenção ambiental existentes, 

merece especial destaque o Licenciamento Ambiental. Denomina-se licença o ato 

através do qual a Administração Pública, após verifi car estarem preenchidos os 

requisitos estabelecidos em lei, faculta ao solicitante o exercício de determinada 

atividade. Assim, “a construção, instalação, ampliação, e funcionamento de 

estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados 

efetiva e potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma, 

de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento de 

órgão estadual competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente 

- Sisnama, e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais 

Renováveis-Ibama, em caráter supletivo, sem prejuízo de outras licenças exigíveis”.

Possui o licenciamento uma função eminentemente preventiva: antes mesmo 

de se iniciar uma determinada atividade, o Poder Público verifi ca se a maneira 

como ela será desenvolvida não contraria os requisitos legais a ela impostos, 
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evitando-se, assim, futuros danos à coletividade. Por isso, podemos afi rmar ser o 

licenciamento um instrumento de controle ambiental prévio.

Não é correto, porém, afirmar-se que a licença ambiental impõe limites 

ao exercício da livre iniciativa. Na realidade, estes limites são anteriores à 

licença, sendo fixados pela Constituição Federal e pela respectiva legislação 

infraconstitucional. O órgão licenciador apenas verificará se a atividade 

licencianda cumpre os requisitos estabelecidos em lei, dentre os quais o de não 

causar signifi cativo impacto ambiental, impossível de ser absorvido pelo meio em 

que será realizada.

Entretanto, tal constatação não implica na conceituação do ato 

licenciatório como meramente declaratório, já que é expressamente vedado o 

desenvolvimento de atividade ou edifi cação de obra potencialmente poluidoras 

ou degradadoras do meio ambiente sem a prévia obtenção de licença.

Por outro lado, importante ressaltar que a outorga da licença somente poderá 

ser concretizada após a realização de estudo prévio de impacto ambiental (EIA), 

sempre que a atividade ou obra licencianda for “potencialmente causadora 

de significativamente degradação do meio ambiente”. O EIA constitui-se em 

importante instrumento para a tutela ambiental. Por meio dele são oferecidos 

subsídios técnicos para se avaliar o potencial degradador do projeto ao meio 

ambiente, bem como alternativas para minorar o impacto do projeto sobre o 

meio ambiente. Pode ser defi nido como “um estudo das prováveis modifi cações 

nas diversas características sócio-econômicas e biofísicas do meio ambiente que 

podem resultar de um projeto proposto”.

Antes mesmo da Constituição de 1988, a sua exigência era imposta, através da 

Resolução n. 01/86 do CONAMA, que determina a realização do estudo prévio de 

impacto ambiental para o licenciamento de uma série de atividades elencadas 

em seu art. 2º. Importante ressaltar que a enumeração realizada no diploma em 

tela é meramente exemplifi cativa. Desta maneira, qualquer obra ou atividade que 

possa acarretar signifi cativo impacto ambiental depende, para sua instalação, de 

outorga de licença precedida de estudo prévio, mesmo que não expressamente 

elencada na Resolução n. 01/86 do CONAMA.

3. Das partes interessadas no licenciamento ambiental

Seria incorreto afi rmarmos que o licenciamento, no campo ambiental, somente 

envolveria, de um lado, o órgão licenciador e, de outro, o proponente da obra. 

Ora, não podemos nos esquecer de que o direito ao meio ambiente equilibrado 

e sadio, defi nido pela Constituição como bem de uso comum do povo, pertence 

à coletividade. Desta maneira, nada mais justo que a população tenha o direito 

tanto de opinar sobre a conveniência de instalação de atividades que impliquem 

desequilíbrio ambiental, como de discutir as medidas que tais empresas devam 

tomar, caso instaladas, para minorar os efeitos perniciosos de suas atividades.
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Tal conclusão fi ca ainda mais evidente quando observamos que o direito ao 

meio ambiente sadio e equilibrado constitui-se em interesse difuso, apresentando, 

pois, as seguintes notas caracterizadoras: indeterminação dos sujeitos (não 

existindo, assim, vínculo jurídico entre os sujeitos afetados por tais interesses); 

indivisibilidade do objeto (sendo os interesses difusos insuscetíveis de partição 

e atribuição a pessoas ou grupos); intensa litigiosidade interna (derivada do fato 

de referirem-se a confl itos de grande amplitude, envolvendo situações de massa), 

natureza efêmera ou contigencial. Tendo em vista que, em última instância, o 

titular do direito à preservação de tal direito é a comunidade como um todo, 

fi ca mais do que óbvia a necessidade de ampla participação da sociedade nas 

decisões relacionadas a matérias ambientais.

Sem mecanismos para assegurar tal participação, em muito estaria 

enfraquecida a democracia. Esta, para ser praticada, no campo ambiental, exige a 

observância de ampla publicidade em todas as etapas previstas para a concessão 

de licença de obras potencialmente causadoras de impacto ambiental. Demanda, 

ademais, a prestação de informações ambientais por parte do Poder Público aos 

interessados. Ausentes tais elementos, em muito fi caria difi cultada a participação 

da coletividade nas decisões concernentes ao meio ambiente.

O art. 10 da Lei n. 6.938/1981, tido por infringido pelos recorrentes, tem 

o seguinte teor:

A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos 

e atividades utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva e 

potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar 

degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento de órgão estadual 

competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, e do 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, em 

caráter supletivo, sem prejuízo de outras licenças exigíveis) (Redação dada pela 

Lei n. 7.804, de 7.804, de 18.7.1989).

Os recorrentes defendem que, mesmo na zona costeira e no mar territorial 

que a integra, a competência segue a regra desse dispositivo legal, no caso, do 

órgão estadual. A competência, portanto, é dos Estados Federados, como regra 

para o licenciamento ambiental de atividades com infl uência no meio ambiente, 

sendo apenas supletiva a intervenção do IBAMA.

É relevante consignar que a Lei n. 7.804/1989 inseriu algumas modifi cações 

no texto original da Lei n. 6.938/1981, como o § 4º do art. 10 de teor seguinte:

Compete ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e de Recursos Naturais 

Renováveis - IBAMA o licenciamento previsto no caput deste artigo, no caso de 
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atividades e obras com signifi cativo impacto ambiental, de âmbito nacional ou 

regional.

Destaco a doutrina de Paulo Afonso Leme Machado ao tratar 

especificamente desta questão (‹Direito Ambiental Brasileiro›, 10ª ed., 

Malheiros Editores, p. 250-252):

3.2 Licenciamento ambiental supletivo pelo IBAMA

O art. 10, caput, da Lei n. 6.938/1981 prevê que o IBAMA licenciará, em caráter 

supletivo, em relação ao órgão estadual ambiental.

A atuação supletiva do IBAMA, apesar de a lei não indicar os seus parâmetros, 

deverá ocorrer, principalmente, em duas situações: se o órgão estadual ambiental 

for inepto ou se o órgão permanecer inerte ou omisso.

A ação supletiva do IBAMA, como do órgão existente ao tempo da elaboração 

da Lei n. 6.938/1981, a SEMA - Secretaria Especial do Meio Ambiente, justifi ca-

se pela inexistência de quadros funcionais e para possibilitar que os Estados 

tomassem à frente a gestão ambiental.

Essa possibilidade de intervenção do IBAMA no licenciamento, diante de 

seu caráter incerto e subjetivo, não está sendo efi caz para a proteção do meio 

ambiente.

3.3 Licenciamento ambiental pelo IBAMA e interesse nacional e regional

Na alteração da Lei n. 6.938/1981 efetuada pela Lei n. 7.804/1989, introduziu-

se o § 4º no art. 10, do seguinte teor: “Compete ao Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e de Recursos Naturais Renováveis - IBAMA o licenciamento previsto 

no caput deste artigo, no caso de atividades e obras com signifi cativo impacto 

ambiental, de âmbito nacional ou regional”.

Procurou-se dar um novo aspecto à presença federal no meio ambiente, 

deixando o caráter geral de supletividade da atuação do IBAMA. Não se está 

eliminando a intervenção dos Estados e dos Municípios nos licenciamentos de 

atividades com impacto ambiental de âmbito nacional e regional.

A modificação feita pela Lei n. 7.804/1989 respeitou a autonomia dos 

entes federados, mantida essa autonomia pela Lei n. 6.938/1981 ao criar o 

Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA. Este sistema não foi previsto 

constitucionalmente, diferentemente do Sistema Nacional de Gerenciamento 

de Recursos Hídricos, que foi instituído pela Constituição Federal (art. 21, XIX), 

podendo, assim, alcançar uma outra dimensão jurídica em matéria de organização 

dos entes que o integram. No SISNAMA os Estados não estão obrigados 

a abdicar de suas competências ambientais frente aos órgãos ambientais da 

União, podendo, contudo, voluntariamente aderir a um sistema de cooperação 

administrativa.
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Existirão atividades e obras que terão importância ao mesmo tempo 

para a Nação e para os Estados, e, nesse caso, poderá haver duplicidade de 

licenciamento. O deferimento ou o indeferimento do licenciamento deverão 

ser respeitados, aplicando-se, inclusive, as sanções de cada legislação - federal, 

estadual ou municipal - em caso de desobediência.

A amplitude dos conceitos “nacional” e “regional”, contudo, tem deixado 

incerta a atividade licenciadora do IBAMA.

O interesse nacional está claramente delineado nas atividades e obras que 

sejam levadas a efeito nas áreas do patrimônio nacional enumeradas pela CF no 

art. 225, § 4º - “a Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o 

Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira”.

O interesse regional é encontrado quando o impacto ambiental do projeto 

possa atingir mais de um Estado ou uma região geográfi ca.

Além dos espaços “nacional” e “regional”, os impactos ambientais 

transfronteiriços precisam ser objeto da atuação do IBAMA, mas a lei é omissa 

nesse sentido.

Concluindo, como bem explanado na sentença, está diretamente afetada 

pelas obras de dragagem do Rio Itajaí-Açu toda a zona costeira e o mar 

territorial, impondo-se a participação do IBAMA e a necessidade de prévios 

EIA/RIMA. A atividade do órgão estadual, in casu, a FATMA, é supletiva.

Somente o estudo e o acompanhamento aprofundado da questão, através 

dos órgãos ambientais públicos e privados, poderá aferir quais os contornos do 

impacto causado pelas dragagens no rio, pelo depósito dos detritos no mar, bem 

como, sobre as correntes marítimas, sobre a orla litorânea, sobre os mangues, 

sobre as praias, e, enfi m, sobre o homem que vive e depende do rio, do mar e do 

mangue nessa região.

Desse modo, é de se manter a competência do IBAMA para o 

licenciamento das atividades de desassoreamento no Rio Itajaí-Açu, com fulcro 

no art. 10, § 4º da Lei n. 6.938/1981.

Por conseguinte, irretocáveis as considerações tecidas pelas decisões 

ordinárias, que merecem plena manutenção.

Fiel ao entendimento supramencionado, nego provimento aos recursos 

especiais examinados.

É como voto.
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1 Introdução

É inegável que o jurista contemporâneo deve buscar transcender o mero 

formalismo jurídico na tentativa de aproximar o “mundo do ser” do “mundo 

do dever-ser”. Em se tratando do Direito Ambiental essa busca é ainda mais 

premente, tendo em vista que o seu objetivo é defender o meio ambiente e a 

qualidade de vida da coletividade dentro de um horizonte de crise ecológica, a 

qual é defi nida por José Rubens Morato Leite como o quadro de escassez dos 

recursos naturais e de desastres ecológicos de repercussão planetária causado 

pelas atividades humanas1. Por essa razão, o estudo dessa modalidade da 

jurisprudência ganha cada vez mais importância, pois a mesma traduz a forma 

como tal matéria é interpretada e aplicada nas situações concretas.

O Acórdão do Recurso Especial n. 588.022/SC (2003/0159754-5), 

relatado pelo então Ministro José Augusto Delgado, do Superior Tribunal de 

Justiça – STJ, é uma decisão que marcou época por conta de sua fundamentação 

e deliberações, tendo sido importante para a afi rmação desse ramo da Ciência 

Jurídica. Em síntese, o que se discute é a competência licenciatória, a exigência 

de Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental – EIA/

(*) Mestre em Ciências Jurídicas pela Universidade Federal da Paraíba e doutorando em Direito da Cidade 

pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com estágio de doutoramento sanduíche em Direito pela 

Universidade Paris 1 – Pantheón-Sorbonne com bolsa CAPES/COFECUB. Advogado e professor da 

Universidade Federal da Paraíba.

(**) Mestre em Direito da Cidade e doutora em Direito do Estado pela Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro e pós-doutoranda em Direito pela Universidade Paris 1 – Pantheón-Sorbonne com bolsa CAPES/

COFECUB. Procuradora do Município do Rio de Janeiro e professora da Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro. 

1 LEITE, José Rubens Morato. Dano ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial. 2. ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2003, p. 21-22.
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RIMA e a visão holística do Direito Ambiental, embora outras questões sejam 

abordadas de forma pontual. A Procuradoria da República interpôs ação civil 

pública em face da Fundação do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina 

– FATMA, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis – IBAMA e da Superintendência do Porto de Itajaí – SPI, tendo em 

vista a dragagem/desassoreamento do canal do Porto de Itajaí e da localidade 

Saco da Fazenda, bem como a recuperação do talude e plataforma da estrutura 

do Molhe Sul, com o intuito de declarar a competência licenciatória federal e a 

obrigatoriedade da exigência do EIA/RIMA.

Isso implica dizer que o objeto precípuo do comando judicial, e, por 

conseguinte, deste breve estudo, é a discussão a respeito da responsabilidade 

pelo licenciamento ambiental e da relevância da citada avaliação de impactos 

ambientais. Ao longo do julgado o ministro relator perpassou por questões 

centrais do Direito Ambiental, a saber, a acepção holística desse ramo da 

Ciência Jurídica, do conceito de bem ambiental, da confi guração do meio 

ambiente como direito fundamental da pessoa humana e da relação entre 

desenvolvimento e meio ambiente. Apesar de não constituírem o foco principal, 

tais discussões lançaram as bases para a construção do entendimento fi nal, 

sendo essa a razão pela qual elas também serão estudadas neste trabalho.

Em virtude disso, o objeto deste trabalho é analisar o citado acórdão, 

procurando apontar a sua contribuição para o Direito Ambiental brasileiro. O 

procedimento de investigação consiste na análise dos discursos presentes na 

decisão no intuito de estabelecer traços de signifi cação entre as condições de 

produção do conteúdo analisado e o contexto da produção dessa análise2. Trata-

se de pesquisa bibliográfi ca e documental, que, afora a introdução e a conclusão, 

consta de perfi l bibliográfi co do magistrado relator, de cópia da ementa, de 

análise do contexto da decisão e da avaliação dos seus fundamentos jurídicos e 

ecológicos.

2 Relator: Ministro José Augusto Delgado

José Augusto Delgado nasceu em São José do Campestre/RN no dia 7 

de junho de 1983, e atualmente vive entre Brasília/DF e Natal/RN. Em 1964 

bacharelou-se em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

onde também especialização em Direito Civil e Comercial em convênio com a 

2 GUSTIN, Miracy Barbosa de Souza; DIAS, Maria Tereza Fonseca. (Re)pensando a pesquisa jurídica: 

teoria e prática. 2. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p. 109.
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Pontifícia Universidade Católica de São Paulo em 1979. Por concurso público, 

foi Juiz de Direito de 1965 a 1975 e Juiz Federal de 1975 a 1989 no Rio Grande 

do Norte, quando foi promovido ao cargo do Desembargador do Tribunal 

Regional Federal da 5ª Região, corte da qual foi corregedor e vice-presidente. 

Em 1995 tomou posse como Ministro do STJ, onde atuou até se aposentar em 

2008, tendo sido também Ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Em paralelo 

à magistratura, desenvolveu uma vida acadêmica muito profícua. Ensinou com 

excelência disciplinas variadas como Direito Administrativo, Direito Penal, 

Direito Tributário e Processo Civil e foi professor do Centro Universitário de 

Brasília, da Universidade Católica de Pernambuco e da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte. Publicou os livros “Comentários ao novo Código 

Civil: contratos: tomo I: arts. 757 a 802” (Forense, 2004), “Comentários ao novo 

Código Civil: contratos: tomo II: arts. 803 a 853” (Forense, 2004) e “Leasing: 

doutrina e jurisprudência” (2ª. ed. Juruá, 2001), além de ser autor de inúmeros 

artigos científi cos e capítulos de livros.

3 Cópia da ementa do Acórdão

Por limitação de espaço, apenas a ementa do Acórdão é reproduzida, 

facultando-se aos interessados o acesso ao texto na íntegra através da Internet3:

EMENTA: ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇAO CIVIL PÚBLICA. 

DESASSOREAMENTO DO RIO ITAJAÍ-AÇU. LICENCIAMENTO. COMPETÊNCIA DO 

IBAMA. INTERESSE NACIONAL.

1. Existem atividades e obras que terão importância ao mesmo tempo 

para a Nação e para os Estados e, nesse caso, pode até haver duplicidade de 

licenciamento.

2. O confronto entre o direito ao desenvolvimento e os princípios do direito 

ambiental deve receber solução em prol do último, haja vista a finalidade 

que este tem de preservar a qualidade da vida humana na face da terra. O 

seu objetivo  central é proteger patrimônio pertencente às presentes e futuras 

gerações.

3.  Não merece relevo a discussão sobre ser o Rio Itajaí-Açu estadual 

ou federal.  A conservação do meio ambiente não se prende a situações 

geográficas ou  referências históricas, extrapolando os limites impostos pelo 

homem. A natureza  desconhece fronteiras políticas. Os bens ambientais são 

transnacionais. A  preocupação que motiva a presente causa não é unicamente 

3 BRASIL. Supremo Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 588.022/SC (2003/0159754-5). Relator: 

Ministro José Augusto Delgado. Data do julgamento: 17.fev.2004. Disponível em: <http://www.stj.jus.br>. 

Acesso em: 20 mai. 2015.
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o rio, mas, principalmente, o mar territorial afetado. O impacto será considerável 

sobre o ecossistema marinho, o qual receberá milhões de toneladas de detritos.

4.  Está diretamente afetada pelas obras de dragagem do Rio Itajaí-Açu 

toda a  zona costeira e o mar territorial, impondo-se a participação do IBAMA 

e a  necessidade de prévios EIA/RIMA. A atividade do órgão estadual,  in casu, 

a  FATMA, é supletiva. Somente o estudo e o acompanhamento aprofundado 

da  questão, através dos órgãos ambientais públicos e privados, poderá aferir 

quais os contornos do impacto causado pelas dragagens no rio, pelo depósito dos 

detritos no mar, bem como, sobre as correntes marítimas, sobre a orla litorânea, 

sobre os mangues, sobre as praias, e, enfi m, sobre o homem que vive e depende 

do rio, do mar e do mangue nessa região.

5. Recursos especiais improvidos.

ACÓRDAO

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

acordam os  Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, por 

unanimidade, negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Sr. Ministro 

Relator. Os Srs. Ministros Luiz Fux, Teori Albino Zavascki e Denise Arruda votaram 

com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, ocasionalmente, o Sr. Ministro Francisco Falcão.

Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2004 (Data do Julgamento)

Ministro José Delgado

Relator

4 O contexto histórico da decisão

O acordão em comento teve origem no recurso especial interposto 

pela FATMA e pela SPI em face do acórdão do Tribunal Regional Federal 

da 4ª Região, que manteve a decisão de primeiro grau, a qual determinou a 

competência do IBAMA para realizar o licenciamento ambiental da dragagem/

desassoreamento do canal do Porto de Itajaí e da localidade Saco da Fazenda, 

bem como da recuperação do talude e plataforma da estrutura do Molhe Sul, 

além de exigir a realização do EIA/RIMA. É importante destacar que quando 

a matéria foi objeto de apreciação da corte, entre os anos de 2003 e 2004, o 

Direito Ambiental ainda procurava a sua consolidação.

É que o marco do início do reconhecimento da autonomia desse ramo da 

Ciência Jurídica no plano nacional foi a Lei n. 6.938/814, que dispôs s obre a 

Política Nacional do Meio Ambiente e instituiu o Sistema Nacional do Meio 

4  SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de direito ambiental. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 27. 
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Ambiente, pois somente a partir daí a defesa do meio ambiente começou a ser 

considerada uma fi nalidade em si mesma no ordenamento jurídico nacional. 

Isso abriu margem para a consolidação legislativa da matéria, que passou pela 

aprovação de leis importantes, a exemplo da Lei da Ação Civil Pública (Lei 

n. 7.347/85), da Lei dos Agrotóxicos (Lei n. 7.802/89), da Lei de Crimes 

Ambientais (Lei n. 9.605/98), da Lei da Política Nacional de Recursos Hídricos 

(Lei n. 9.433/97), da Lei da Política Nacional de Educação Ambiental (Lei 

n. 9.795/99), da Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

Natureza (Lei n. 9.982/00) e da Estatuto das Cidades (Lei n. 10.257/00), bem 

como pela alteração de normas anteriores, como o Código Florestal anterior 

(Lei n. 4.771/65), que ganharam uma conotação mais ecológica.

No entanto, é evidente que o ponto alto desse processo foi realmente a 

Constituição da República de 1988, que fez várias referências ao assunto ao 

longo do seu texto, dedicando-lhe também um capítulo inteiro, a ponto de 

justifi car a alcunha de “Constituição verde” ou de “Constituição ambiental”5. O 

cerne da ecologização do texto constitucional é o caput do art. 225, verdadeira 

célula mater do Direito Ambiental brasileiro, segundo o qual “Todos têm direito 

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade 

o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”6.

Em vista disso, é possível afi rmar que o Direito Ambiental brasileiro já 

tinha se consolidado no tocante à legislação, tornando-se, inclusive, referência 

internacional, mas lhe faltava a necessária sedimentação no plano jurisprudencial. 

É que o fato de estar previsto na norma, seja em nível infralegal, legal ou mesmo 

constitucional, não tem o condão de assegurar por si só o respeito a esse direito 

face à adoção dos chamados “modelos normativos de fachada”, tendo em vista a 

tradição brasileira de se legislar no plano simbólico, o que somente corrobora o 

papel de destaque da jurisprudência no sistema jurídico brasileiro7.

5 BELLO FILHO, Ney de Barros. Teoria do Direito e Ecologia: Apontamentos para um Direito Ambiental 

no Século XXI. Estado de Direito Ambiental: Aspectos Constitucionais e Diagnósticos. FERREIRA, Heline 

Sivini e LEITE, José Rubens Morato. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, p. 105/106, MILARÉ, 

Edis. Direito do ambiente. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 304 e SILVA, José Afonso da. 

Direito ambiental constitucional. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 46.

6 BENJAMIN, Antônio Herman. Constitucionalização do ambiente e ecologização da constituição brasileira. 

In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato (orgs). Direito Constitucional 

Ambiental Brasileiro. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 58.

7 NEVES, Marcelo. A constitucionalização simbólica. 3. Ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 30.
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O STJ se destaca exatamente como derradeira instância de julgamento 

das matérias infraconstitucionais, excetuando as questões eleitorais, militares 

e trabalhistas, nos termos do art. 105 da Lei Fundamental. A missão precípua 

da “corte cidadã”, cujos efeitos na vida do cidadão comum podem chegar a ser 

maiores do que o das decisões do Supremo Tribunal Federal, é harmonizar a 

aplicação do Direito no âmbito dos tribunais de justiça e dos tribunais regionais 

federais, dando, por conseguinte, uniformidade à jurisprudência.

No caso específico do Direito Ambiental, o STJ tem cumprido bem 

essa incumbência, tanto que tem se tornado uma referência na área, seja 

no plano nacional ou internacional, em função dos seus julgados – embora, 

incontestavelmente, haja ainda uma boa trilha a percorrer8. Foi na década de 

2000, porém, que o Direito Ambiental se fi rmou naquela corte, ganhando 

notoriedade e respeito com o reconhecimento de diversos de seus institutos, 

como o dano ambiental extrapatrimonial, o princípio da precaução, a 

responsabilidade objetiva ampla etc.

Com efeito, foram inúmeras as decisões envolvendo o assunto, tendo a 

maior parte delas o entendimento favorável à proteção do meio ambiente, o 

que demarcou a consagração defi nitiva desse ramo da Ciência Jurídica no Poder 

Judiciário e, por consequência, na ordem jurídica brasileira9. Impende dizer que 

8 NAVARRO, Gabriela Cristina Braga. O STJ e a jurisprudência ambiental: entre avanços e retrocessos. 

Revista de Estudos Jurídicos da UNESP, v. 18, n. 27, 2014, p. 1-2.

9 REsp n. 222.349-PR, Rel. Ministro José Delgado, 23 de março 2000, REsp n. 18.567-SP, Rel. Ministra 

Eliana Calmon, 16 de jun. 2000, CC n. 29.062-PA, Rel. Ministro Jorge Scartezzini, 27 de set. 2000, HC n. 

12.891-SP, REsp n. 264.173-PR, Rel. Ministro José Delgado, 15 de fev. 2001, Rel. Ministro Jorge Scartezzini, 

25 de set. 2001, AgRg na MC n. 4.124-PR, Rel. Ministro José Delgado, 04 de dez. 2001, HC n. 18.366-PA, 

Rel. Ministro Vicente Leal, 05 de março 2002, CC n. 31.758-MG, Rel. Ministro Felix Fischer, 10 de abril 

2002, REsp n. 447.639-PR, Rel. Ministro José Delgado, 07 de nov. 2002, MC n. 5.639-SC, Rel. Ministro José 

Delgado, 13 de maio 2003, REsp n. 588.022- SC, Rel. Ministro José Delgado, 17 de fev. 2004, AgRg na MC 

n. 7.807-RJ, Rel. Ministro José Delgado, 06 de abril 2004, HC n. 30.852-SP, Rel. Ministro Gilson Dipp, 13 

de abril 2004, AgRg na SL n. 96-AM, Rel. Ministro Edson Vidigal, 15 de set. 2004, HC n. 35.203-SP, Rel. 

Ministra Laurita Vaz, 17 de fev. 2005, REsp n. 604.725-PR, Rel. Ministro Castro Meira, 21 de jun. 2005, 

Recurso em MS n. 19.535-RJ, Rel. Ministro Franciulli Netto, 1º de set. 2005, AgRg no REsp n. 766.236-PR, 

Rel. Ministro Francisco Falcão, 06 de dez. 2005, HC n. 35.203-SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 17 de fev. 2005, 

REsp n. 818.666-PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, 25 de abril 2006, CC n. 46.953-PR, Rel. Ministro Luiz 

Fux, 24 de maio 2006, HC n. 35.203-SP, Rel. Laurita Vaz, 12 de jun. 2006, MS n. 11.292-DF, Rel. Ministro 

José Delgado, 27 de set. 2006, REsp n. 766.236-PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, 17 de out. 2006, REsp 

n. 578.878-SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 22 de maio 2007, ED em REsp n. 439.456-SP, Rel. 

Ministro José Delgado, 08 de ago. 2007, HC n. 86.145-SP, Rel. Ministro Felix Fischer, 04 de out. 2007, REsp 

n. 878.939-MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, 13 de nov. 2007, AgRg no REsp n. 852.210, Rel. Ministro 

Humberto Martins, 13 de nov. 2007, REsp n. 789.481-MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, 27 de nov. 
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isso representou o começo de uma tendência que, felizmente, se manteve até os 

dias atuais.

É nesse cenário que o acordão em tela desponta, sendo uma decisão 

representativa dessa fase de afi rmação e consagração do Direito Ambiental, 

tendo sido um marco não somente para a jurisprudência, mas para a doutrina 

também. Decerto isso se deu pela signifi cância dos assuntos abordados, quais 

sejam, competência licenciatória e EIA/RIMA, certamente dois dos temas mais 

controvertidos nessa seara.

Entretanto, a forma da abordagem também importou, pois o julgado 

procurou garantir ao máximo a efetividade do direito ao meio ambiente 

equilibrado, em obediência ao dispositivo constitucional anteriormente 

transcrito. É como se os operadores do Direito, e, nesse caso, em particular os 

magistrados, chegassem à compreensão acerca da necessidade do exercício de 

um certo protagonismo ecológico.

Nesse diapasão, a construção argumentativa foi importante, tendo 

transitado por discussões centrais desse ramo da Ciência Jurídica, como a 

acepção holística do Direito Ambiental, a sua confi guração constitucional, a 

noção de bem ambiental e a relação entre desenvolvimento e meio ambiente. É 

claro que isso também pontuou o debate doutrinário e jurisprudencial, visto que 

tais contendas ocorriam com enorme frequência.

5 Análise teórica e dogmática do acórdão

Na análise do discurso que teceu o acordão sob comento, é possível 

identifi car as idéias que, na contemporaneidade, integram o núcleo semântico 

do direito ao meio ambiente equilibrado. É o caso da acepção holística do 

2007, AgRg n. REsp n. 984.569-PA, Rel. Ministro Francisco Falcão, 04 de dez. 2007, REsp n. 617.409-MG, 

Rel. Ministro Herman Benjamin, 06 de dez. 2007, REsp n. 766.236-PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, 11 

de dez. 2007, REsp n. 905.783-RO, Rel. Ministro Herman Benjamin, 07 de fev. 2008, REsp n. 176.753-SC, 

Rel. Ministro Herman Benjamin, 07 de fev. 2008, REsp n. 764.333-TO, Rel. Ministro Herman Benjamin, 26 

de fev. 2008, MS n. 12.784-DF, Rel. Ministro Luiz Fux, 11 de jun. 2008, REsp n. 1.011.581-RS, Rel. Ministro 

Teori Albino Zavascki, 07 de ago. 2008, REsp n. 910.647-RJ, Rel. Ministra Denise Arruda, 07 de set. 2008, 

REsp n. 941.110-ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, 09 de set. 2008, RMS n. 22.319-PR, Rel. Ministro 

Luiz Fux, 18 de nov. 2008, REsp n. 1.083.816-GO, Rel. Ministro Castro Meira, 19 de março 2009, REsp n. 

1.091.486-RO, Rel. Ministra Denise Arruda, 02 de abril 2009, AgRg no REsp n. 711.405-PR, Rel. Ministro 

Humberto Martins, 28 de abril 2009, RMS n. 25.267-MT, Rel. Ministra Eliana Calmon, 19 de maio 2009, 

RMS n. 25.488-MT, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 1º de set. 2009, RMS n. 29.976-PA, Rel. 

Ministro Benedito Gonçalves, 03 de set. 2009, REsp n. 1.122.909-SC e Rel. Ministro Humberto Martins, 24 

de nov. 2009.
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Direito Ambiental, do conceito de bem ambiental, da confi guração do meio 

ambiente como direito fundamental da pessoa humana e da relação entre 

desenvolvimento e meio ambiente. Com base nisso, o ministro relator delibera 

sobre a competência licenciatória e a exigência do EIA/RIMA, que constituem 

o cerne do processo judicial.

O primeiro aspecto a ser destacado atine à acepção holística do Direito 

Ambiental. Ao dispor no inciso I do art. 3º que o meio ambiente é “o conjunto 

de condições, leis, infl uências e interações de ordem física, química e biológica, 

que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”, a Lei n. 6.938/81 

marcou o começo da fase holística dessa ramo da Ciência Jurídica no Brasil. 

Ao passar a ser considerado um todo integrado, em que cada uma de suas 

partes dialoga e interdepende das demais, a defesa do meio ambiente se tornou 

uma fi nalidade em si mesma, independentemente do uso econômico ou social 

dos seus aspectos, uma vez que a função ecológica ganhou relevância jurídica 

própria. É possível afi rmar que, a partir daí, o Direito abarcou o conceito de 

ecossistema, que é marcado pela coesão, complexidade e integração, fazendo 

com que cada recurso natural fosse a ser avaliado a partir da sua relevância para 

o meio10.

Nessa fase a autonomia científi ca do Direito Ambiental começou a ser 

reconhecida, com a afi rmação doutrinária, jurisprudencial e legislativa dos seus 

instrumentos, princípios, objetivos e objeto. Um segundo marco normativo 

dessa fase foi a promulgação da Constituição Federal de 1988, que dedicou 

um capítulo inteiro ao meio ambiente e consagrou a acepção holística do meio 

ambiente ao não conceituá-lo, de forma a permitir uma interpretação ampliativa 

e atualizada, inclusive por meio do processo de mutação constitucional. Por isso, 

a compreensão hodierna do meio ambiente é a mais vasta possível, a ponto de 

compreender os aspectos naturais, artifi ciais, culturais e do trabalho11. Impende 

dizer que antes disso a proteção jurídica aos recursos naturais não existia ou só 

existia em função da utilidade econômica ou social do bem12. A própria ementa 

do acórdão deixa isso evidente:

10 CAPRA, Fritjof. A teia da vida. São Paulo: Cultrix, 1997, p. 89.

11 FENSTERSEIFER, Tiago. Direitos fundamentais e proteção do ambiente: a dimensão ecológica da 

dignidade humana no marco jurídico-constitucional do Estado Socioambiental de Direito. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2008, p. 164.

12 BENJAMIN, Antônio Herman. Introdução ao Direito Ambiental brasileiro. Revista de Direito 

Ambiental, n. 14, São Paulo: 1999, p. 97.



Licenciamento Ambiental e Estudo Prévio de Impacto Ambiental

RSTJ, a. 27, (238): 459-632, abril/junho 2015 499

(...)

3.  Não merece relevo a discussão sobre ser o Rio Itajaí-Açu estadual 

ou federal.  A conservação do meio ambiente não se prende a situações 

geográficas ou  referências históricas, extrapolando os limites impostos pelo 

homem. A natureza  desconhece fronteiras políticas. Os bens ambientais são 

transnacionais. A  preocupação que motiva a presente causa não é unicamente 

o rio, mas, principalmente, o mar territorial afetado. O impacto será considerável 

sobre o ecossistema marinho, o qual receberá milhões de toneladas de detritos.

4.  Está diretamente afetada pelas obras de dragagem do Rio Itajaí-Açu 

toda a  zona costeira e o mar territorial, impondo-se a participação do IBAMA 

e a  necessidade de prévios EIA/RIMA. A atividade do órgão estadual,  in casu, 

a  FATMA, é supletiva. Somente o estudo e o acompanhamento aprofundado 

da  questão, através dos órgãos ambientais públicos e privados, poderá aferir 

quais os contornos do impacto causado pelas dragagens no rio, pelo depósito dos 

detritos no mar, bem como, sobre as correntes marítimas, sobre a orla litorânea, 

sobre os mangues, sobre as praias, e, enfi m, sobre o homem que vive e depende 

do rio, do mar e do mangue nessa região.

(...)

Depois, o acordão transcreve trecho da sentença judicial que também 

reitera essa acepção mais ampla, que pondera os impactos ambientais diretos e 

indiretos:

(...)

A preocupação que motiva a presente causa não é unicamente com o rio, mas, 

principalmente, com o mar territorial. Imaginem o impacto sobre o ecossistema 

marinho que o depósito abrupto de mais de três milhões de metros cúbicos, em 

menos de um ano, pode causar.

O que a natureza levaria milhares de anos o homem faz em meses e, por isso 

mesmo, devem ser aferidas as melhores condições para que tal trabalho seja 

desenvolvido.

(...)

O segundo aspecto a ser destacado, que não deixa de ser um desdobramento 

do primeiro, diz respeito ao conceito de bem ambiental citado no item 3 do 

acordão. É que a Constituição da República dispôs, no mencionado caput do art. 

225, que o meio ambiente é um bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, o que, em tese, criou uma nova categoria jurídica – impõe 

dizer que, sem, obviamente, o mesmo status jurídico, o inciso I do art. 2º da Lei 

n. 6.938/81 já tinha classifi cado o meio ambiente como um patrimônio público 

a ser necessariamente assegurado e protegido tendo em vista o uso coletivo.
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De acordo com o inciso I do art. 99 do Código Civil, os bens públicos de uso 

comum do povo são aqueles de fruição coletiva, tais como rios, mares, estradas, 

ruas e praça. Destarte, parece uma contradição o constituinte originário ter feito 

esse enquadramento, visto que a depender da situação o meio ambiente pode ser 

de titularidade pública ou privada. Se o art. 100 da norma citada determina que 

os bens públicos de uso comum são inalienáveis, é paradoxal que o proprietário 

de uma determinada fl oresta possa se desfazer desse bem. Entretanto, como isso 

é legalmente permitido, a conclusão é que se trata de bem de uso comum que 

não é bem público, restando evidente que a Lei Fundamental, à revelia do novo 

Código Civil e da legislação ordinária, criou uma terceira categorias de bens.

Na realidade, isso está mais próximo do inciso I do parágrafo único do 

art. 81 da Lei n. 8.078/90, que defi ne os interesses ou direitos difusos como 

aqueles transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas 

indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato. Segundo José Alfredo 

de Oliveira Baracho Júnior, os direitos difusos podem ser entendidos como 

aqueles “titularizados por uma cadeia abstrata de pessoas ligadas por vínculos 

fáticos exsurgidos de alguma circunstancial identidade de situação, passíveis de 

lesões disseminadas entre todos os titulares, de forma pouco circunscrita e num 

quadro de abrangente confl ituosidade”13. Por transcender a esfera meramente 

estatal, é evidente que o bem ambiental é um patrimônio difuso, ainda que no 

caso concreto se vincule a um bem público ou não14. É interessante observar 

que o acordão fala em bem ambiental transnacional, bem como em patrimônio 

pertencente à humanidade, fazendo referência à idéia de res communes omnium, o 

que é a essência do dispositivo constitucional mencionado, noção que constitui 

uma espécie de postulado do Direito Ambiental15.

O terceiro aspecto a ser destacado é a confi guração jurídica do meio 

ambiente como direito fundamental da pessoa humana. Por ser indispensável à 

vida e à qualidade de vida, o meio ambiente não poderia deixar de ser classifi cado 

dessa forma. É nesse contexto que Antônio Augusto Cançado Trindade afi rma 

13 BARACHO JÚNIOR, José Alfredo de Oliveira. Responsabilidade civil por danos ao meio ambiente. 

Belo Horizonte: Del Rey, 1999, p. 37.

14 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 

2003, p. 53, PIVA, Rui Carvalho. Bem ambiental. São Paulo: Max Limonad, 2000, p. 149, SIRVINSKAS, 

Luís Paulo. Manual de direito ambiental. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 32 e 53 e SOUZA FILHO, 

Carlos Frederico Marés de. Introdução ao direito socioambiental. LIMA, André (org). O direito para o Brasil 

socioambiental. Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris Editor, 2002, p. 34.

15 MORAND-DEVILLER, Jacqueline. Le droit de l’environnement. 11. Ed. Paris: Presses Universitaires 

de France, 2015, p. 10-11.
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que “O direito a um meio ambiente sadio salvaguarda a própria vida humana 

sob dois aspectos, a saber, a existência física e a saúde dos seres humanos, e a 

dignidade desta existência, a qualidade de vida que faz com que valha e pena 

viver”16. Hoje, é possível afi rmar que há tempos não existe mais divergência 

doutrinária quanto a isso17.

O § 2º do art. 5º da Carta Magna já determinava que tais direitos não 

são apenas aqueles elencados por este dispositivo, mas também os outros 

decorrentes do regime e dos princípios adotados constitucionalmente 

ou dos tratados internacionais de que o Brasil faça parte, de maneira que a 

discussão era verdadeiramente infrutífera. Além do mais, no caso em questão 

o reconhecimento dessa fundamentabilidade foi feito de forma expressa, tendo 

em vista a evidenciação da interdependência do mesmo com o direito à vida 

no caput do art. 225. Entretanto, embora essa classifi cação pareça evidente 

em função do que dispõe o caput do art. 225 da Carta Magna, na época do 

julgamento havia ainda alguma divergência em torno disso pelo fato de que o 

direito em questão não estava previsto no Título II, que é o que trata dos direitos 

e garantias fundamentais. Daí a importância do acordão ao destacar o seguinte:

(...)

O Direito Ambiental integra a terceira geração de direitos fundamentais, 

ao lado do direito à paz, à autodeterminação dos povos, ao desenvolvimento, 

à conservação e utilização do patrimônio histórico e cultural e do direito de 

comunicação.

(...)

(...)

A análise desses princípios e o alargamento dos seus efeitos permitem que, 

com base nas suas mensagens, possamos elencar que o Direito Ambiental tem as 

seguintes características:

a) o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito 

fundamental, com dimensões objetivas e subjetivas;

16 TRINDADE, Antonio Augusto Cançado. Direitos humanos e meio ambiente: paralelo dos sistemas de 

proteção ambiental. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1993, p. 76.

17 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992, p. 5/6, DERANI, Cristiane. 

Direito ambiental econômico. 2. ed. São Paulo: Max Limonad, 2001, p. 78, LEITE, José Rubens Morato. 

Dano Ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 

176, REALE, Miguel. Memórias. São Paulo: Saraiva, 1987, v. 1, p. 297 e SALGE JR., Durval. Instituição do 

bem ambiental no Brasil pela Constituição Federal de 1988: seus refl exos ante os bens da União. São Paulo: 

Juarez de Oliveira, 2003, p. 124.
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b) inexistem limites para o exercício do direito fundamental ao meio ambiente 

quando a sua aplicação está dirigida diretamente a alcançar os seus objetivos;

(...)

O debate sobre a afi rmação da fundamentalidade demonstra a preocupação 

do acordão com a efetividade do direito ao meio ambiente, posto que a cidadania 

ambiental deve ser um exercício cotidiano, não constituindo somente um direito, 

mas um dever também:

(...)

Após quinze anos de vigência da Constituição Federal, o que preocupa a 

sociedade brasileira é esse sistema nacional de proteção ao meio ambiente, não 

obstante os melhores princípios e regras que estão presentes na nossa legislação, 

não ter conseguido alcançar, com o êxito necessário, um estágio de efi cácia e 

efetividade.

(...)

(...)

O Poder Judiciário assume, portanto, uma gradual e intensificada 

responsabilidade para que os propósitos do Direito Ambiental vigente alcançados. 

Cumpre-lhe a missão de, com apoio na valorização dos princípios aplicados a esse 

ramo da ciência jurídica, fazer com que as suas regras alcancem o que a cidadania 

merece e está exigindo: um meio ambiente equilibrado convivendo em harmonia 

com o necessário desenvolvimento econômico.

A Constituição defi ne o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 

como essencial ao futuro da humanidade. Estabelece direitos e deveres para a 

sociedade civil e para o Estado. Podemos dizer que o acesso a um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado não é só um direito, mas também um dever de 

todos. Desse modo, tem obrigação de defender o ambiente não só o Estado, mas, 

igualmente, a comunidade.

(...)

O quarto aspecto a ser destacado é a relação entre desenvolvimento e meio 

ambiente, tema central em qualquer discussão ambiental. Desde quando os 

problemas ecológicos começaram a tomar dimensão, despontou a preocupação 

com a compatibilização desses valores. Por isso o inciso I do art. 4º da Lei n. 

6.938/81 já determinava que a Política Nacional do Meio Ambiente visava 

“à compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a preservação 

da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico”. A procura por um 

paradigma ecológico de desenvolvimento econômico fez com que se procurasse 

cunhar o conceito de desenvolvimento sustentável, termo que foi utilizado 
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pela primeira vez em 1980 por um organismo privado de pesquisa, a Aliança 

Mundial para a Natureza (UICN), e que foi consagrado em 1987 quando a ex-

ministra norueguesa Gro Harlem Brundtland o utilizou em um informe feito 

para a Organização das Nações Unidas18. Cuida-se do modelo que procura 

coadunar os aspectos ambiental, econômico e social, buscando um ponto de 

equilíbrio entre a utilização dos recursos naturais, o crescimento econômico e a 

equidade social, levando em conta também a perspectiva das gerações futuras.

O inciso VI do art. 170 da Constituição Federal transformou a defesa 

do meio ambiente em um princípio da ordem econômica, sendo por isso – e, 

evidentemente, também pelo art. 225 – que Eros Roberto Grau19 afi rmou não 

poder existir proteção constitucional à ordem econômica que sacrifi que o meio 

ambiente. Com efeito, o crescimento econômico não pode ser considerado um 

fi m em si mesmo, devendo estar relacionado com a melhoria da qualidade de 

vida e da própria vida, de maneira que a dimensão ecológica se impõe. Daí a 

decisão falar acertadamente que a cidadania merece e exige “um meio ambiente 

equilibrado convivendo em harmonia com o necessário desenvolvimento 

econômico”. Entretanto, mais do que fazer referência, o acordão insere a 

perspectiva ecológica como o cerne da discussão, submetendo a ela as dimensões 

econômica e social, o que vai além do conceito tradicional de desenvolvimento 

sustentável. Isso não deixa de remontar ao conceito de sustentabilidade forte 

defendido por Konrad Ott20, segundo o qual os limites da natureza devem ser o 

parâmetro para qualquer modelo desenvolvimentista:

(...)

2. O confronto entre o direito ao desenvolvimento e os princípios do direito 

ambiental deve receber solução em prol do último, haja vista a fi nalidade que 

este tem de preservar a qualidade da vida humana na face da terra. O seu objetivo 

central é proteger patrimônio pertencente às presentes e futuras gerações.

(...)

O quinto aspecto a ser destacado é a competência para realizar o 

licenciamento ambiental da dragagem/desassoreamento do canal do Porto de 

18 FARIAS, Talden. Introdução ao direito ambiental. Belo Horizonte: Del Rey, 2009, p. 62/65.

19 GRAU, Eros Roberto. Proteção do meio ambiente (caso do Parque do Povo). Revista dos Tribunais, n. 

702. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1992, p. 251.

20 OTT, Konrad. Th e case of strong sustentability. In: OTT, Konrad; TRAPA, Phillip (orgs). Greinfswald’s 

environmental ethics. Greifswald: Steinbecker Verlag Ulrich House, 2003, p. 63/65.
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Itajaí e da localidade Saco da Fazenda, bem como a recuperação do talude e 

plataforma da estrutura do Molhe Sul. O licenciamento ambiental é o processo 

administrativo complexo que tramita perante a instância administrativa 

responsável pela gestão ambiental, seja no âmbito federal, estadual ou municipal, 

e que tem como objetivo assegurar a qualidade de vida da população por 

meio de um controle prévio e de um continuado acompanhamento das 

atividades humanas capazes de gerar impactos sobre o meio ambiente21. O 

conceito legal de licenciamento ambiental está cunhado pelo inciso I do art. 

2º da Lei Complementar n. 140/2011, que o defi ne como o “o procedimento 

administrativo destinado a licenciar atividades ou empreendimentos utilizadores 

de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, 

sob qualquer forma, de causar degradação ambiental”. A licença ambiental é 

uma espécie de outorga com prazo de validade concedida pela Administração 

Pública para a realização das atividades humanas que possam gerar impactos 

sobre o meio ambiente, desde que sejam obedecidas determinadas regras, 

condições, restrições e medidas de controle ambiental. O conceito legal de 

licença ambiental está cunhado pelo inciso II do art. 1º da Resolução n. 237/97 

do CONAMA, que a defi ne como o “ato administrativo pelo qual o órgão 

ambiental competente estabelece as condições, restrições e medidas de controle 

ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou 

jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades 

utilizadoras dos recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente 

poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação 

ambiental”.

Cuida-se, na verdade, do primeiro aspecto vinculado à causa de pedir e 

ao pedido da ação judicial, pois enquanto a FATMA e a SPI defendem que 

a responsabilidade é estadual o Ministério Público Federal entende que a 

responsabilidade é federal. A repartição da competência administrativa sempre 

foi a matéria mais conflituosa do Direito Ambiental brasileiro22, embora 

21 FARIAS, Talden. Licenciamento ambiental: aspectos teóricos e práticos. 5. Ed. Belo Horizonte: Fórum, 

2015, p. 3.

22 ANTUNES, Paulo de Bessa. Manual de direito ambiental. São Paulo: Lumen Juris, 2011, p. 91, AMADO, 

Frederico Augusto Di Trindade. Critérios Defi nidores da Competência Administrativa no Processo de 

Licenciamento Ambiental. São Paulo: Baraúna, 2011, p. 75-76, ARAÚJO, Sarah Carneiro. Licenciamento 

ambiental no Brasil: uma análise jurídica e jurisprudencial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013, p. 175, 

FERREIRA, Helini Sivini. Competências ambientais. In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, 

José Rubens Morato. Direito constitucional ambiental. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 228 e YOSHIDA, 

Consuelo Yatsuda Morimizato. Competências legislativa, administrativa e judicial em matéria ambiental: 
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fosse no licenciamento ambiental – mais do que na fi scalização e nas sanções 

administrativas – que a maior parte desses embates ocorria23. É que a lei 

complementar exigida pelo parágrafo único da Constituição da República não 

tinha sido editada, de maneira que vários critérios eram utilizados para defi nir o 

ente responsável, causando grande insegurança jurídica24. Entre esses critérios é 

possível destacar os seguintes: a) interpretação literal do art. 23 da Constituição 

Federal, b) aplicação da Lei n. 6.938/81, c) aplicação da Resolução n. 237/97 do 

CONAMA, d) Interpretação à luz dos princípios de repartição de competência 

da Constituição Federal e) aplicação do critério da titularidade da área ou do 

bem.

É possível que o único consenso a respeito do assunto fosse mesmo a 

necessidade da edição da lei complementar prevista no dispositivo constitucional 

citado, pois tanto a doutrina quanto a jurisprudência não se entendiam quanto 

ao caminho a ser adotado. Com efeito, ora se arguia a incompetência do órgão 

que concedeu a licença ambiental, e ora arguia a competência do órgão que se 

alegou incompetente e que por isso não analisou o mérito do requerimento. No 

caso, a FATMA licenciou com base no art. 10 da Lei n. 6.938/81, segundo o 

qual caberia ao Estado atuar, ao passo que o Parquet Federal alegou a questão 

da titularidade do bem por se tratar de área envolvendo rio federal, terreno de 

marinha e zona costeira. Em seus fundamentos o acordão sob análise minorou 

o raciocínio baseado na titularidade do bem desenvolvido das decisões de 

primeira e segunda instância:

(...)

Inobstante o alongado arrazoado sobre o reconhecimento do mesmo ser 

estadual e da sentença e acórdão afi rmarem o caráter federal da questão, tenho 

que, sob essa ótica, não merece grande relevo a discussão. A conservação do 

meio ambiente não se prende a situações geográfi cas ou referências históricas, 

tendências e controvérsias. In: CAMPÊLLO, Lívia Gaigher Bósio; SOUZA, Maria Cláudia da Silva 

Antunes de; PADILHA, Norma Sueli (orgs). Direito ambiental no século XXI: efetividade e desafi os. Belo 

Horizonte, Arraes, 2014, p. 29.

23 FARIAS, Paulo José Leite. Competência federativa e proteção ambiental. Porto Alegre: Sergio Antônio 

Fabris Editor, 1999, p. 313 e GUERRA, Sidney; GUERRA Sérgio. Intervenção estatal ambiental: 

licenciamento e compensação ambiental de acordo com a Lei Complementar n. 140/2011. São Paulo: Atlas, 

2012, p. 135.

24 FREITAS, Vladimir Passos de. A constituição Federal e a efetividade das normas ambientais. São Paulo: 

Revistas dos Tribunais, 2000, p. 81-82.
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extrapolando os limites impostos pelo homem. A natureza desconhece fronteiras 

políticas. Os bens ambientais são transnacionais.

(...)

De fato, o argumento formalmente esposado ao fi nal foi o da extensão 

geográfi ca dos impactos ambientais, com base no dispositivo segundo o qual o 

IBAMA deve licenciar as atividades de signifi cativo impacto de âmbito regional 

ou nacional, que seriam aquelas que envolvessem mais de um Estado, cabendo 

ao órgão ambiental deste apenas atuar supletivamente:

(...)

Desse modo, é de se manter a competência do IBAMA para o licenciamento 

das atividades de desassoreamento no Rio Itajaí-Açu, com fulcro no art. 10, § 4º 

da Lei n. 6.938/81.

(...)

É preciso ponderar que esse dispositivo deve levar em conta os impactos 

ambientais diretos, conforme dispõe o inciso IV do art. 1º da Resolução n. 

237/97 do CONAMA, até porque a extensão dos indiretos é imprevisível 

mesmo às vezes após a realização do estudo ambiental adequado. O fato é que os 

impactos ambientais diretos parecem ter sido presumidos, uma vez que não há 

no julgado nenhum elemento concreto a esse respeito. O julgado não deixa de 

partir do pressuposto de que o IBAMA estaria mais apto a analisar os requisitos 

ecológicos e formais do empreendimento, embora isso não seja dito de maneira 

explícita, dado que os seus fundamentos apontam sempre para a melhor forma 

de garantir a efetividade do direito em jogo, o que é explicado pela expertise 

da autarquia federal no assunto. De qualquer forma, cumpre ressalvar que não 

obstante a defi nição do órgão competente seja relevante do ponto de vista legal, 

notadamente porque se trata de requisito de validade dos atos administrativos, 

as exigências e procedimentos não mudam quando o licenciamento for federal, 

estadual ou municipal25.

A Lei Complementar n. 140/2011 foi editada regulamentando o parágrafo 

único do art. 23 da Lei Fundamental e estabelecendo normas para a cooperação 

entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações 

administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas 

à proteção do meio ambiente. Por força do inciso XIV do art. 7º, o critério 

25 BIM, Eduardo Fortunato. Licenciamento ambiental. Lumen Juris: 2014, p. 271.
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adotado não passou a ser o da localização da atividade, visto que mesmo os 

impactos ambientais diretos envolvem uma certa subjetividade – muitas vezes 

só chegando a ser identifi cados após a realização do estudo ambiental, quando, 

na verdade, a definição do ente competente tem de ser anterior. Todavia, 

recentemente o Decreto n. 8.437/2015 regulamentou a alínea h do comando 

legal citado, fazendo com que o licenciamento de hidrovias federais e portos e 

terminais de uso privado que movimentem carga em volume inferior a 450.000 

TEU/ano ou a 15.000.000 ton/ano passasse a ser competência da União, 

conforme dispõem os incisos III, IV e V do art. 3º, o que implica dizer que 

desde a edição do mesmo a atribuição voltaria a ser do IBAMA.

O sexto e último aspecto a ser destacado, e o segundo vinculado à causa 

de pedir e ao pedido da ação judicial, é a obrigatoriedade da exigência do 

EIA/RIMA. Apesar de normalmente serem tratados pela doutrina como o 

mesmo instrumento, o fato é que o EIA é o estudo ambiental propriamente 

dito e o RIMA a sua conclusão didática. De todas as espécies de avaliação de 

impactos ambientais, essa é certamente a mais abrangente e complexa, tanto 

que é exigido somente em relação às atividades de maior potencial poluidor, 

sendo por isso que o inciso IV do § 1º do art. 225 da Carta Magna determina 

a exigência apenas em relação à obra ou atividade potencialmente causadora de 

signifi cativa degradação. Os incisos III e VII do art. 2º da Resolução n. 01/86 

do CONAMA exigem o EIA/RIMA no licenciamento ambiental de portos 

e obras hidráulicas como abertura de canais para navegação, de maneira que 

a determinação foi absolutamente pertinente. De todo jeito, ainda que não 

houvesse previsão normativa expressa, poderia o órgão competente exigir a 

avaliação caso demonstrasse a poluição signifi cativa.

Ademais, quando existem divergências técnicas quanto à classifi cação de 

uma atividade como signifi cativamente degradadora ou não, por uma questão 

de precaução se faz necessária a exigência, afi nal de contas é a possibilidade 

de signifi cativa degradação – e não necessariamente a degradação em si – que 

justifi ca a exigência do estudo em comento. Tal entendimento decorre da leitura 

do dispositivo constitucional mencionado, que reconhece a necessidade de se 

priorizar as medidas que impeçam o surgimento de lesões ao meio ambiente, 

uma vez que normalmente esses danos são de difícil ou mesmo de impossível 

recuperação26.

26 FARIAS, Talden. Direito ambiental: tópicos especiais. João Pessoa: Editora da Universidade Federal da 

Paraíba, 2007, p. 93.
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A precaução é mais importante do que a responsabilização pelo dano, pois 

na maioria das vezes somente ela pode garantir a efetividade do direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, visto que os desdobramentos do dano 

ambiental costumam ser complexos e incertos. Paulo Aff onso Leme Machado27 

afi rma que a identifi cação da extensão e do tamanho do perigo é uma das tarefas 

do instrumento em tela, que também procura avaliar a possibilidade de reversão 

do impacto e os riscos a serem gerados. Por conta disso, a discricionariedade 

administrativa é relativizada a fi m de garantir no caso concreto a efetividade do 

direito ao meio ambiente, como defende Antônio Herman Benjamin:

Daí que ao Estado não resta mais do que uma única hipótese de 

comportamento: na formulação de políticas públicas e em procedimentos 

decisórios individuais, optar sempre, entre as várias alternativas viáveis ou 

possíveis, por aquela menos gravosa ao equilíbrio ecológico, aventando, inclusive, 

a não-ação ou manutenção da integridade do meio ambiente pela via de sinal 

vermelho ao empreendimento proposto28.

Em vista disso, acertou o acordão ao primar pela exigência do EIA/

RIMA, o que no caso guarda fundamentação normativa e técnica. Além disso, a 

possibilidade de realização de audiência pública está vinculada a esse estudo, nos 

termos da Resolução n. 09/87 do CONAMA, bem como exige o pagamento da 

compensação ambiental do art. 36 da Lei n. 9.985/2000, o que ajuda a fi nanciar 

as unidades de conservação de proteção integral.

6 Considerações fi nais

Sob diversos aspectos o acórdão agora analisado pode ser considerado 

um marco, ao contribuir para a consolidação defi nitiva do Direito Ambiental 

no âmbito do STJ, tendo em vista a importância da jurisprudência na ordem 

jurídica brasileira. Em primeiro lugar, porque busca realmente concretizar o 

direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, conforme 

a determinação do caput do art. 225 da Constituição da República. Depois, 

porque para isso abordou questões importantíssimas, como a acepção holística 

do Direito Ambiental, a sua configuração constitucional, a noção de bem 

27 MACHADO, Paulo Aff onso Leme. Direito ambiental brasileiro. 16. ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 79.

28 BENJAMIN, Antônio Herman. Constitucionalização do ambiente e ecologização da Constituição 

brasileira. In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato. Direito constitucional 

ambiental brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 75.



Licenciamento Ambiental e Estudo Prévio de Impacto Ambiental

RSTJ, a. 27, (238): 459-632, abril/junho 2015 509

ambiental e a relação entre desenvolvimento e meio ambiente, além de tratar da 

competência licenciatória e da exigibilidade do EIA/RIMA, estes pontos sim 

diretamente vinculados à causa de pedir e ao pedido.
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RECURSO ESPECIAL N. 910.647-RJ (2006/0275157-1)

Relatora: Ministra Denise Arruda

Recorrente: Construtora Queiroz Galvão S/A

Advogado: Carlos Alberto Corrêa Mariz e outro

Recorrido: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis - IBAMA

Procurador: Gabriela Ayres Furtado e outro(s)

EMENTA

Processual Civil. Administrativo. Recurso especial. Embargo 

de obra. Área de relevante interesse ecológico. Análise de eventual 

infringência a preceitos constitucionais. Impossibilidade. Violação 

do art. 535 do CPC. Não-ocorrência. Impacto ambiental de âmbito 

nacional. Necessidade de licenciamento expedido pelo IBAMA. 

Análi se de suposta ofensa a dispositivo de resolução. Não-

enquadramento no conceito de “lei federal”. Alegada ausência de 

motivação do ato impugnado. Matéria de prova. Súmula n. 7-STJ.

1. É inviável a análise de suposta infringência de preceito 

constitucional em sede de recurso especial.

2. Não viola o art. 535 do CPC, tampouco nega a prestação 

jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente 

cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota, entretanto, 

fundamentação sufi ciente para decidir de modo integral a controvérsia.

3. O § 4º do art. 10 da Lei n. 6.938/1981 não deixa dúvida 

acerca da competência atribuída ao IBAMA para o licenciamento 

destinado à construção, instalação, ampliação e funcionamento de 

estabelecimentos e atividades capazes, sob qualquer forma, de causar 

degradação ambiental, quando tais atividades ou obras tiverem 

signifi cativo impacto ambiental, de âmbito nacional ou regional.

4. A obra em questão atinge o entorno de área de relevante 

interesse ecológico (ARIE Floresta da Cicuta), criada pelo Decreto n. 

90.792, de 9 de janeiro de 1985, editado pelo Presidente da República, 
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além de constituir importante remanescente da Mata Atlântica, o 

que evidencia a existência de interesse nacional, capaz de justifi car a 

atuação e fi scalização do IBAMA.

5. O recurso especial não constitui via adequada para a análise 

de eventual ofensa a resoluções, portarias ou instruções normativas, 

por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão “lei 

federal”, constante da alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição 

Federal.

6. O óbice de que trata a Súmula n. 7-STJ impede a análise da 

alegada ausência de motivação do ato impugnado, tendo em vista a 

afi rmação contida no aresto impugnado, no sentido de que o embargo 

foi antecedido de vistoria, na qual foi constatada a necessidade da 

adoção de medidas visando à proteção ambiental da área onde a obra 

estava sendo realizada.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, 

desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da 

Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça: A Turma, por unanimidade, 

conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa parte, negou-lhe provimento, 

nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Benedito 

Gonçalves, Francisco Falcão, Luiz Fux e Teori Albino Zavascki votaram com a 

Sra. Ministra Relatora.

Brasília (DF), 7 de outubro de 2008 (data do julgamento).

Ministra Denise Arruda, Relatora

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Denise Arruda: Trata-se de recurso especial interposto 

com fundamento no art. 105, III, a, da Constituição Federal, em face de acórdão 

do Tribunal Regional Federal da 2ª Região cuja ementa é a seguinte:
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Administrativo. Mandado de segurança. Meio ambiente. Obra realizada no 

entorno de unidade de conservação. Atividade sujeita à fi scalização do IBAMA. 

Legalidade do ato de embargo.

I – Consoante o disposto no art. 10, VI, da Lei n. 6.938/1981, com a redação 

introduzida pela Lei n. 7.804/1989, a “construção, instalação, ampliação 

e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos 

ambientais, considerados efetiva e potencialmente poluidores, bem como os 

capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão 

de prévio licenciamento de órgão estadual competente, integrante do Sistema 

Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 

e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, em caráter supletivo, sem prejuízo de 

outras licenças exigíveis.”

II – O Decreto n. 99.274/1990, que regulamentou a lei supracitada, prevê em 

seu art. 27 que “nas áreas circundantes das Unidades de Conservação, num raio de 

dez quilômetros, qualquer atividade que possa afetar a biota fi cará subordinada 

às normas editadas pelo CONAMA”, o qual, por sua vez, editou a Resolução n. 

13/90, reforçando ainda mais o poder de fi scalização do IBAMA sobre as referidas 

áreas.

III – Como, no caso em análise, a obra estava sendo realizada no entorno de 

Unidade de Conservação (Floresta da Cicuta), resta induvidosa a competência do 

IBAMA para fi scalizar tal empreendimento.

IV – Quanto à motivação do ato, restou comprovado que tal requisito foi 

observado pelo Apelado, uma vez que o embargo foi antecedido de vistoria (fl s. 

126-135), na qual foi constatada a necessidade da adoção de medidas mitigadoras 

por parte da Apelante, visando à proteção ambiental da área onde estava sendo 

realizada a obra.

V – O ato impugnado, portanto, longe de violar direito líquido e certo da 

Apelante, encontra-se amparado pela legislação aplicável à espécie.

VI – Apelação desprovida. (fl . 214)

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.

Em suas razões recursais (fl s. 233-246), a recorrente aponta violação dos 

arts. 5º, XXXV, e 37, da CF/1988, 10, § 4º, da Lei n. 6.938/1981, 50, da Lei 

n. 9.784/1999, e 535, II, do CPC. Afi rma, em síntese, que: (a) o IBAMA não 

detém competência para a realização do ato impugnado, por intermédio do 

qual se embargou obra que estava sendo realizada na Rodovia Federal BR-393; 

(b) a fi scalização e o licenciamento ambiental do empreendimento em questão 

incumbe à Federação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente - FEEMA 

-, cabendo ao IBAMA - de acordo com os arts. 2º, da Resolução CONAMA 
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n. 13/90, e 5º da Resolução CONAMA n. 237/97 - somente a emissão de 

parecer acerca do empreendimento, devido à existência de uma Unidade de 

Conservação nas suas proximidades; (c) emitido o parecer, encerram-se as 

atribuições conferidas ao IBAMA, não se permitindo nenhum ato fi scalizatório 

posterior; (d) a obra em questão tem repercussão apenas local, o que atrai 

a competência exclusiva do órgão ambiental estadual (FEEMA); (e) o ato 

impugnado está destituído de fundamentação; (f ) a ausência de motivação 

invalida o ato administrativo; (g) não foram supridas as omissões indicadas nos 

embargos de declaração opostos na origem.

Apresentadas as contra-razões e admitido o recurso, subiram os autos.

O Ministério Público Federal opina pelo parcial conhecimento do recurso 

e, nessa parte, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Denise Arruda (Relatora): O recurso não merece prosperar.

Ressalta-se, inicialmente, que é inviável a análise de suposta violação de 

dispositivos constitucionais (arts. 5º, XXXV, e 37, da CF/1988) em sede de 

recurso especial, conforme o disposto no art. 105, III, da Constituição Federal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por outro lado, é pacífi ca 

no sentido de que não viola o art. 535 do CPC, tampouco nega a prestação 

jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada 

um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota, entretanto, fundamentação 

sufi ciente para decidir de modo integral a controvérsia, conforme ocorreu no 

acórdão em exame, não se podendo cogitar de sua nulidade. Nesse sentido, 

os seguintes julgados: AgRg no Ag n. 571.533-RJ, 1ª Turma, Rel. Min. Teori 

Albino Zavascki, DJ de 21.6.2004; AgRg no Ag n. 552.513-SP, 6ª Turma, Rel. 

Min. Paulo Gallotti, DJ de 17.5.2004; EDcl no AgRg no REsp n. 504.348-RS, 

2ª Turma, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ de 8.3.2004; REsp n. 469.334-SP, 

4ª Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJ de 5.5.2003; AgRg no Ag n. 

420.383-PR, 1ª Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 29.4.2002.

Com efeito, ainda que por fundamentos diversos, o aresto atacado abordou 

todas as questões necessárias à integral solução da lide, concluindo, no entanto, 

que: (a) o IBAMA detém competência para fi scalizar o empreendimento em 
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questão; (b) o embargo foi antecedido de vistoria, na qual foi constatada a 

necessidade da adoção de medidas visando à proteção ambiental da área onde 

a obra estava sendo realizada, não se podendo falar, portanto, em ausência de 

motivação.

Não se deve confundir, portanto, omissão com decisão contrária aos 

interesses da parte.

O § 4º do art. 10 da Lei n. 6.938/1981, supostamente contrariado, 

não deixa dúvida acerca da competência atribuída ao IBAMA para o 

licenciamento destinado à construção, instalação, ampliação e funcionamento de 

estabelecimentos e atividades capazes, sob qualquer forma, de causar degradação 

ambiental, quando tais atividades ou obras tiverem significativo impacto 

ambiental, de âmbito nacional ou regional.

Confi ra-se, a propósito, a redação do referido preceito legal:

Art. 10 - A construção, instalação, ampliação e funcionamento de 

estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados 

efetiva e potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma, 

de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento de órgão 

estadual competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - 

SISNAMA, e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis 

- IBAMA, em caráter supletivo, sem prejuízo de outras licenças exigíveis. (Redação 

dada pela Lei n. 7.804, de 1989)

(...)

 § 4º Compete ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais 

Renováveis - IBAMA o licenciamento previsto no caput deste artigo, no caso de 

atividades e obras com signifi cativo impacto ambiental, de âmbito nacional ou 

regional. (Redação dada pela Lei n. 7.804, de 1989 - grifou-se)

Em comentário ao referido dispositivo legal, Paulo Affonso Leme 

Machado (in Direito Ambiental Brasileiro, 15  ed., rev., atual. e ampl. - São 

Paulo: Editora Malheiros, 2007, p. 277-278) traz a seguinte lição:

Na alteração da Lei n. 6.938/1981 efetuada pela Lei n. 7.804/1989, introduziu-

se o § 42 no art. 10, do seguinte teor: “Compete ao Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e de Recursos Naturais Renováveis-IBAMA o licenciamento previsto 

no caput deste artigo, no caso de atividades e obras com signifi cativo impacto 

ambiental, de âmbito nacional ou regional”.

Procurou-se dar um novo aspecto à presença federal no meio ambiente, 

deixando o caráter geral de supletividade da atuação do IBAMA. Não se está 
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eliminando a intervenção dos Estados e dos Municípios nos licenciamentos de 

atividades com impacto ambiental de âmbito nacional e regional.

A modifi cação feita pela Lei n. 7.804/1989 respeitou a autonomia dos entes 

federados, mantida essa autonomia pela Lei n. 6.938/1981 ao criar o Sistema 

Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA. (...) No SISNAMA os Estados não estão 

obrigados a abdicar de suas competências ambientais frente aos órgãos 

ambientais da União, podendo, contudo, voluntariamente aderir a um sistema de 

cooperação administrativa.

“Existem atividades e obras que terão importância ao mesmo tempo 

para a Nação e para os Estados, e, nesse caso, poderá haver duplicidade de 

licenciamento.” O deferimento ou o indeferimento do licenciamento deverão 

ser respeitados, aplicando-se, inclusive, as sanções de cada legislação - federal, 

estadual ou municipal - em caso de desobediência.

A amplitude dos conceitos “nacional” e “regional”, contudo, tem deixado 

incerta a atividade licenciadora do IBAMA.

O interesse nacional está claramente delineado nas atividades e obras que sejam 

levadas a efeito nas áreas do patrimônio nacional enumeradas pela CF no art. 225, 

§ 4º - “a Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal 

Mato-Grossense e a Zona Costeira”.

O interesse regional é encontrado quando o impacto ambiental do projeto 

possa atingir mais de um Estado ou uma região geográfi ca. (grifou-se)

No caso, a obra em questão atinge o entorno de área de relevante interesse 

ecológico (ARIE Floresta da Cicuta), criada pelo Decreto n. 90.792, de 9 de 

janeiro de 1985, editado pelo Presidente da República, além de constituir 

importante remanescente da Mata Atlântica, o que evidencia o interesse 

nacional, a justifi car a atuação e fi scalização do IBAMA.

Ademais, o que a recorrente pretende, por via transversa, é que sejam 

analisadas as normas contidas nos arts. 2 , da Resolução CONAMA n. 13/90, e 

5º da Resolução CONAMA n. 237/97.

Ocorre, todavia, que o recurso especial não constitui via adequada para 

a análise de eventual ofensa a resoluções, portarias ou instruções normativas, 

por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão “lei federal”, 

constante da alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.

Nesse sentido, os seguintes julgados:

Processual Civil. Recurso especial. Embargos de declaração. Inexistência de 

quaisquer dos vícios do art. 535 do CPC. Falta de interesse recursal. Ausência 
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de prequestionamento. Súmula n. 282 do STF. Conceito de “lei federal” para 

fins do art. 105, III, da CF. Recurso especial assentado sobre fundamentação 

de natureza eminentemente constitucional. Art. 166 do CTN. Transferência do 

encargo fi nanceiro. Inaplicabilidade. Precedentes. Prescrição. Conhecimento de 

ofício. Impossibilidade.

Omissis.

4. A jurisprudência assentada no STJ considera que, para efeito de cabimento 

de recurso especial (CF, art. 105, III), compreendem-se no conceito de lei federal 

os atos normativos (= de caráter geral e abstrato), produzidos por órgão da União 

com base em competência derivada da própria Constituição, como são as leis 

(complementares, ordinárias, delegadas) e as medidas provisórias, bem assim os 

decretos autônomos e regulamentares expedidos pelo Presidente da República 

(Emb. Decl. no REsp n. 663.562, 2ª Turma, Min. Castro Meira, DJ de 7.11.2005). 

Não se incluem nesse conceito os atos normativos secundários produzidos por 

autoridades administrativas, tais como resoluções, circulares e portarias (REsp 

n. 88.396, 4ª Turma, Min. Sálvio de Figueiredo, DJ de 13.8.1996; AgRg no Ag n. 

573.274, 2ª Turma, Min. Franciulli Netto, DJ de 21.2.2005), instruções normativas 

(REsp n. 352.963, 2ª Turma, Min. Castro Meira, DJ de 18.4.2005), atos declaratórios 

da SRF (REsp n. 784.378, 1ª Turma, Min. José Delgado, DJ de 5.12.2005), ou 

provimentos da OAB (AgRg no Ag n. 21.337, 1ª Turma, Min. Garcia Vieira, DJ de 

3.8.1992).

Omissis.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (REsp 

n. 627.977-AL, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 7.12.2006)

Agravo regimental no recurso especial. Administrativo. Funcionário público 

de fato. Competência. Súmula n. 7-STJ. Defi ciência na fundamentação. Súmula 

n. 284-STF. Violação à resolução. Impossibilidade de análise no recurso especial. 

Interposição pela alínea c. Ausência do devido cotejo.

Omissis.

III - Suposta violação a resoluções, portarias ou instruções normativas não 

ensejam a utilização da via especial, nos estritos termos do art. 105, III, da 

Constituição Federal.

Omissis.

Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 782.705-RJ, 5ª Turma, Rel. 

Min. Felix Fischer, DJ de 9.10.2006)

Salienta-se, por fi m, que a análise da alegada ausência de motivação do 

ato ora impugnado envolve o reexame do contexto fático-probatório dos autos, 
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tendo em vista a afi rmação contida no aresto impugnado, de que o embargo 

foi antecedido de vistoria, na qual foi constatada a necessidade da adoção de 

medidas necessária à proteção ambiental da área onde a obra estava sendo 

realizada.

Incide, desse modo, o óbice previsto na Súmula n. 7-STJ, cuja redação é a 

seguinte: “A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.”

Com efeito, esta Corte já assentou o entendimento de que as instâncias 

ordinárias são soberanas quando se trata de apreciar matéria de prova, a exemplo 

dos julgados a seguir transcritos:

Civil e Processual. Seguro. Prescrição. Dies a quo. Matéria de fato. Recurso 

especial. Revisão. Impossibilidade. Súmula n. 7-STJ. Incidência. Agravo regimental. 

Improvimento.

I. Firmado o dies a quo pelo Tribunal estadual com base no contexto fático 

dos autos, impossível rever-se a incidência da prescrição ânua se a controvérsia 

debate, justamente, a data fixada pela instância ordinária, soberana na 

interpretação da prova.

II. “A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial” - 

Súmula n. 7-STJ.

III. Agravo improvido. (AgRg no REsp n. 291.612-SP, 4ª Turma, Rel. Min. Aldir 

Passarinho Junior, DJ de 18.10.2004)

Processual Civil. Tributário. ICMS. Merluza. Embargos de declaração. Agravo 

regimental. Súmula n. 7. Omissão. Contradição.

- Às instâncias ordinárias cabe a apreciação soberana da matéria fática. Se 

consideraram que as provas que instruíram o mandado de segurança seriam 

suficientes para o julgamento da causa, não se pode discutir nesta instância 

a necessidade de dilação probatória e, muito menos, de inadequação do 

mandamus.

Omissis. (EDcl no AgRg no Ag n. 339.605-SP, 1ª Turma, Rel. Min. Humberto 

Gomes de Barros, DJ de 1º.7.2002)

À vista do exposto, o recurso especial deve ser parcialmente conhecido e, 

nessa parte, desprovido.

É o voto. 
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COMENTÁRIO DOUTRINÁRIO

José Rubens Morato Leite1 

Paula Galbiatti Silveira2

1. BREVES APONTAMENTOS ACERCA DOS FATOS E DAS 

QUESTÕES JURÍDICAS ABORDADAS NO ACÓRDÃO

Cuida-se de acórdão julgado aos 07 de outubro de 2008 e proferido no 

recurso especial interposto pela empresa Construtora Queiroz Galvão S/A, 

contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nos autos 

de mandado de segurança impetrado pela recorrente. Na inicial, informou que 

fora vencedora na licitação e contratada para realizar obras em determinada 

estrada, realizadas no entorno da unidade de conservação Floresta da Cicuta, no 

estado do Rio de Janeiro, as quais foram embargadas pelo IBAMA – Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis. Sustentou no 

mandado de segurança que o embargo era ilegal, vez que o ato não era motivado 

e as obras já estavam autorizadas pela FEEMA – órgão estadual de meio 

ambiente.

O acórdão recorrido entendera pela legalidade do embargo e pela 

induvidosa competência do IBAMA para fi scalizar aquele empreendimento, em 

vista do disposto na Lei nº 6.938/8, artigo 10, inciso VI, introduzido pela Lei 

nº 7.804/89, bem como pelo Decreto nº 99.274/90, artigo 27, e pela Resolução 

nº 13/90. Assim, o acórdão afi rma que não houve violação do direito líquido 

e certo do impetrante, pois restou comprovada a competência do embargante 

1 Professor Associado IV dos Cursos de Graduação e Pós-graduação em Direito da Universidade Federal de 

Santa Catarina (UFSC), pós-doutor pela Universidade de Alicante, Espanha, e pelo Centre of Environmental 

Law, Macquarie University de Sydney, Austrália. Doutor em Direito Ambiental pela UFSC, com estágio na 

Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, e mestre em Direito pela University College London. 

Coordenador do Grupo de Pesquisa Direito Ambiental e Ecologia Política na Sociedade de Risco (CNPq) e 

sócio fundador da Associação dos Professores de Direito Ambiental do Brasil (Aprobad). Membro e consultor 

da IUCN - Th e World Conservation Union - Comission on Environmental Law (Steering Commitee), do 

Conselho Científi co da Revista de Direito Ambiental da Editora Revista dos Tribunais e atual presidente 

do Instituto “O Direito por um Planeta Verde”. Publicou e organizou várias obras e artigos em periódicos 

nacionais e estrangeiros.

2 Bacharel em Direito pela Universidade Federal de Mato Grosso. Mestranda no Programa de Pós-

Graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina. Membro dos grupos de pesquisa “Jus-

Clima” e “Direito Ambiental na Sociedade de Risco”. Bolsista CAPES.
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e a vistoria prévia ao embargo, que constatou a necessidade de que medidas 

mitigadoras fossem adotadas para proteção ambiental da área onde a obra se 

localiza.

Nos fundamentos do acórdão, entendeu o Relator que, considerando 

que a obra atinge entorno de unidade de conservação, é claro que a obra 

está sujeita à fi scalização do IBAMA, que tem competência para embarga-la. 

Ainda, conforme parecer do Ministério Público Federal, caberia à FEEMA o 

licenciamento da atividade, mas a Resolução nº 13/90 e a notifi cação nº 660.799, 

da própria FEEMA ao DNER, são no sentido de que a licença só poderia ser 

concedida com a autorização do órgão responsável pela administração da 

Unidade de Conservação, que era o IBAMA.

Inconformado, o impetrante interpôs embargos de declaração, que foram 

rejeitados. Após, interpôs recurso especial, com fundamento no artigo 105, 

inciso III, alínea a, da Constituição Federal de 1988, alegando violação dos 

artigos 5º, inciso XXXV, e 37, ambos da Constituição Federal brasileira, artigo 

10, § 4º, da Lei nº 6.938/81, artigo 50, da Lei nº 9.784/99, e artigo 535, inciso 

II, do Código de Processo Civil.

Argumenta o recorrente que o IBAMA não possui competência para 

a realização do embargo impugnado; que a fiscalização e o licenciamento 

ambiental do empreendimento em questão incumbem à FEEMA – Federação 

Estadual de Engenharia do Meio Ambiente, cabendo ao IBAMA somente 

a emissão de parecer sobre o empreendimento, em razão da obra localiza-

se próxima a unidade de conservação, consoante o artigo 2º, da Resolução 

CONAMA nº 13/90, e artigo 5º da Resolução CONAMA nº 237/97; que as 

atribuições conferidas ao IBAMA seriam encerradas com a emissão de parecer, 

sendo proibido qualquer ato fi scalizatório posterior; que a obra em questão tem 

repercussão apenas local, o que atrai a competência exclusiva do órgão ambiental 

estadual (FEEMA); que o ato impugnado está destituído de fundamentação; 

que a ausência de motivação invalida o ato administrativo; e que não foram 

supridas as omissões indicadas nos embargos de declaração opostos na origem, 

que foram rejeitados pelo Tribunal.

As razões do acórdão para conhecimento parcial do recurso e, nessa 

parte, para seu desprovimento, se deram a partir do entendimento de que, 

inicialmente, seria inviável analisar suposta violação de preceitos constitucionais 

contidos nos artigos 5º, inciso XXXV, e 37, alegados pelo recorrente, em sede de 

recurso especial, conforme artigo 105, inciso III, da Constituição Federal.
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Além disso, considerou o Relator que não houve violação ao artigo 

535, do Código de Processo Civil, pois não é o juiz obrigado a se manifestar 

sobre todas as alegações das partes, a seus fundamentos e a responder todos 

individualmente, se fundamentou sufi cientemente a decisão, de acordo com 

seu livre convencimento, tendo adotado fundamentação sufi ciente para decidir 

de modo integral a controvérsia. Cita o Relator julgados no mesmo sentido: 

AgRg no Ag 571.533/RJ, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 

de 21.6.2004; AgRg no Ag 552.513/SP, 6ª Turma, Rel. Min. Paulo Gallotti, 

DJ de 17.5.2004; EDcl no AgRg no REsp 504.348/RS, 2ª Turma, Rel. Min. 

Franciulli Netto, DJ de 8.3.2004; REsp 469.334/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Aldir 

Passarinho Junior, DJ de 5.5.2003; AgRg no Ag 420.383/PR, 1ª Turma, Rel. 

Min. José Delgado, DJ de 29.4.2002. No caso, entendeu a Relatora que todas as 

questões necessárias à integral solução da lide foram abordadas, não se devendo 

confundir, logo, omissão com decisão contrária aos interesses da parte.

Quanto à competência do IBAMA, ressalta o acórdão o disposto no § 4º, 

do artigo 10, da Lei nº 6.938/81, que dispõe ser o órgão federal competente para 

o licenciamento de obra ou atividade que cause signifi cativo impacto de âmbito 

regional ou nacional. Citando doutrina de Paulo Aff onso Leme Machado, a 

Relatora considera que, embora a amplitude dos conceitos nacional e regional 

possa deixar incerta a atividade licenciadora do IBAMA, o interesse nacional 

está claramente delineado nas atividades e obras que ocorram em áreas do 

patrimônio nacional enumeradas pelo artigo 225, § 4º, da Constituição Federal, 

quais sejam a Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o 

Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira.

Por tais razões, conclui a Relatora que, como a obra em questão atinge 

o entorno de área de relevante interesse ecológico, localizada na unidade de 

conservação Floresta da Cicuta, criada pelo Decreto nº 90.792, de 09 de janeiro 

de 1985, editado pelo Presidente da República, constitui ainda importante 

remanescente da Mata Atlântica, evidenciando o interesse nacional, que justifi ca 

a atuação e fi scalização do IBAMA.

Por fi m, a Relatora ressalta que a empresa recorrente pretende ainda a 

análise das normas contidas nos artigos 2º, da Resolução CONAMA nº 13/90, 

e 5º da Resolução CONAMA nº 237/97, o que não pode ser feito em recurso 

especial, vez que não é via adequada para analisar eventual ofensa a resoluções, 

portarias ou instruções normativas, os quais não estão compreendidos na 
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expressão “lei federal”, da alínea a, do inciso III do artigo 105, da Constituição 

Federal.

2. ANÁLISE TEÓRICA E DOGMÁTICA DOS FUNDAMENTOS 

DO ACÓRDÃO

O entendimento exarado pela Relatora e acompanhado pelos Ministros 

deu-se no sentido de confi rmar a competência do IBAMA para licenciamento, 

fi scalização e embargo de obra ou atividade que cause signifi cativo impacto 

de âmbito regional ou nacional, não se exaurindo na emissão de parecer, como 

sustentava a empresa recorrente. Isso porque a obra localizava-se no entorno 

de unidade de conservação em região de Mata Atlântica, erigida a patrimônio 

nacional pela Constituição Federal de 1988.

Cumpre salientar inicialmente que, dentre os deveres de proteção do 

Estado, o licenciamento ambiental, embora não explicitamente disposto pela 

Constituição Federal brasileira, encontra-se inserido na exigência de estudo 

prévio de impacto ambiental, o qual é analisado no curso do procedimento 

licenciador.

Para proteção efetiva do meio ambiente, a restrição ao uso de recursos, a 

gestão de riscos e o controle da degradação ambiental, por meio de instrumentos 

preventivos e precaucionais, o principal instrumento à disposição da sociedade e 

do Estado para cumprimento de um valor constitucional maior que é a proteção 

de todas as formas de vida, dos direitos fundamentais, da democracia, por meio 

da garantia da consecução de projetos de vida com qualidade para as gerações 

presentes e futuras, em um direito de solidariedade, é o licenciamento ambiental.

Por meio do licenciamento, a sociedade e o Estado detém o controle das 

atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, mediante a restrição da atividade 

econômica e sua sujeição à proteção ambiental. Deste modo, é necessária uma 

compreensão aprofundada deste instrumento e uma interpretação que privilegie 

o maior número de atores fi scalizando as atividades ou obras degradadoras da 

qualidade ambiental, conforme realizado pelo Superior Tribunal de Justiça no 

julgamento do acórdão em comento.

No mesmo sentido, Talden Farias afi rma que o objetivo do licenciamento 

ambiental é efetuar o controle das atividades efetiva e potencialmente 

poluidoras, por meio de um conjunto de procedimentos determinados pelo 

órgão competente, para defender o equilíbrio do meio ambiente e a qualidade 
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de vida da coletividade. Assim, o controle ambiental é feito dentro de critérios 

técnicos, evitando que a utilização de recursos ambientais cause maiores 

prejuízos ao meio ambiente e à sociedade3.

O licenciamento ambiental é o instrumento preventivo e precaucional por 

excelência, vez que busca evitar e/ou compensar previamente a ocorrência de 

riscos conhecidos e também aqueles incertos, o que assume importância ainda 

maior quando o dano ambiental possa afetar área especialmente protegida, 

como no caso em tela, no qual a obra afetaria unidade de conservação localizada 

em região de Mata Atlântica.

O licenciamento ambiental e a fi scalização dos órgãos competentes são 

manifestações claras do “poder de polícia do Estado sobre aquelas atividades 

que possam perturbar e/ou comprometer a vida, a segurança e o bem-estar da 

coletividade” 4. O embargo de obra para a adoção de medidas mitigadoras por 

parte da recorrente, visando à proteção ambiental da área onde estava sendo 

realizada a obra é dever claro do Estado de fi scalizar a qualidade ambiental e 

evitar que danos ocorram.

Antes de analisar os fundamentos do acórdão, necessário ressalvar que 

o acórdão em análise foi julgado aos 07 de outubro de 2008, ou seja, antes da 

promulgação da Lei Complementar nº 140, de 08 de dezembro de 2011, que fi xa 

as normas para cooperação entre os entes da federação sobre o licenciamento 

ambiental, modifi cando as regras de competência anteriormente estabelecidas 

pela Resolução nº 237/97, do CONAMA e da Lei nº 6.938/81.

Ademais, frisa-se que, com a Lei nº 11.516, de 28 de agosto de 2007, foi 

criado o ICMBio – Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, 

que exerce o poder de polícia ambiental para a proteção das unidades de 

conservação instituídas pela União, dentre outras competências.

Assim, a fi xação da competência do IBAMA para fi scalizar a obra em 

comento deveu-se, à época da decisão, a sua localização no entorno de unidade 

de conservação em região de Mata Atlântica, elevada a patrimônio nacional pela 

Constituição Federal de 1988. Além disso, conforme ressaltado pela Relatora 

3 FARIAS, Talden. Licenciamento ambiental: aspectos teóricos e práticos. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 

2010, p. 28.

4 BECHARA, Erika. Licenciamento e compensação ambiental na Lei do Sistema Nacional das Unidades 

de Conservação. São Paulo: Atlas, 2009, p. 89. Grifo no original.
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no julgamento do acórdão em tela, o artigo 27, do Decreto nº 99.274/90, 

que regulamentou a Lei nº 6.938/81, prevê que “nas áreas circundantes das 

Unidades de Conservação, num raio de dez quilômetros, qualquer atividade que 

possa afetar a biota fi cará subordinada às normas editadas pelo CONAMA”, 

cuja Resolução nº 13/90, reforça ainda mais o poder de fi scalização do IBAMA 

sobre as referidas áreas.

Neste contexto, frisa-se que, na atualidade, com o advento da Lei 

Complementar nº 140/2011, o entendimento poderia ser outro em relação à 

competência para realização do licenciamento ambiental. Contudo, ainda que 

não fosse competência do IBAMA para realizar licenciar, poderia sim fi scalizar 

a obra ou atividade. Segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a 

competência para o licenciamento ambiental não se confunde com o poder 

fi scalizatório dos demais órgãos integrantes do SISNAMA.

Na fase preventiva, a Lei Complementar nº 140/2011 previu o 

licenciamento por um único ente, distribuindo as atribuições entre os entes da 

federação, preservando a competência comum para a fase repressiva, conforme 

artigo 17, parágrafo 3º, da referida Lei, mantendo, logo, a fi scalização por todos 

os entes, de forma cumulativa. Apesar da controvérsia acerca da regulamentação 

trazida pela Lei Complementar, esta é a interpretação que se coaduna com a 

Constituição federal, pois não é viável que se admitam opções que restrinjam a 

competência comum de proteção ao meio ambiente5.

O Tribunal Superior já teve oportunidade de se manifestar acerca do tema, 

afi rmando que “o pacto federativo atribuiu competência aos quatro entes da 

federação para proteger o meio ambiente através da fi scalização”, sendo que 

“a competência constitucional para fi scalizar é comum aos órgãos do meio 

ambiente das diversas esferas da federação, inclusive o art. 76 da Lei Federal 

n. 9.605/98 prevê a possibilidade de atuação concomitante dos integrantes do 

SISNAMA”. Assim, a “atividade desenvolvida com risco de dano ambiental a 

bem da União pode ser fi scalizada pelo IBAMA, ainda que a competência para 

licenciar seja de outro ente federado” 6.

Ainda, no julgamento do Recurso Especial nº 1.326.138/SC, de relatoria 

do Ministro Humberto Martins, restou confirmado que “não há falar em 

5 LEITE, José Rubens Morato, et. al. Manual de Direito Ambiental. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 654/655.

6 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no REsp 711.405/PR, Relator Ministro Humberto Martins, 

Segunda Turma, julgado em 28/04/2009, DJe 15/05/2009.
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competência exclusiva de um ente da federação para promover medidas 

protetivas”, impondo-se “amplo aparato de fi scalização a ser exercido pelos 

quatro entes federados, independentemente do local onde a ameaça ou o 

dano estejam ocorrendo, bem como da competência para o licenciamento”. 

Neste sentido, “a dominialidade da área em que o dano ou o risco de dano se 

manifesta é apenas um dos critérios defi nidores da legitimidade para agir do 

parquet federal”, visto que “a atividade fi scalizatória das atividades nocivas ao 

meio ambiente concede ao IBAMA interesse jurídico sufi ciente para exercer seu 

poder de polícia administrativa, ainda que o bem esteja situado dentro de área 

cuja competência para o licenciamento seja do município ou do estado”7.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O acórdão em comento discute temas relevantes para o direito ambiental 

brasileiro e para garantir uma fi scalização e controle efetivos da qualidade 

ambiental. Aborda a competência do IBAMA para licenciamento ambiental e 

embargo de obra localizada no entorno de unidade de conservação em região 

de Mata Atlântica, elevada a patrimônio nacional pela Constituição Federal de 

1988.

A partir dos fundamentos constantes do acórdão ora em análise, nota-se 

que a posição adotada pelo Superior Tribunal de Justiça reforça a importância 

da fi scalização de obras ou atividades causadoras de impacto ambiental em 

espaços especialmente protegidos, em particular das unidades de conservação 

localizadas em áreas de patrimônio nacional, especialmente na Mata Atlântica, 

já quase totalmente degradada pela atividade humana descontrolada.

Salienta ainda a legalidade do ato de embargo por parte do órgão 

ambiental federal, dentro de sua competência estabelecida, para que sejam 

adotadas medidas mitigadoras por parte do recorrente em sua obra, visando 

à proteção ambiental da área, com o fi m de assegurar uma maior proteção do 

meio ambiente e do mínimo existencial ecológico.
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RECURSO ESPECIAL N. 1.307.317-SC (2012/0025869-9)

Relatora: Ministra Eliana Calmon

Recorrente: Geraldo Dalcanale

Advogado: Rafael de Assis Horn e outro(s)

Recorrido: Associação de Preservação do Meio Ambiente de Governador 

Celso Ramos - APREMAG

Advogado: Leonardo Stocker Pereira da Cunha e outro(s)

Interessado: Município de Governador Celso Ramos

EMENTA

Processual Civil e Ambiental. Ação civil pública. Área de 

promontório. Ponta dos Trinta Réis. Pavimentação, fechamento 

com portão e edifi cação de conjunto habitacional. Competência da 

Justiça Estadual. Inexistência de omissão e contradição do julgado 

(violação do art. 535, I e II, do CPC). Fato novo. Art. 462 do CPC. 

Licenças ambientais. Presunção juris tantum. Revaloração de provas. 

Inviabilidade. Súmula n. 7-STJ. Art. 10 da Lei n. 6.938/1981. 

Competência licenciadora e fi scalizatória dos órgãos ambientais.

1. À luz dos contornos delineados pelo autor da ação, sobretudo 

na indicação da causa de pedir e do pedido, fi xa-se a competência da 

Justiça Estadual.

2. A União, ciente da ação, não manifestou interesse em integrar 

a lide, nem há qualquer outra pessoa jurídica de direito público federal 

(art. 109, I, da CF), a justifi car a competência da Justiça Federal no 

caso.

3. Não fi cou comprovado se tratar de bem da União.

4. Afasta-se a ofensa ao art. 535, I e II, do CPC, se o acórdão 

decide, fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento da 

lide.

5. Somente a contradição interna, capaz de repercutir sobre o 

resultado do julgamento, autoriza o acolhimento de violação do art. 

535, I, do CPC.
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6. Inviável a modifi cação da premissa estabelecida na instância 

ordinária, quanto ao recebimento de laudo emitido pelo IBAMA em 

2008 como “fato novo” (art. 462 do CPC), em razão do confronto com 

a data de ajuizamento da ação (2005).

7. As licenças ambientais concedidas por órgão estadual, 

enquanto atos administrativos, revestem-se de presunção relativa, ou 

juris tantum, admitindo prova em contrário.

8. A instância ordinária, no exercício do seu livre convencimento 

(art. 131 do CPC), entendeu sufi cientemente demonstrado que as 

autorizações concedidas pela FATMA eram inidôneas e irregulares. 

Revaloração de provas obstada (Súmula n. 7-STJ).

9. Inexiste ofensa ao art. 10 da Lei n. 6.938/1981, quando 

o julgador se utiliza de parecer técnico do IBAMA, para ilidir a 

regularidade de licença ambiental expedido por órgão estadual 

(FATMA).

10. A competência para licenciar não se confunde com o poder 

fi scalizatório dos demais órgãos ambientais integrantes do SISNAMA. 

Precedente do STJ.

11. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.

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 

“Prosseguindo-se no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Mauro 

Campbell Marques, acompanhando a Sra. Ministra Eliana Calmon, a Turma, 

por unanimidade, conheceu em parte do recurso e, nessa parte, negou-lhe 

provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra-Relatora.” Os Srs. Ministros 

Castro Meira, Humberto Martins e Mauro Campbell Marques (voto-vista) 

votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Não participou do julgamento o Sr. Ministro Herman Benjamin, nos 

termos do Art. 162, § 2º, do RISTJ.

Brasília (DF), 27 de agosto de 2013 (data do julgamento).

Ministra Eliana Calmon, Relatora
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RELATÓRIO

A Sra. Ministra Eliana Calmon: Trata-se de recurso especial fundado 

nas alíneas a e c do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (fl s. 528-529):

Direito Ambiental e Administrativo. Pavimentação de via pública e colocação 

de portão com cadeado por particular, o que impossibilitou o acesso à Ponta dos 

Trinta Réis, via pública de uso comum localizada no Município de Governador 

Celso Ramos. Promontório. Área de preservação ambiental. Ilícito caracterizado. 

Ação civil pública que se impõe julgada procedente quanto ao particular, mas 

improcedente quanto ao ente público, porquanto incomprovada a sua desídia no 

trato da coisa pública.

Hipótese em que particular pavimenta via centenária, comprovadamente 

pública, e instala um portão com cadeado, o que obstou o acesso dos moradores 

do local e de terceiros ao local denominado Ponta dos Trinta Réis.

Acervo probatório que dá de conta que a via em questão era o único acesso 

seguro ao ponto turístico, porquanto, a partir da colocação do obstáculo, aqueles 

que para lá pretendiam se dirigir viram-se obrigados a passar por um costão.

Obras, ademais, que foram levadas a cabo sem a autorização do Município, o 

qual até mesmo ingressou com ação de nunciação de obra nova, com o propósito 

de coibir a construção, circunstância que demonstra a sua pronta atuação.

Concessão de licença ambiental prévia que não é empeço ao êxito da ação 

civil pública, uma vez que lavrada por funcionários que, ouvidos em juízo, 

demonstraram um certo desconhecimento técnico, e que, não bastasse isso, foi 

derruída por laudo técnico elaborado pelo Ministério Público do Meio Ambiente - 

MAA, conclusivo no sentido de que a prefalada licença deveria ser suspensa, pois 

se trata de área de vegetação de mata atlântica e de promontório.

 Logo, “constatada a invalidade do ato administrativo autorizador de 

construção em área de preservação permanente, é plenamente legítimo que o 

Poder Judiciário intervenha, por meio de provocação do Ministério Público, a fi m 

de defender e proteger o meio ambiente” (Apelação Cível n. 2008.056764-5, de 

Laguna, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros).

Obrigatoriedade da remoção da pavimentação e da reparação dos danos 

ambientais que decorre do artigo 3º da Lei da Ação Civil pública, e que devem ser 

apurados em fase de liquidação, assim como as providências a serem tomadas 

para a regeneração da vegetação ou outras medidas necessárias. Imposição, 

contudo, que não alcança o Município, uma vez que não foi conivente com a 

situação ou mesmo omisso no seu dever de zelar pelo meio ambiente.

“Deve ser dito que a preocupação com o meio ambiente é um sentimento de 

cunho nacional, cuja preservação é inarredável, tendo em vista tratar-se de bem 
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de uso comum da generalidade das pessoas, e que deve ser resguardado já que 

confi gura como um direito que transcende às gerações” TRF-4ª Região, rela. Juíza 

Federal Vânia Hack de Almeida).

Foram opostos dois embargos de declaração sucessivos pela mesma parte, 

ambos rejeitados, nos moldes das ementas seguintes (fl s. 564 e 608):

Embargos de declaração. Omissão.

1. Chamada para divergência dos laudos da Fatma e do Ibama, resultante 

inclusive de perícia determinada na fase recursal, a teor dos artigos 130 e 462 do 

CPC, fato exposto no acórdão e que, por isso, afasta a incidência dos artigos 396, 

397 e 517.

2. Competência da Justiça Estadual para processar e julgar a causa que decorre 

do artigo 23, inc. IV, da Constituição Federal de 1988.

“O artigo 23, inc. VI, da Constituição da República fi xa a competência comum 

para a União, Estados, Distrito Federal e Municípios no que se refere à proteção 

do meio-ambiente e combate à poluição em qualquer de suas formas. No 

mesmo texto, o artigo 225, caput, prevê o direito de todos a um meio-ambiente 

ecologicamente equilibrado e impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações” (REsp. n. 604.725, 

rel. Min. Castro Meira).

Afora isso, a Lei Estadual n. 5.793/1980 e o Decreto Estadual n. 14.250/1981 

consideram o promontório como área de preservação permanente. Noutras 

palavras, a legislação estadual protege a área sub judice, o que vem em reforço 

da conclusão de que a competência para conhecer e julgar a ação em que a 

controvérsia lhe diz respeito é também da Justiça Estadual.

3. Ausência de ofensa aos artigos 396, 397 e 516, todos do Código de 

Processo Civil, porquanto o Laudo Técnico Federal, conclusivo de que a área sub 

judice é non edifi candi, consubstancia fato novo, a ser sopesado pelo julgador 

no momento da entrega da tutela jurisdicional, mesmo em segundo grau de 

jurisdição (art. 462 do CPC).

4. A opção por uma das versões probatórias, desde que baseada nos autos, 

não se traduz em contradição sanável via declaratórios. Desafi a isso sim, o recurso 

próprio para o possível inconformismo da parte.

Embargos de declaração em embargos de declaração. Não caracterização 

de nenhum dos vícios previstos no artigo 535 do CPC. Evidente intuito da parte 

de obter a reforma do julgado hostilizado, em via processual imprópria para 

tanto. Recorrente que aponta, outrossim, ofensa aos artigos 155 e 444 do CPC, 

bem como ao artigo 7º, incs. VIII, IX e X, do Estatuto da Ordem dos Advogados, 

porquanto lhe teria sido informado que os primeiros aclaratórios não seriam 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

532

julgados em determinada sessão, o que acabou ocorrendo. Alegação de todo 

improcedente. Recurso rejeitado.

1. Se do voto condutor do aresto embargado, exsurge que as questões trazidas 

pela parte foram devidamente apreciadas, não há falar em omissão. Nesse passo, 

porque manifesto que os declaratórios foram opostos com o propósito de reabrir 

a discussão e obter a modifi cação do julgado, adequando-o ao seu entendimento, 

é de rigor a sua rejeição.

2. O artigo 537 do Código de Processo Civil estabelece que o recurso de 

embargos de declaração deve ser apresentado em mesa pelo relator. Logo, a 

sua inclusão em pauta é dispensável, ressalvada a intimação do embargado e 

inclusão em pauta, desde que comportem solução infringente, o que não é o caso 

dos autos.

O recorrente pleiteia a decretação de nulidade do acórdão recorrido, por 

ofensa ao art. 535, II, do CPC, em razão de omissão sobre os seguintes pontos:

a) juntada extemporânea de documento (laudo pericial produzido pelo 

IBAMA) referente a fatos ocorridos antes mesmo do ajuizamento da ação, o 

que viola o princípio da segurança jurídica, deixando o TJ-SC de se manifestar 

sobre os arts. 396, 397 e 517 do CPC, que inadmitem a utilização da prova na 

hipótese;

b) o IBAMA já havia realizado, em 2002, vistoria técnica no local, e 

entendido não se tratar de Área de Preservação Permanente - APP;

c) aplicação do art. 54 da Lei n. 9.784/1999 ao caso, referente à decadência 

administrativa quinquenal para a Administração anular seus atos;

d) circunstâncias na elaboração do laudo do IBAMA e dispositivos que 

garantem igualdade de tratamento entre as partes no processo (arts. 5º, LV, da 

CF/1988, 121, I, e 420, parágrafo único, do CPC), pois aquele foi produzido 

sem o devido contraditório e acompanhamento da parte interessada;

e) petição do particular que invalida os fundamentos e as conclusões do 

laudo do IBAMA, no sentido de se tratar o local controverso de APP;

f ) presunção de legalidade e legitimidade das licenças concedidas pela 

FATMA, que reconhecem a inexistência de área de preservação permanente, 

deixando de analisar o disposto nos arts. 131, 420, 421, 364, 387, 399, II, e 560 

do CPC;

g) competência exclusiva da FATMA para proceder o licenciamento 

ambiental, nos moldes estabelecidos no art. 10 da Lei n. 6.938/1981 e Resolução 

CONAMA n. 237/1997, exceto se a área fosse considerada pertencente à União 
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e, nesse caso, a competência para processar e julgar o feito seria da Justiça 

Federal;

h) divergência entre as conclusões da FATMA e do IBAMA quanto à 

caracterização da área e insegurança do julgado quanto ao aspecto técnico, 

devendo a dúvida ser sanada com prova pericial e/ou nova diligência, para 

identifi car se a área é APP ou ATE, ou, ainda, em caso de confi guração parcial 

de ambas, qual parte da área é ATE e qual, se existente, APP;

i) incompetência para julgar a demanda, partindo da premissa de que a 

área seria um promontório localizado em terreno de marinha, seria da Justiça 

Federal, pois tratar-se-ia de bem da União, não se manifestando sobre os arts. 

20, VII, 109, I, e 225, § 4º, da CF/1988, art. 2º, III, da Lei n. 7.735/1989, e art. 

93 do CPC; e

j) manifestação sobre documento novo juntado pelo particular, 

consubstanciado no Ofício n. 045/2010/SMDU/PREF, que faz referência e 

encaminha cópia do Laudo de Vistoria Técnica do IBAMA/DICOF/FPOLIS, 

que corrobora a legalidade do processo de licenciamento ambiental efetuado pela 

FATMA, bem como das licenças concedidas e dos estudos e pareceres técnicos 

realizados, confi rmando a inexistência de área de preservação permanente.

Aponta, ainda por ofensa ao art. 535, I, do CPC, haver contradição entre 

o acórdão que julgou a apelação, ao decidir “pela conversão em diligência do 

julgamento, a fi m de que, na origem, fossem ouvidos os agentes subalternos da 

Fatma responsáveis pela emissão dos documentos citados, assim como dos seus 

superiores”, e o acórdão que julgou os primeiros aclaratórios, onde menciona 

que em razão da “chamada divergência dos laudos da Fatma e do Ibama”, houve 

a realização de “perícia determinada na fase recursal”, uma vez que não houve 

nenhum tipo de determinação para feitura de nova perícia.

No mérito, o recorrente pleiteia a modifi cação do julgado, com base na 

violação dos seguintes dispositivos legais:

a) arts. 396, 397, 462 e 517 do CPC e art. 54 da Lei n. 9.784/1999 – o 

Laudo Técnico emitido pelo IBAMA em 2008, não serve como “fato novo” a 

justifi car sua análise em fase recursal, nem poderia o Poder Executivo Federal 

mudar de opinião, pois em 2002 havia emitido parecer em sentido oposto, em 

razão da decadência quinquenal;

b) arts. 131, 364, 387, 399, II, 420, 421, 427 e 560 do CPC e art. 10 da Lei 

n. 6.938/1981 – não houve correta valoração das provas dos autos, sufi cientes 
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para atestaram que a região em litígio não se trata de Área de Preservação 

Permanente (APP), mas sim de Área Turística Especial (ATE). Além disso, a 

competência para licenciamento de questões ambientais na hipótese é exclusiva 

do Executivo Estadual (FATMA). Em caso de dúvida técnica do julgador, 

deveria ser realizado nova perícia; e

c) arts. 2º, II, da Lei n. 7.735/1989 e 93 do CPC – partindo da premissa 

que a área pertence à União, é incompetente a justiça estadual para o julgamento 

da lide.

Alega existir dissídio interpretativo quanto à competência para o 

julgamento da causa com acórdão no RHC n. 15.852-MA desta Corte.

Por fim, aponta violação do art. 462 do CPC, uma vez que foi 

desconsiderado o “fato novo” trazido aos autos pelo particular, antes do 

julgamento dos primeiros aclaratórios, referente ao Ofício n. 045/2010/SMDU/

PREF, que faz referência e encaminha cópia do Laudo de Vistoria Técnica do 

IBAMA/DICOF/FPOLIS.

Com contrarrazões às fl s. 714-720, o Tribunal de origem admitiu o recurso 

especial (fl s. 736-737).

Nesta instância, o Ministério Público Federal pronunciou-se pelo parcial 

conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu não provimento, nos moldes do 

parecer assim ementado (fl . 760):

Recurso especial. Administrativo e Ambiental. Ação civil pública. Pavimentação 

de via pública e colocação de portão com cadeado por particular, impedindo 

o acesso de pessoas à Ponta dos Trinta Réis, no Município de Governador Celso 

Ramos - SC.

I. O recurso especial merece ser parcialmente conhecido pela alínea a, do art. 

105, inciso III, da Constituição Federal, eis que alguns dos dispositivos tidos como 

violados não foram prequestionados pelo Tribunal a quo.

II. A análise dos documentos juntados aos autos quanto ao licenciamento 

ambiental concedido ao recorrente, bem como quanto à natureza da área em 

litígio, se Área de Preservação Permanente ou Área Turística Especial, demandaria 

o revolver de matéria fático probatória, o que não é possível pela via eleita, 

conforme a Súmula n. 7 deste STJ.

III. Em relação à alínea c do permissivo constitucional, tem-se que o recurso 

especial não comporta conhecimento, eis que o recorrente não logrou em 

comprovar a similitude fática entre os julgados, limitando-se a transcrever trechos 

dos mesmos.
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IV. O Tribunal a quo apreciou todos os aspectos jurídicos relevantes para o 

deslinde da questão, não havendo que se falar em violação ao artigo 535 do 

Código de Processo Civil.

V. O laudo técnico do IBAMA, apresentado em fase de julgamento dos recursos 

de apelação, deve ser considerado fato novo em respeito ao artigo 462 do Código 

de Processo Civil.

VI. O pedido e a causa de pedir da presente ação civil pública excluem a 

competência da Justiça Federal para o feito, inclusive pelo fato da União haver se 

mantido inerte quando notifi cada a se manifestar.

VII. Parecer pelo não conhecimento parcial do recurso especial e, no mérito, 

pelo seu não provimento.

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Eliana Calmon (Relatora): Cuida-se, na origem, de ação 

civil pública ajuizada pela Associação de Preservação do Meio Ambiente de 

Governador Celso Ramos - APREMAG, em face de Geraldo Dalcanale e 

do Município de Governador Celso Ramos - SC, afi rmando que o primeiro 

demandado, ao pavimentar e instalar um portão na via pública que leva ao local 

denominado Ponta dos Trinta Réis, para edifi car sua casa de veraneio, teria 

impedido os habitantes de acessarem o local e prejudicado o meio ambiente, 

sendo que o fez com o aval do segundo demandado.

Requereu a indenização pelos danos causados pelos demandados ao meio 

ambiente e aos bens históricos, paisagísticos e turísticos do local, bem como a 

retirada da pavimentação e dos obstáculos à passagem dos habitantes na via.

O Tribunal de origem concluiu pela procedência da ação tão-somente 

em relação ao particular, condenando-o ao pagamento de indenização pelos 

danos causados e retirada da pavimentação realizada. Afastou, contudo, a 

responsabilização do Ente Municipal nos supostos danos ambientais.

Sobreveio recurso especial pelo particular, pleiteado a reforma do julgado, 

basicamente, sob 3 (três) argumentos principais:

1) controvérsia sobre a caracterização do local, se Área de Preservação 

Permanente - APP, ou Área Turística Especial - ATE;
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2) aparente divergência de posicionamento técnico, entre o órgão 

ambiental estadual (Fundação do Meio Ambiente - FATMA) e o IBAMA, pois 

o primeiro teria concedido licença ambiental para as atividades do particular, 

que visam a futura edifi cação de loteamento, onde se prevêem 40 (quarenta) 

unidades habitacionais, em detrimento da negativa do segundo; e

3) incompetência absoluta da Justiça Estadual para apreciação da lide, caso 

se entenda que o local em questão pertence à União.

Para melhor clareza, passo ao exame do recurso, em tópicos, na ordem de 

prejudicialidade das matérias aventadas.

1) Competência da Justiça Estadual.

Entendo como prequestionados o art. 2º, II, da Lei n. 7.735/1989 e art. 93 

do CPC, ainda que implicitamente.

Em detida análise dos provimentos judiciais proferidos, constato ter o 

recorrente partido de premissa equivocada, no sentido de que o Tribunal de 

origem teria entendido tratar-se exclusivamente de bem da União.

Sobre a questão da incompetência levantada pelo particular, assim se 

pronunciou o TJ-SC, quando do julgamento dos primeiros aclaratórios opostos 

(fl s. 568-570):

(...)

Quanto à competência, apesar dos trabalhos desenvolvidos na esfera federal, 

a União não é parte no processo, não demonstrou interesse na causa, embora ciente 

de sua existência.

O fato de a área estar inserida na zona costeira, com mata atlântica 

remanescente e promontório, não retira a competência estadual para a demanda, 

sobretudo porque se busca justamente proteger os interesses da União.

A competência, em tais casos, é comum:

O artigo 23, inc. VI, da Constituição da República fi xa a competência 

comum para a União, Estados, Distrito Federal e Municípios no que se refere 

à proteção do meio-ambiente e combate à poluição em qualquer de suas 

formas. No mesmo texto, o artigo 225, caput, prevê o direito de todos a um 

meio-ambiente ecologicamente equilibrado e impõe ao Poder Público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações (REsp n. 604.725, rel. Min. Castro Meira).
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É desta Corte o precedente que segue transcrito, no que interessa:

Caracterizado o interesse do Estado na demanda, visando a proteção do 

meio-ambiente, é de ser reconhecida a competência da Justiça Estadual, 

em obediência ao princípio ambiental da prevenção, evitando assim que a 

demora na prestação jurisdicional acarreta danos irreversíveis ao ambiente 

(Ap. Cív. n. 2008.006263-3, da Capital, rel. Des. Cid Goulart).

Ao demais, o local, sendo promontório, é protegido pela legislação estadual, 

circunstância que, existisse óbice à competência, o espancaria, como bem disse o 

ilustre Procurador de Justiça. Dr. João Fernando Quagliarelli Borrelli, às fl s. 363-

364:

Resta evidenciado, portanto, que as licenças ambientais trazidas pelo 

Apelante não possuem qualquer tipo de referência a estudo prévio de 

impacto ambiental.

E a previsão é, inclusive, repetida pela Lei Estadual n. 13.553/205, senão 

vejamos:

“Art. 6º O licenciamento para parcelamento e remembramento do solo, 

para construções e instalações na Zona Costeira Estadual, deverá observar, 

além do disposto nesta Lei, o previsto nas demais normas federais, estaduais 

e municipais afi ns.

§ 1º. A inobservância, mesmo que parcial, das condições de 

licenciamento dispostas neste artigo será penalizada com interdição, 

embargos e demolição, sem prejuízo da cominação de outras sanções 

previstas em lei.”

Somente para elucida, o Decreto n. 5.300, de 2007, que veio regulamentar 

a Lei n. 7.661/1988, explica em seu artigo 3º o conceito de zona costeira:

“Art. 3º A zona costeira brasileira, considerada patrimônio nacional pela 

Constituição de 1988, corresponde ao espaço geográfi co de interação do ar, 

do mar e da terra, incluindo seus recursos renováveis ou não, abrangendo 

uma faixa marítima e uma faixa terrestre, com os seguinte limites:

I. Faixa marítima: espaço que se estende por doze milhas náuticas, 

medida a partir das linhas de base, compreendendo, dessa forma a 

totalidade do mar territorial.

II. Faixa terrestre: espaço compreendido pelos limites dos Municípios 

que sofrem influência direta dos fenômenos correspondentes na zona 

costeira.”

Sem muita dificuldade, chega-se à conclusão de que a área está 

localizada em zona costeira, em área de promontório, consoante se vê 
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das provas testemunhais, fotos e declarações dos funcionários públicos 

envolvidos.

Frise-se, também, que o local é considerado de preservação permanente 

pela legislação do Estado de Santa Catarina: Lei n. 5.793/1980 (art. 6º) e 

Decreto n. 14.250/1981 (art. 47), as quais assim dispõem, respectivamente:

“Art. 6º. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, criar áreas de 

proteção especial e zonas de reserva ambiental, visando preservá-las e 

adequá-las aos objetivos desta Lei.

§ 1º As áreas de que trata este artigo poderão compreender:

[...]

b) promontórias e ilhas fl uviais, costeiras e oceânicas (g.n.).

Art. 47. Nos promontórios, numa faixa de até 2000 (dois mil) metros de 

extensão, a partir da ponta mais avançada, é proibido:

[...]

I. O corte de vegetação nativa;

II. A exploração de pedreiras e outras atividades que degradem os 

recursos naturais e de paisagem;

III. A edifi cação de prédios ou construção de qualquer natureza”.

O fato de haver referência, com base em notícia (sem prova documental) de que a 

parte da área é da União em nada altera o quadro diante, repita-se, da competência 

comum. (grifei).

Assim, o que restou incontroverso nos autos é que a região caracteriza-se 

como promontório (acidente geográfi co defi nido como “cabo formado por rochas 

ou penhascos altos” - Houaiss), mas não houve defi nição quanto à titularidade 

do domínio, ou mesmo se se tratava, na sua totalidade, de Área de Preservação 

Permanente - APP.

Conforme mencionou o acórdão, a União, apesar de ciente da existência 

da demanda, não demonstrou interesse na lide. Também não fi cou comprovado 

tratar-se de bem da União.

Além disso, a instância ordinária analisou a questão da competência do 

juízo, não apenas levando em consideração as partes envolvidas, mas também os 

pedidos formulados, sintetizados pelo Tribunal de origem da seguinte forma (fl . 

534):

1. A retirada imediata do portão e do cadeado da via pública que dá acesso ao 

lugar denominado Ponta dos Trinta Réis.
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2. A abstenção do réu Geraldo Dalcanale de promover edificação e 

desmatamento naquela área, que se diz ser de preservação ambiental.

3. A condenação de ambos os réus [particular e Município] a indenizar os 

danos ambientais e aos bens históricos, paisagísticos e turísticos.

Ora, a hipótese em tela não se subsome ao disposto no art. 109, I e IV, da 

Constituição Federal, uma vez que a União ou entidade autárquica federal não 

são partes ou interessadas na ação civil pública ora em exame, nem se objetiva 

a responsabilização na seara penal, por crime ambiental contra bem da União.

A Carta Magna, em seu artigo 109, delimitou a competência da Justiça 

Federal em rol taxativo (numerus clausus), valendo-se dos critérios pessoal 

(incisos I, II e VIII), material (incisos III, V-A, X, parte fi nal, XI) e funcional 

(inciso X, segunda parte).

E especifi camente no tocante à competência fi xada em razão da matéria 

(rationae materiae), sua aferição depende dos contornos delineados pelo autor da 

ação, sobretudo na indicação da causa de pedir e do pedido, elementos a partir 

dos quais será possível vislumbrar a natureza jurídica da lide e, por conseqüência, 

defi nir a competência para o julgamento da respectiva demanda (vide: EDcl no 

Ag n. 1.214.474-RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado 

em 3.5.2011, DJe 9.5.2011; CC n. 65.214-SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 

Segunda Seção, julgado em 13.12.2006, DJ 1º.2.2007; e, REsp n. 510.220-SP, 

Rel. Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em 16.5.2006, DJ 5.6.2006).

Assim, correto o acórdão recorrido, pela manutenção da competência da 

Justiça Estadual para apreciação da demanda.

2) Supostas omissões do julgado - violação do art. 535, II, do CPC.

É sabido que cabe ao Tribunal de origem decidir, fundamentadamente, 

as questões essenciais à solução da controvérsia, não exigindo que se manifeste 

sobre todas as alegações formuladas pela parte, quando não influírem no 

resultado da querela.

Para fi ns de ofensa ao art. 535, II, do CPC, apenas é pertinente a indicação 

de omissões que, se sanadas, efetivamente alterem a conclusão do julgador, em 

razão da sua relevância.

Partindo desse raciocínio, várias das alegações formuladas pelo 

recorrente não são essencialmente omissões, mas se consubstanciam em mero 

inconformismo da parte com a conclusão do julgado.
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Para melhor clareza, passo a analisar separadamente as ditas omissões.

2.1. Juntada extemporânea de documento (laudo pericial produzido pelo 

IBAMA) referente a fatos ocorridos antes mesmo do ajuizamento da ação, o que 

viola o princípio da segurança jurídica, deixando o TJ-SC de se manifestar sobre 

os arts. 396, 397 e 517 do CPC, que inadmitem a utilização da prova na hipótese.

Sobre esse ponto, o TJ-SC, quando do julgamento dos primeiros 

aclaratórios, deixou claro tratar-se de documento novo, muito posterior ao 

ajuizamento da demanda (protocolada em janeiro de 2000 - fl . 1). Eis trecho do 

julgado em questão (fl . 566):

A regra de que a prova documental deve acompanhar a inicial ou a contestação 

não faz nenhum sentido no caso, em que o julgamento da apelação havia sido 

convertido em diligência, em 8 de março de 2007, justamente para dirimir dúvidas 

a respeito da questão, notadamente quanto à idoneidade da licença ambiental 

prévia expedida pela Fatma, órgão estadual (fl s. 278 e 292-303).

Ora o Laudo Técnico Federal, mencionado no aresto e por isso alvo de crítica do 

embargante, somente foi elaborado em 30 de setembro de 2008. E ali se mostrou 

uma realidade totalmente distinta (fl s. 375-380), remetendo-se os interessados, se 

for o caso, a sua leitura (grifei).

Assim, não há falar em omissão. Busca o recorrente, em verdade, a 

modifi cação de premissa fática estabelecida pelo Tribunal de origem, o que é 

inviável.

2.2. O IBAMA já havia realizado, em 2002, vistoria técnica no local, e 

entendido não se tratar de Área de Preservação Permanente - APP. Decadência 

administração para anular seus atos (art. 54 da Lei n. 9.787/1999).

Tenta o recorrente, sob o argumento de que o IBAMA teria, em 2002, se 

manifestado favoravelmente ao seu empreendimento, sustentar a tese de que 

esse mesmo órgão não poderia anular esse ato, e emitir laudo técnico em sentido 

contrário posteriormente.

O raciocínio adotado está absolutamente equivocado.

Apesar de não haver menção expressa nos acórdãos sobre a existência desse 

primeiro laudo do IBAMA, ainda que existisse, não seria sufi ciente, por si só, 

para autorizar as atividades almejadas pelo particular.
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O que restou decidido na instância ordinária, é que as licenças ambientais, 

bem como os alvarás de construção, fornecidos pelo órgão estadual não eram 

idôneos e válidos. Esses eram os únicos documentos que, em tese, autorizariam 

as edifi cações pretendidas. Eventual parecer técnico do IBAMA pretérito não 

serviria para esse fi m.

Logo, inaplicável falar em decadência para a Administração anular seus 

atos, ou mesmo ocorrência da auto-tutela, pois a anulação existente se deu pelo 

Judiciário, em relação às autorizações expedidas pelo órgão estadual.

2.3. Circunstâncias na elaboração do laudo do IBAMA. Controvérsia sobre a 

natureza do local e necessidade de nova prova pericial. Presunção de legalidade e 

legitimidade das licenças concedidas pela FATMA.

Reuni esses pontos, pois todos eles se resolvem com o mesmo fundamento.

O recorrente, a pretexto de omissão, busca a revaloração das provas 

carreadas aos autos.

A instância ordinária, no exercício do seu livre convencimento (art. 131 do 

CPC), entendeu sufi cientemente demonstrado que as licenças concedidas pela 

FATMA eram inidôneas e irregulares. É verdade que os atos administrativos 

presumem-se legais e legítimos, mas essa presunção é relativa, ou juris tantum, 

admitindo prova em contrário, exatamente como se deu nos presentes casos.

Assim, inexiste omissão relevante, mas insatisfação com o resultado do 

julgamento.

2.4. Competência exclusiva da FATMA para proceder o licenciamento 

ambiental.

O Tribunal de origem não questionou a competência do órgão estadual, 

todavia, afastou no caso concreto a regularidade da autorização por ele expedida.

Para tanto o julgador se utilizou de parecer técnico do IBAMA, o que é 

plenamente viável. A competência para licenciar não se confunde com o poder 

fi scalizatório dos demais órgãos ambientais integrantes do SISNAMA. Nesse 

sentido, cito precedente:

Processual Civil. Administrativo. Ambiental. Multa. Conflito de atribuições 

comuns. Omissão de órgão estadual. Potencialidade de dano ambiental a bem da 

União. Fiscalização do IBAMA. Possibilidade.
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1. Havendo omissão do órgão estadual na fi scalização, mesmo que outorgante 

da licença ambiental, pode o IBAMA exercer o seu poder de polícia administrativa, 

pois não há confundir competência para licenciar com competência para fi scalizar.

2. A contrariedade à norma pode ser anterior ou superveniente à outorga da 

licença, portanto a aplicação da sanção não está necessariamente vinculada à 

esfera do ente federal que a outorgou.

3. O pacto federativo atribuiu competência aos quatro entes da federação para 

proteger o meio ambiente através da fi scalização.

4. A competência constitucional para fiscalizar é comum aos órgãos do meio 

ambiente das diversas esferas da federação, inclusive o art. 76 da Lei Federal n. 

9.605/1998 prevê a possibilidade de atuação concomitante dos integrantes do 

SISNAMA.

5. Atividade desenvolvida com risco de dano ambiental a bem da União pode 

ser fi scalizada pelo IBAMA, ainda que a competência para licenciar seja de outro 

ente federado.

Agravo regimental provido.

(AgRg no REsp n. 711.405-PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, 

julgado em 28.4.2009, DJe 15.5.2009, grifei)

2.5. Manifestação sobre documento novo juntado pelo particular, 

consubstanciado no Ofício n. 045/2010/SMDU/PREF.

Apenas nos segundos embargos de declaração o recorrente requereu a 

análise de “documento novo”, segundo o qual, teria o condão de reverter o 

posicionamento do TJ-SC.

Afi rma que protocolou o documento em 22.6.2010, antes da rejeição dos 

primeiros aclaratórios, mas sem apreciação pelo Tribunal a quo.

Em análise do acórdão de fl s. 607-613, referente aos segundos embargos 

opostos, verifi co ter a Corte a quo o analisado, sem concluir pela sua relevância, 

mantendo a mesma fundamentação do aresto que apreciou as apelações 

interpostas.

Cito breve trecho do acórdão em questão (fl . 611):

(...)

4. Não apreciação de petição atravessada nos autos e omissão quanto a provas 

relevantes: a argumentação que deu lastro à rejeição do recurso fala por si só.

(...)
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Bem ou mal, fi ca claro que o Tribunal de origem teve conhecimento do 

suposto “fato novo”, mas entendeu pela manutenção da negativa ao pleito do 

particular.

Não há, assim, omissão apta a justifi car o retorno à instância ordinária.

3) Contradição entre os acórdãos de apelação e dos primeiros 

aclaratórios (violação do art. 535, I, do CPC).

Alega o recorrente haver contradição entre o acórdão que julgou a apelação, 

ao decidir “pela conversão em diligência do julgamento, a fi m de que, na origem, 

fossem ouvidos os agentes subalternos da Fatma responsáveis pela emissão dos 

documentos citados, assim como dos seus superiores”, e o acórdão que julgou os 

primeiros aclaratórios, onde menciona que em razão da “chamada divergência 

dos laudos da Fatma e do Ibama”, houve a realização de “perícia determinada na 

fase recursal”.

Sustenta inexistir qualquer determinação para feitura de nova perícia.

Inicialmente, a contradição passível de correção, por ofensa ao art. 535, 

I, do CPC, é aquela ocorrida internamente no voto, quando a fundamentação 

está dissociada da conclusão. Precedente: EDcl no AgRg no AgRg no REsp 

n. 865.951-RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 

9.12.2008, DJe 27.2.2009.

No caso concreto, não podemos defi nir a expressão do acórdão, sobre 

suposta “perícia determinada na fase recursal”, como a contradição capaz de 

repercutir sobre o resultado do julgamento. Houve aparente erro material, que 

em nada interfere nas demais conclusões do Tribunal de origem, bastante claras 

e acuradas.

Nega-se, assim, acolhimento da dita violação.

4) Ofensa aos arts. 396, 397, 462 e 517 do CPC e art. 54 da Lei n. 

9.784/1999.

Sustenta o recorrente que o Laudo Técnico emitido pelo IBAMA em 

2008, não serve como “fato novo” a justifi car sua análise em fase recursal, nem 

poderia o Poder Executivo Federal mudar de opinião, pois em 2002 havia 

emitido parecer em sentido oposto, em razão da decadência quinquenal.
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Essas questões foram respondidas neste voto, ao longo da verifi cação de 

suposta omissão do julgado, especialmente no item 2.2.

Além disso, inviável a modifi cação da premissa estabelecida no acórdão 

recorrido, no sentido de que o laudo emitido pelo IBAMA efetivamente foi 

realizado após a propositura da ação, servindo como “fato novo”, pois, conforme 

mencionei no item 2.1 deste voto, o Tribunal a quo registra que esse documento 

data de 2008, enquanto a exordial foi protocolada em janeiro de 2005 (fl . 1). 

Incidência da Súmula n. 7-STJ.

5) Negativa de vigência aos arts. 131, 364, 387, 399, II, 420, 421, 427 e 

560 do CPC.

Pretende a parte recorrente a revaloração das provas dos autos, a fi m de 

manter a higidez das autorizações expedidas pela FATMA.

Também já discorri sobre essa questão no item 2.3.

No mais, a modifi cação do posicionamento adotado na instância ordinária 

demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, obstado, nesta via, 

pela Súmula n. 7-STJ.

6) Ofensa ao art. 10 da Lei 6.938/1981.

Colaciono o teor do dispositivo:

Lei n. 6.938/1981

Art. 10. A construção, instalação, ampliação e funcionamento de 

estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva 

ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar 

degradação ambiental dependerão de prévio licenciamento ambiental.

Novamente, o recorrente, sob a alegação de violação da norma, pretende a 

manutenção de licença fornecida pelo FATMA.

Contudo, o Tribunal de origem afastou a presunção juris tantum das 

autorizações até então expedidas, diante de outras provas e documentos.

Ademais, a utilização de laudo pericial emitido pelo IBAMA, em sua 

competência fi scalizatória, não interfere nas atribuições do órgão estadual, 

consoante explanei no item 2.4.
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Ao fi nal, em estrita obediência à regra citada, a Corte a quo ressalvou a 

possibilidade de o particular promover a correta exploração do terreno, caso 

cumpridas todas as exigências legais (fl . 571):

(...) para a pretendida construção do complexo hoteleiro, há a necessidade de 

obtenção de todas as licenças necessárias, inclusive as do município de Governador 

Celso Ramos e do Ibama, coisa que ainda não ocorreu. Aliás, já no início do processo 

a municipalidade informava haver notifi cado o embargante para paralisar as obras 

por ausência de licença da Prefeitura Municipal (fl s. 161-162).

Afasta-se, dessa forma, qualquer vulneração à referida norma.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço parcialmente do recurso especial e nego-lhe 

provimento.

É o voto.

VOTO-VISTA

Ementa: Processual Civil e Ambiental. Recurso especial. Violação do 

art. 535, II, do CPC. Inocorrência. Voto-vista no sentido de acompanhar o 

voto da relatora Ministra Eliana Calmon a fi m de conhecer parcialmente 

e, nessa parte, negar provimento ao recurso especial.

O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques: Inicialmente, adoto o relatório 

do recurso especial apresentado pela Relatora Ministra Eliana Calmon na 

sessão de julgamento da Segunda Turma de 13.8.2013.

Na sessão de julgamento deste Órgão Julgador a ilustre Relatora Ministra 

Eliana Calmon apresentou voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso 

e, nessa parte, negar-lhe provimento, com a seguinte ementa:

Processual Civil e Ambiental. Ação civil pública. Área de promontório. Ponta 

dos Trinta Réis. Pavimentação, fechamento com portão e edifi cação de conjunto 

habitacional. Competência da Justiça Estadual. Inexistência de omissão e 

contradição do julgado (violação do art. 535, I e II, do CPC). Fato novo. Art. 462 

do CPC. Licenças ambientais. Presunção juris tantum. Revaloração de provas. 

Inviabilidade. Súmula n. 7-STJ. Art. 10 da Lei n. 6.938/1981. Competência 

licenciadora e fi scalizatória dos órgãos ambientais.
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1. À luz dos contornos delineados pelo autor da ação, sobretudo na indicação 

da causa de pedir e do pedido, fi xa-se a competência da Justiça Estadual.

2. A União, ciente da ação, não manifestou interesse em integrar a lide, nem 

há qualquer outra pessoa jurídica de direito público federal (art. 109, I, da CF), a 

justifi car a competência da Justiça Federal no caso.

3. Não fi cou comprovado se tratar de bem da União.

4. Afasta-se a ofensa ao art. 535, I e II, do CPC, se o acórdão decide, 

fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento da lide.

5. Somente a contradição interna, capaz de repercutir sobre o resultado do 

julgamento, autoriza o acolhimento de violação do art. 535, I, do CPC.

6. Inviável a modificação da premissa estabelecida na instância ordinária, 

quanto ao recebimento de laudo emitido pelo IBAMA em 2008 como “fato novo” 

(art. 462 do CPC), em razão do confronto com a data de ajuizamento da ação 

(2005).

7. As licenças ambientais concedidas por órgão estadual, enquanto atos 

administrativos, revestem-se de presunção relativa, ou juris tantum, admitindo 

prova em contrário.

8. A instância ordinária, no exercício do seu livre convencimento (art. 131 do 

CPC), entendeu sufi cientemente demonstrado que as autorizações concedidas 

pela FATMA eram inidôneas e irregulares. Revaloração de provas obstada (Súmula 

n. 7-STJ).

9. Inexiste ofensa ao art. 10 da Lei n. 6.938/1981, quando o julgador se utiliza 

de parecer técnico do IBAMA, para ilidir a regularidade de licença ambiental 

expedido por órgão estadual (FATMA).

10. A competência para licenciar não se confunde com o poder fi scalizatório 

dos demais órgãos ambientais integrantes do SISNAMA. Precedente do STJ.

11. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.

Em razão da especificidade e relevância do caso concreto, pedi vista 

antecipada dos autos.

É o relatório.

O art. 535 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de 

declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão nas 

decisões judiciais.

A sustentação oral do procurador do recorrente, dentre outras alegações, 

indicou a confi guração de omissões no julgado recorrido que motivaram o 

meu pedido de vista, especificamente: a) competência da Justiça Estadual 
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para processar e julgar a ação civil pública ambiental; b) defi nição da natureza 

jurídica da área objeto da controvérsia; c) divergência entre os laudos técnicos 

apresentados pelas partes.

Especifi camente sobre o defeito da omissão, ensejador da oposição de 

embargos de declaração, a lição de José Carlos Barbosa Moreira (Comentários 

ao Código de Processo Civil, Vol. V, 11ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2003, pp. 

548-550):

Há omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o 

julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou 

quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à 

sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente 

sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 475), ou ainda mediante recurso, inclusive 

quanto a ponto acessório, como seria o caso de condenações em despesas 

processuais e honorários advocatícios (art. 20), ou de sanção que se devesse 

impor (...).

(...) Afi gura-se pouco exata a afi rmação de que só importa, neste contexto, 

a omissão quanto a “ponto que deveria ter sido ‘decidido’ e não o foi”. A lei não 

exige senão que se haja omitido ponto “sobre o qual deveria pronunciar-se” o 

juiz ou tribunal (art. 535, n. II); ora, à luz do art. 459, n. II - aplicável a decisões 

de qualquer grau, e não apenas à sentença stricto sensu (art. 165) -, é fora de 

dúvida que incumbe ao órgão judicial pronunciar-se sobre “as questões de fato 

e de direito” relevantes para o julgamento, sem que lhe seja lícito discriminar, 

manifestando-se a respeito de alguma(s) e silenciando acerca de outra(s). Não 

tem ele, por outro lado, o dever de expressar sua convicção acerca de todos os 

argumentos utilizados pelas partes, por mais impertinentes e irrelevantes que 

sejam; mas, salvo quando totalmente óbvia, há de declarar a razão pela qual 

assim os considerou. (...)

É evidentíssimo que não confi gura vício algum - muito ao contrário! - o silêncio 

do órgão judicial sobre matéria cuja apreciação seria incompatível com a decisão 

tomada.

A análise dos acórdãos que julgaram o recurso de apelação e os sucessivos 

embargos de declaração opostos pelo ora recorrente permite afi rmar que, no 

caso concreto, não há falar em omissão dos tópicos indicados, nos termos 

expostos pelo Tribunal de origem:

a) competência da Justiça Estadual para processar e julgar a ação civil 

pública ambiental (fl s. 568-569):
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“Quanto à competência, apesar dos trabalhos desenvolvidos na esfera federal, 

a União não é parte no processo, não demonstrou interesse na causa, embora 

ciente de sua existência.

O fato de a área estar inserida na zona costeira, com mata atlântica 

remanescente e promontório, não retira a competência estadual para a demanda, 

sobretudo porque se busca justamente proteger os interesses da União.

A competência, em tais casos, é comum:

O artigo 23, inc. VI, da Constituição da República fi xa a competência comum 

para a União, Estados, Distrito Federal e Municípios no que se refere à proteção do 

meio-ambiente e combate à poluição em qualquer de suas formas.

No mesmo texto, o artigo 225, caput, prevê o direito de todos a um meio- 

ambiente ecologicamente equilibrado e impõe ao Poder Público e à coletividade 

o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (REsp n. 

604.725, rel. Min Castro Meira).

(...)

Ao demais, o local, sendo promontório, é protegido pela legislação estadual, 

circunstância que, existisse óbice à competência, o espancaria, como bem disse o 

ilustre Procurador de Justiça, Dr. João Fernando Quagliareli Borreili, às fís. 363-364:

Resta evidenciado, portanto, que as licenças ambientais trazidas pelo Apelante 

não possuem, qualquer tipo de referência a estudo prévio de impacto ambiental.

Se a previsão é, inclusive, repetida pela Lei Estadual n. 13.553/205, senão 

vejamos:

“Art. 6º O licenciamento para parcelamento e remembramento do solo, e para 

construções e instalações na Zona Costeira Estadual, deverá observar, além do 

disposto nesta Lei, o previsto nas demais normas federais, estaduais e municipais 

afi ns.

§ 10. A inobservância, mesmo que parcial, das condições de licenciamento 

dispostas neste artigo será penalizada com interdição, embargos e demolição, 

sem prejuízo da cominação de outras sanções previstas em lei.”

Somente para elucidar, o Decreto n. 5.300, de 2007, que veio regulamentar a 

Lei n. 7.661/11988, explica em seu artigo 30 o conceito de zona costeira:

“Art. 3º A zona costeira brasileira, considerada patrimônio nacional pela 

Constituição de 1988, corresponde ao espaço geográfi co de interação do ar, do mar e 

da terra, incluindo seus recursos renováveis ou não, abrangendo uma faixa marítima 

e uma faixa terrestre, com os seguintes limites:

‘1. Faixa marítima: espaço que se estende por doze milhas náuticas, medida 

a partir das linhas de base, compreendendo, dessa forma a totalidade do mar 

territorial.
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1I. Faixa terrestre: espaço compreendido pelos limites dos Municípios que 

sofrem infl uência direta dos fenômenos correspondentes na zona costeira.’

Sem muita difi culdade, chega-se à conclusão de que a área está localizada em 

zona costeira, em área de promontório, consoante se vê das provas testemunhais, 

fotos e declarações dos funcionários públicos envolvidos.

Frise-se, também, que o local é considerado de preservação permanente pela 

legislação do Estado de Santa Catarina: Lei n. 5.793/11980 (art. 60) e Decreto n. 

14.250/1981 (art. 47), as quais assim dispõem, respectivamente:

“Art. 6º. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, criar áreas de proteção 

especial e zonas de reserva ambiental, visando preservá-las e adequá-las aos 

objetivos desta Lei.

“§ 1º As áreas de que trata este artigo poderão compreender:

(...)

“b) promontórios e ilhas fl uviais, costeiras e oceâncias (g.n.).

“Art. 47. Nos promontórios, numa faixa de até 2000 (dois mil) metros de 

extensão, a partir da ponta mais avançada, é proibido:

(...)

“1. O corte de vegetação nativa;

1I. A exploração de pedreiras e outras atividades que degradem os recursos 

naturais e de paisagem;

“III. A edifi cação de prédios ou construção de qualquer natureza”.

O fato de haver referência, com base em noticia (sem prova documental) 

de que parte da área é da União em nada altera o quadro diante, repita- se, da 

competência comum.

A Corte a quo reconheceu a competência da Justiça Estadual para processar 

e julgar a ação civil pública em razão da inexistência de manifestação de 

interesse da União ou ente federal para fi gurar na referida ação ambiental. 

Também considerou que a legislação estadual estabelece a responsabilidade 

do ente estadual na proteção da área objeto de litígio e considerou a expressa 

determinação da Constituição Federal no sentido de reconhecer a existência de 

competência comum nas ações que visem a proteção do meio ambiente.

b) natureza jurídica da área objeto da controvérsia (fl s. 537-538 e fl s. 

570-571, respectivamente):

“Anoto, ainda, por necessário, que parte da área, ao que consta, não é de 

preservação permanente, e sim Área Turística Especial (ATE). Embora não haja 
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sido juntada legislação municipal específi ca nos autos, os elementos que nestes 

repousam levam à crença de que a Municipalidade assim dispôs, malgrado não 

tenha uma só delimitação visível dessa área.

O réu Geraldo Dalcanale pretende construir um condomínio de terrenos na 

região (fl . 220).

Ocorre que, apesar da citada consulta de viabilidade da Fatma, o município 

de Governador Celso Ramos não expediu, ainda, licença (alvará) para nenhuma 

espécie de construção nessa suposta Área Turística Especial. Só isso já basta para 

confi rmar a sentença, também sob tal aspecto.

E mesmo que houvesse tal licença (mas não há), seria ela irrita, sem valor 

algum, porque a área, um promontório, é área non edifi candi, quer pela legislação 

federal, quer pela legislação estadual.

(...)

A corroborar o exposto está a inicial da ação de nunciação de obra nova 

movida pelo Município de Governador Celso Ramos, no qual se atesta que a 

região em questão é área de vegetação de Mata Atlântica, até mesmo pertencente 

à União (fl . 75).

Urge deixar absolutamente claro que, apesar da famigerada licença, a sua 

existência, de nenhum modo, obsta a manutenção da sentença hostilizada (...)”

“No que se refere à questão de se tratar de Área Turística Especial (ATE) ou 

área non edificandi, também se registrou que efetivamente não se tem uma 

exata delimitação entre uma e outra, mas que, para a pretendida construção 

do complexo hoteleiro, há a necessidade de obtenção de todas as licenças 

necessárias, inclusive as do município de Governador Celso Ramos e do Ibama, 

coisa que ainda não ocorreu. Aliás, já no inicio do processo a municipalidade 

informava haver notifi cado o embargante para paralisar as obras por ausência de 

licença da Prefeitura Municipal (fl s. 161-162).”

Efetivamente, no caso examinado, não foi possível defi nir, em face da prova 

produzida nos autos, qual é a real natureza jurídica da área litigiosa ou até mesmo 

o fracionamento do local entre Área de Proteção Permanente ou Área Turística 

Especial (APP ou ATE). Entretanto, tal indefi nição não foi preponderante para 

a resolução da controvérsia, mas sim a inexistência das licenças necessárias para 

a construção do empreendimento imobiliário do recorrente.

c) divergência entre os laudos técnicos apresentados pelas partes 

(respectivamente, fl s. 536-537 e 571):

“Proibição de construir no local e suprimir a vegetação ali existente 0 aspecto 

ambiental da questão reclama abordagem mais específi ca, uma vez que se cuida 
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de ação civil pública ajuizada com o propósito de proteger o meio ambiente, 

os bens históricos, turísticos e paisagísticos (artigo 10, incisos 1 e 111, da Lei n. 

7.347/1985). Deveras, fosse o caso de pura e simplesmente determinar a remoção 

da pavimentação e do malfadado portão, a autora nem sequer teria legitimidade 

para ingressar com a demanda.

E, em que pese a inusitada concessão da Licença Ambiental Prévia - LAP n. 

162/2006, a autorização para corte de vegetação n. 045/2006 e a consulta positiva 

de viabilidade da construção de um Condomínio Unifamiliar e hotel-residencial 

no local (fl s. 273-278), cujos subscritores, ouvidos, em verdade, nada esclareceram 

(fl s. 343-355) (demonstram até mesmo um certo desconhecimento técnico), a 

peça documental mais verossímil e, porque não dizer, mais ilibada, é o Laudo 

Técnico n. 008/2008, emitido pelo Ministério do Meio Ambiente-MAA e produzido 

a pedido do Ministério Público Federal, justamente a fi m de analisar o processo de 

licenciamento ambiental Fatma Urb n. 1.592/07- DTGC/PR/SC.

A sua conclusão, antecipo, foi pela suspensão da licença ambiental (fl . 380).

Antes de transcrevê-lo, o que se faz na íntegra, registro que se trata de 

documento produzido após a prolação do acórdão de fl s. 292-307 e que, a despeito 

disso, deve ser considerado. Em verdade, é fato novo, a ser obrigatoriamente ser 

levado em consideração até mesmo em fase recursal, por força do artigo 462 do 

CPC (REsp n. 847.831, rel. Min. Nancy Andrighi).”

“Quanto ao mais, pretendem os embargos a reapreciação da prova, mais 

precisamente, que a suposta versão anterior a do Laudo Federal de 2008 seja 

prevalente, mas, para tanto, não é cabível o remédio previsto no artigo 535 do 

Estatuto de Processo.”

Por fi m, é possível reconhecer que a aparente divergência entre os laudos 

formulados pelos órgãos federais e estaduais de proteção ao meio ambiente 

foram devidamente considerados pelo Tribunal a quo, ainda que em sentido 

contrário à pretensão do ora recorrente.

Assim, no caso dos autos, não há falar em violação do art. 535, II, do 

Código de Processo Civil, pois as omissões apontadas pelo recorrente não 

ocorreram. No tocante aos demais tópicos do recurso especial, acompanho a 

fundamentação exposta no voto condutor apresentado pela ilustre Relatora 

Ministra Eliana Calmon.

Ante o exposto, acompanho integralmente o voto da Relatora Ministra 

Eliana Calmon para conhecer parcialmente e, nessa parte, negar provimento ao 

recurso especial.
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COMENTÁRIO DOUTRINÁRIO

Ana Paula Rengel Gonçalves1 

Marina Demaria Venâncio2

1. BREVES APONTAMENTOS ACERCA DOS FATOS E DAS 

QUESTÕES JURÍDICAS ABORADAS NO ACÓRDÃO 

Trata-se de Recurso Especial interposto por Geraldo Dalcanale em face 

da Associação de Preservação do Meio Ambiente de Governador Celso Ramos 

(APREMAG), em decorrência do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de Santa Catarina (TJSC), no julgamento do Processo n. 2007.002929-

0, que negou provimento à apelação do recorrente e proveu parcialmente a 

apelação do Município de Governador Celso Ramos apenas para afastar a sua 

responsabilidade pela reparação dos danos ambientais, mantendo a condenação 

do recorrente (1) ao pagamento de indenização pelos danos causados, (2) à 

retirada por completo a pavimentação da via pública indicada e (3) à proibição 

de construir ou desmatar o local denominado Ponta dos Trinta Réis.

Pontua-se que a problemática discutida nesse Recurso Especial se refere, 

na origem, à Ação Civil Pública, ajuizada pela APREMAG em face de Geraldo 

Dalcanale e do Município de Governador Celso Ramos, relativa à pavimentação 

pelo recorrente de uma via pública, à consequente colocação de um portão com 

cadeado nessa via, obstruindo o acesso da população ao local denominado de 

Ponta dos Trinta Réis, e à construção de uma residência de verão, por Geraldo 

Dalcanale, com licenças emitidas sem a devida consulta aos órgãos ambientais, 

gerando danos ambientais e à ordem histórica, turística e paisagística.

Em Primeiro Grau o juiz decidiu pela condenação solidária dos réus ao 

pagamento de indenização pelos danos causados e pela retirada completa da 

pavimentação, proibindo o recorrente de desmatar ou construir na Ponta dos 

Trinta Réis.

1 Mestranda em Direito pelo Programa de Pós Graduação em Direito da Universidade Federal de Santa 

Catarina. Bolsista do CNPq. Integrante do Grupo de Pesquisa Direito Ambiental e Ecologia Política na 

Sociedade de Risco, cadastrado no CNPq/GPDA/UFSC.

2 Graduanda do Curso de Direito da Universidade Federal de Santa Catarina. Bolsista do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científi ca do CNPq. Integrante do Grupo de Pesquisa Direito Ambiental 

e Ecologia Política na Sociedade de Risco, cadastrado no CNPq/GPDA/UFSC.
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Dessa maneira, inconformados, Geraldo Dalcanale e o Município de 

Governador Celso Ramos apelaram da sentença, que foi reformada tão somente 

para eximir o Município da condenação à reparação dos danos ambientais.

Sendo assim, Geraldo Dalcanale interpôs então o Recurso Especial, ora 

analisado, no qual pugna pela reforma do acórdão recorrido, pautando-se em 

três argumentos principais, a saber: (1) a controvérsia sobre a caracterização do 

local, se Área de Preservação Permanente (APP) ou Área Turística Especial 

(ATE), (2) a suposta divergência de posicionamento técnico entre a Fundação 

do Meio Ambiente (FATMA) e do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente 

e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), uma vez que a primeira teria 

concedido licença ambiental para as atividades do particular apesar da negativa 

do segundo, e (3) a incompetência absoluta da Justiça Estadual para a apreciação 

da lide, por se tratar, supostamente, de área pertencente à União.

Em face do apresentado, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça 

(STJ), após o voto-vista do Ministro Mauro Campbell Marques, decidiu por 

unanimidade conhecer parcialmente o Recurso Especial e, nessa parte, negar-

lhe provimento nos termos do voto da Ministra Relatora.

Diante do exposto, é possível realizar alguns apontamentos – teóricos e 

dogmáticos – acerca dos fundamentos que embasaram este acórdão do STJ.

2. ANÁLISE TEÓRICA E DOGMÁTICA DOS FUNDAMENTOS 

DO ACÓRDÃO 

Destaca-se que o acórdão perpassa por importantes temas no âmbito da 

competência para julgar as lides ambientais, bem como para licenciar e fi scalizar 

os empreendimentos e atividades que impactam o meio ambiente.

Nesse sentido, há que se pontuar inicialmente aqui que, da análise dos autos 

do referido Recurso Especial, tem-se que a área atingida pelo dano ambiental 

trata-se de promontório3, não sendo possível precisar-se com clareza qual é 

seu legítimo titular e sua integral caracterização como Área de Preservação 

Permanente (APP). Igualmente, torna-se importante destacar que não restou 

comprovado no processo tratar-se de bem da União e que o Ente Federado, 

ciente da existência da demanda, não manifestou interesse jurídico na lide, bem 

como não o fez nenhuma outra pessoa jurídica de direito público federal.

3 Promontório pode ser defi nido como o “cabo formado por uma elevada montanha”. Cf. DICIONÁRIO 

PRIBERAM. Disponível em <http://www.priberam.pt/dlpo/>. Acesso em: 10 Jun. 2015.
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Dito isso, pontua-se que a Constituição Federal de 1988, no que tange 

à competência da Justiça Federal para apreciar lides, trouxe consigo um rol 

taxativo no artigo 109 dos casos em que compete aos juízes federais processar e 

julgar, divididos entre os critérios pessoal, funcional e material, este último cuja 

“aferição depende dos contornos delineados pelo autor da ação, sobretudo na indicação 

da causa de pedir e do pedido”4.

Dessa forma, rememora-se que os pedidos realizados no âmbito do recurso 

consistem, basicamente, (1) na retirada do portão e do cadeado da via pública 

que dá acesso à Ponta dos Trinta Reis, (2) na abstenção do recorrente de edifi car 

e desmatar aquela área, que se diz se tratar de preservação ambiental, e (3) 

na condenação de ambos os réus a indenizar os danos ambientais e aos bens 

históricos, paisagísticos e turísticos.

Tem-se assim que a demanda em questão não se adequada a nenhum dos 

incisos do referido artigo, uma vez que a União não se confi gura como parte 

interessada na Ação Civil Pública e não há vínculo com a esfera penal por crime 

ambiental contra bem da União. Conclui-se, portanto, que competência para 

o julgamento da presente demanda se encontra na esfera da Justiça Estadual, 

tendo em vista sua matéria e natureza jurídica, como muito bem colocou a 

Ministra Relatora Eliana Calmon.

Ademais, no que tange à competência ambiental para licenciar e fi scalizar, 

coloca-se que o art. 23 da Constituição Federal estabelece a competência 

comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para a 

proteção do meio ambiente, o combate à poluição e a preservação das fl orestas, 

da fauna e da fl ora.

Nesse âmbito, a Lei complementar 140/11, cujas controvérsias 

resultantes de sua interpretação não são o foco deste comentário, ao tratar 

da regulamentação dessa competência comum, estabelece em seu artigo 17 a 

competência do órgão responsável pelo licenciamento ou autorização de um 

determinado empreendimento ou atividade para apurar infrações, lavrar auto 

de infração ambiental e instaurar processo administrativo. Além disso, seu 

parágrafo terceiro ressalva que essa disposição não impede o exercício pelos 

entes federativos da competência “comum de fi scalização da conformidade de 

4  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1.307.317/SC. Recorrente: Geraldo Dalcanale. 

Recorrida: Associação de Preservação do Meio Ambiente de Governador Celso Ramos. Relatora: Min. Eliana 

Calmon. 27.08.2013. p. 11.
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empreendimentos e atividades efetiva ou potencialmente poluidores ou utilizadores de 

recursos naturais com a legislação ambiental em vigor”.

Diante disso, destaca-se que licenciamento ambiental divide-se em uma 

fase preventiva e outra repressiva, nas quais o licenciamento por determinado 

Ente e o seu dever de fiscalização decorrente desse licenciamento [na 

fase preventiva] não mitiga a competência dos outros Entes de zelar pela 

conformidade dos empreendimentos e atividades [na fase repressiva].5 Nesse 

sentido, muito bem coloca Leite6 que

NA fase preventiva, previu [o legislador] o licenciamento por um único ente 

(art. 13), bem como distribuiu as atribuições de licenciamento entre os entes que 

compõem a Federação. Contudo, preservou a competência comum para a fase 

repressiva no art. 3º do art. 17, mantendo a atribuição de fi scalização por todos os 

entes da Federação, de forma cumulativas.

Portanto, entende-se que todos os entes federativos tem competência para 

proteger o bem ambiental, sendo não somente sua faculdade como também 

seu dever atuar na hipótese de se constatar qualquer ilegalidade, em respeito 

ao mandamento dos artigos 23 e 225, caput, da Constituição Federal de 1988. 

Como consequência, tanto o IBAMA quanto a FATMA têm competência para 

fi scalizar a atividade na presente demanda. Dessa forma, no caso em apreço, 

correta a fi scalização da FATMA, órgão estadual que emitiu o licenciamento.

Sobre o tema, muito bem colocou a Ministra Relatora no acórdão em 

comento que a “Competência para licenciar não se confunde com o poder fi scalizatório 

dos demais órfãos ambientais integrantes do SISNAMA”7.

Destaca-se, igualmente, posicionamento do STJ no mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL - ADMINISTRATIVO - AMBIENTAL - MULTA - CONFLITO DE 

ATRIBUIÇÕES COMUNS - OMISSÃO DE ÓRGÃO ESTADUAL - POTENCIALIDADE DE 

DANO AMBIENTAL A BEM DA UNIÃO - FISCALIZAÇÃO DO IBAMA - POSSIBILIDADE.

5  Cf. LEITE, José Rubens Morato (coord.). Manual de Direito Ambiental. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2015; 

MACHADO, Paulo Aff onso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2009.

6  LEITE, José Rubens Morato (coord.). Manual de Direito Ambiental. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 

645.

7 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1.307.317/SC. Recorrente: Geraldo Dalcanale. 

Recorrida: Associação de Preservação do Meio Ambiente de Governador Celso Ramos. Relatora: Min. Eliana 

Calmon. 27.08.2013. p. 14.
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1. Havendo omissão do órgão estadual na fi scalização, mesmo que outorgante 

da licença ambiental, pode o IBAMA exercer o seu poder de polícia administrativa, 

pois não há confundir competência para licenciar com competência para fi scalizar.

2. A contrariedade à norma pode ser anterior ou superveniente à outorga da 

licença, portanto a aplicação da sanção não está necessariamente vinculada à 

esfera do ente federal que a outorgou.

3. O pacto federativo atribuiu competência aos quatro entes da federação para 

proteger o meio ambiente através da fi scalização.

4. A competência constitucional para fi scalizar é comum aos órgãos do meio 

ambiente das diversas esferas da federação, inclusive o art.76 da Lei Federal n. 

9.605/98 prevê a possibilidade de atuação concomitante dos integrantes do 

SISNAMA.

5. Atividade desenvolvi da com risco de dano ambiental a bem da União pode 

ser fi scalizada pelo IBAMA, ainda que a competência para licenciar seja de outro 

ente federado.

Agravo regimental provido.8

Com efeito, acertada é a decisão que permite a fi scalização de atividades 

por outro órgão ambiental, que não o que emitiu a licença. Ademais, ainda 

quanto ao licenciamento e à fi scalização, denota-se do caso a divergência de 

laudo técnico entre a FATMA e o IBAMA, contudo, ambas as provas foram 

analisadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, de forma que 

não houve omissão.

No que importa, por fi m, à relatividade do licenciamento, vê-se que nos 

artigos 9 e 10, parágrafo primeiro, da Lei n. 6.938/1981, o termo “revisão” 

foi colocado juntamente ao termo “licenciamento”. Isso evidencia que a 

Administração Pública pode intervir periodicamente na atividade licenciada, 

com a fi nalidade de examinar a qualidade que esta acarreta ao meio ambiente e, 

mais, o licenciamento ambiental não se confi gura como um ato administrativo 

defi nitivo.9

Destaca-se que em matéria ambiental o Poder Público intervém com o 

intuito de prevenir o dano. Inclusive, a Carta Magna de 1988, em seu caput, 

8 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no REsp 711.405/PR. Agravante: Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Agravado: Sociedade Cerealista Exportadora de 

Produtos Paranaenses. Relator: Min. Humberto Martins. Brasília, 28.04.2019.

9 MACHADO, Paulo Aff onso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. P. 275.
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estabeleceu que a defesa do meio ambiente não se trata de mera faculdade, mas 

sim de um dever constitucional do Poder Público. Não há, portanto, dúvidas de 

que o licenciamento da obra em questão detém apenas o caráter de presunção 

relativa.

3. CONCLUSÃO

O acordão tratou principalmente da atuação dos órgãos ambientais, 

destacando a fi scalização. A Lei complementar n. 140/2011 dispõe sobre a 

competência em matéria ambiental, de forma que regulamentou o artigo 23 da 

Constituição Federal de 1988. A lei deve ser analisada sistematicamente com o 

mandamento constitucional do artigo 23 e do artigo 225, assim, a competência 

para fi scalizar é ampliativa e permanece comum de todos os entres federados e 

seus órgãos ambientais.

Diante do exposto, conclui-se que o STJ soube ter a sensibilidade necessária 

para julgar questões ambientais, vez que são mais complexas e necessitam que 

a lei seja interpretada e aplicada em benefício do meio ambiente e seu titular, 

qual seja, toda coletividade. Assim, a Corte Superior trilha o caminho de uma 

jurisprudência acertada e realmente preocupada em seguir a Carta Magna de 

1988.
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RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 41.551-MA 

(2013/0068789-3)

Relator: Ministro Benedito Gonçalves

Recorrente: ABB Ltda e outro

Advogados: Paulo Guilherme de Mendonça Lopes

     Ulisses César Martins de Sousa

Recorrido: Estado do Maranhão

Procurador: Selma Ferreira Silva Pereira e outro(s)

EMENTA

Administrativo. Recurso ordinário em mandado de segurança. 

Licença ambiental. Construção de linha de transmissão de energia 

entre os Estados do Pará e Maranhão. Obras com significativo 

impacto ambiental. Competência para expedição da licença ambiental 

pertencente ao IBAMA. Anulação do auto de infração e do termo 

de interdição das obras exarado pelo órgão estadual do Maranhão - 

GEMARN.

1. Recurso ordinário no qual se discute a legalidade do auto de 

infração e do termo de interdição de obra de transmissão de energia 

localizada entre os Estados do Pará e do Maranhão, exarado pelo 

órgão estadual de proteção ambiental do Maranhão - GEMARN, 

sob o argumento que a licença ambiental expedida pelo IBAMA seria 

inválida, por ser daquele ente estadual a competência exclusiva para 

expedição de tal licença.

2. Compete, originalmente, ao IBAMA a expedição de licença 

ambiental para a execução de obras e empreendimentos que se 

localizam ou se desenvolvem em dois ou mais estados ou cujos impactos 

ambientais ultrapassem os limites territoriais de um ou mais estados 

da federação. Inteligência do art. 10, § 4º, da Lei n. 6.938/1981, com 

as alterações feita pela Lei n. 12.856/2013; da Resolução n. 237/1997 

do CONAMA e da LC n. 140/2011.

3. Ilegalidade do auto de infração e do termo de interdição da 
obra expedidos pelo órgão estadual de proteção do meio ambiente do 

Estado do Maranhão - GEMARN.

4. Recurso ordinário provido para conceder a segurança.
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ACÓRDÃO

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

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

Justiça prosseguindo o julgamento, por unanimidade, dar provimento ao recurso 

ordinário em mandado de segurança, nos termos do voto-vista do Sr. Ministro 

Relator. Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Ari Pargendler, Arnaldo Esteves 

Lima e Napoleão Nunes Maia Filho (Presidente) votaram com o Sr. Ministro 

Relator.

Brasília (DF), 22 de abril de 2014 (data do julgamento).

Ministro Benedito Gonçalves, Relator

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Benedito Gonçalves: Trata-se de recurso ordinário 

interposto por ABB Ltda e outro contra acórdão oriundo do TJ-MA, proferido 

em mandado de segurança impetrado com o objetivo de anular auto de infração 

e termo de interdição e construir as linhas de transmissão de energia elétrica 

independente de licenciamento do órgão ambiental do Estado do Maranhão, 

por já possuir a licença do IBAMA.

A ementa do acórdão combatido é a seguinte:

Mandado de segurança. Licença ambiental. IBAMA. Função supletiva. Direito 

líquido e certo. Prova inequívoca. Inexistência. Ordem denegada.

1 - O IBAMA somente licenciará em caráter supletivo, em relação ao órgão 

estadual ambiental, que possuem autonomia para tal.

2 - O mandado de segurança é instrumento idôneo para proteger direito 

líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de 

prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória para 

comprovação.

3 - Ordem denegada. Unanimidade.

Noticiam os autos que a Empresa Amazonense de Transmissão de Energia 

S.A obteve concessão para construir linha de transmissão de energia elétrica 

de 500 Kv, entre os Municípios de Tucuruí, no Estado do Pará e Presidente 
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Dutra, no Estado do Maranhão, com a extensão aproximada de 400 km, 

contratando, para auxiliá-la nas atividades, a sociedade empresária ABB LTDA, 

ora recorrente.

Em 19.9.2002, a Gerência Estadual de Meio Ambiental e Recursos 

Naturais do Estado do Maranhão - GEMARN, lavrou o Auto de Notifi cação 

e Intimação n. 702 e o Termo de Interdição n. 59, ao fundamento de não haver 

sido emitida licença pelo órgão ambiental do Estado.

Contra esse ato, foi impetrado o presente writ, no qual alegaram as 

impetrantes que a competência para licenciar obra que possa causar impacto 

ambiental em mais de um estado da federação é do IBAMA, nos termos do art. 

10 da Lei n. 6.938 e da Resolução CONAMA n. 237/1997.

As Câmaras Cíveis Reunidas do TJ-MA, por unanimidade de votos, 

denegaram a segurança, ao fundamento de que o IBAMA só pode agir 

supletivamente e que a licença por ele concedida não substitui a que deveria ser 

fornecida pelo órgão estadual, por ser a competência requisito essencial do ato 

administrativo.

Na irresignação que ora se apresenta, a recorrente sustenta, em suma, que 

é competência do IBAMA autorizar a realização de empreendimentos e obras 

com possível degradação ambiental quando envolver território de mais de um 

estado da federação e que a LC n. 140/2011, mesmo posterior, adotou esse 

entendimento.

Ao fi nal, requer o provimento do recurso ordinário, com o fi m de conceder 

a segurança objetivada, para anular o auto de infração e o termo de interdição, 

acima referido.

O recorrido apresentou contrarrazões, às fls. 457-468, e pugnou pela 

mantença do acórdão recorrido, uma vez que é competência originária do Órgão 

Estadual de controle ambiental para o licenciamento ambiental.

O Ministério Público Federal, em seu parecer de fl s. 482-488, opinou pelo 

provimento deste recurso ordinário.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Benedito Gonçalves (Relator): Como relatado, trata-se de 

recurso ordinário com o objetivo de anular o Auto de Infração e o Termo de 
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Interdição e construir as linhas de transmissão de energia elétrica independente 

de licenciamento do órgão ambiental do Estado do Maranhão - GEMARN, 

por já possuir tal licença expedida pelo IBAMA, já que no caso compete a 

este último autorizar a realização de empreendimentos e obras com possível 

degradação ambiental quando envolver território de mais de um estado da 

federação, nos termos da legislação pátria.

Anota-se, de início, que o Tribunal de origem denegou a segurança, nos 

seguintes termos:

A Lei n. 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, 

seus fi ns e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências, 

prevê em seu art. 10, verbis:

Art. 10 - A construção, instalação, ampliação e funcionamento de 

estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados 

efetiva e potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma, 

de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento de 

órgão estadual competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente 

- SISNAMA, e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais 

Renováveis - IBAMA, em caráter supletivo, sem prejuízo de outras licenças 

exigíveis.

Conforme se vê do citado artigo, o IBAMA somente licenciará em caráter 

supletivo, em relação ao órgão estadual ambiental, que possuem autonomia para 

tal.

[...]

Assim, correta a lavratura do auto de notifi cação e intimação, acompanhado 

de embargo da obra, por parte da GEMARN, eis que a esta competia conceder as 

licenças para a construção das linhas de transmissão.

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 225, garantiu que o meio 

ambiente, na qualidade de direito fundamental de terceira dimensão, constitui-

se em bem de uso comum e direito de todos.

Exatamente por esse motivo, compete à União, aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios zelar pela sua proteção e legislar concorrentemente, 

em sistemática denominada “federalismo cooperativo” (arts. 23, V, e 24, VI, da 

CF).

A Lei n. 6.938/1981, que estabeleceu que a Política Nacional do Meio 

Ambiente, no seu art. 6º, IV, criou o IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, com a fi nalidade de planejar, 
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coordenar, supervisionar e controlar, como órgão federal, a política e diretrizes 

governamentais fi xadas para o meio ambiente. Vejamos o referido artigo:

Art. 6º - Os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, 

dos Territórios e dos Municípios, bem como as fundações instituídas pelo 

Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, 

constituirão o Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, assim estruturado:

IV - órgãos executores: o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis - IBAMA e o Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade - Instituto Chico Mendes, com a fi nalidade de executar e fazer 

executar a política e as diretrizes governamentais fi xadas para o meio ambiente, 

de acordo com as respectivas competências; (Redação dada pela Lei n. 12.856, de 

2013).

Também, na mesma oportunidade, foram estabelecidos os órgãos 

seccionais e locais, responsáveis pela execução de programas, projetos e pelo 

controle e fi scalização de atividades capazes de provocar a degradação ambiental, 

respectivamente nas esferas estadual e municipal (art. 6º, V e VI).

De acordo com o art. 10, § 4º, da referida Lei n. 6.938/1981, alterada 

pela Lei n. 12.856/2013, o licenciamento ambiental, como espécie de ato 

administrativo, em caso de atividades e obras com significativo impacto 

ambiental, deve ser concedido pelo IBAMA, conforme se vê na sua redação 

legal:

Art. 10. A construção, instalação, ampliação e funcionamento de 

estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados 

efetiva e potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma, 

de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licencia- mento de 

órgão estadual competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente 

- SISNAMA, e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais 

Renováveis - IBAMA, em caráter supletivo, sem prejuízo de outras licenças 

exigíveis.

[...]

§ 4º Compete ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais 

Renováveis - IBAMA o licenciamento previsto no caput deste artigo, no caso de 

atividades e obras com signifi cativo impacto ambiental, de âmbito nacional ou 

regional.

O IBAMA, então, não possui somente competência supletiva para 

conceder licenças, conforme alega o recorrido. Embora a referida lei não tenha 
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estabelecido quais seriam essas atividades e obras, o CONAMA, um pouco 

mais tarde, na sua atribuição de elaborar normas e padrões para organização 

do Sistema Nacional do Meio Ambiente editou a Resolução n. 237/1997, que 

dispõe:

Art. 4º - Compete ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis - IBAMA, órgão executor do SISNAMA, o licenciamento 

ambiental, a que se refere o artigo 10 da Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981, de 

empreendimentos e atividades com signifi cativo impacto ambiental de âmbito 

nacional ou regional, a saber:

I - localizadas ou desenvolvidas conjuntamente no Brasil e em país limítrofe; no 

mar territorial; na plataforma continental; na zona econômica exclusiva; em terras 

indígenas ou em unidades de conservação do domínio da União.

II - localizadas ou desenvolvidas em dois ou mais Estados;

III - cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais do 

País ou de um ou mais Estados;

IV - destinados a pesquisar, lavrar, produzir, benefi ciar, transportar, armazenar 

e dispor material radioativo, em qualquer estágio, ou que utilizem energia nuclear 

em qualquer de suas formas e aplicações, mediante parecer da Comissão Nacional 

de Energia Nuclear - CNEN;

V - bases ou empreendimentos militares, quando couber, observada a 

legislação específi ca.

§ 1º - O IBAMA fará o licenciamento de que trata este artigo após considerar 

o exame técnico procedido pelos órgãos ambientais dos Estados e Municípios 

em que se localizar a atividade ou empreendimento, bem como, quando couber, 

o parecer dos demais órgãos competentes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, envolvidos no procedimento de licenciamento.

§ 2º - O IBAMA, ressalvada sua competência supletiva, poderá delegar aos 

Estados o licenciamento de atividade com signifi cativo impacto ambiental de 

âmbito regional, uniformizando, quando possível, as exigências.

Nos dizeres de Celso Antônio Pacheco Fiorillo, em sua obra Curso de 

Direito Ambiental Brasileiro, Ed. Saraiva, 13ª ed., p. 237:

De qualquer modo, pela Resolução Conama n. 237/1997, temos 

que as licenças ambientais deverão ser expedidas pelo Ibama para os 

empreendimentos e atividades com signifi cativo impacto ambiental de âmbito 

nacional ou regional, conforme preceitua o art. 4º. [...]
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Com isso, fi cou expressamente delimitado os critérios para defi nir as 

atividades e obras com “signifi cativo impacto ambiental”.

Retira-se daí, no que nos interessa, os incisos II e III, que são pontuais 

em estabelecer que como tal são consideradas as obras e empreendimentos que 

se localizem ou se desenvolvem em dois ou mais estados ou cujos impactos 

ambientais ultrapassem os limites territoriais de um ou mais estados. Exatamente 

o que ocorre no caso presente.

Ainda, nas palavras de Marcia Dieguez Leuzinger e Sandra Cureau, na 

obra Direito Ambiental, Ed. Elsevier, p. 58:

[...] Como competência para licenciar, nos termos do art. 23 da CF/1988, 

reparte-se por todas as entidades que compõem a federação (União, estados, 

Distrito Federal e municípios), a Resolução n. 237/1997 apenas adaptou os termos 

do art. 10 da Lei n. 6.938/1981 ao novo regramento constitucional, conferindo, 

para tanto, aos entes municipais, competência para o licenciamento ambiental 

(competência material), desde que preenchidos determinados requisitos, como a 

existência de Conselho de Meio Ambiente, com caráter deliberativo e participação 

social.

Desse modo, nos termos do art. 4º da Resolução, compete à União, por meio 

do Ibama, proceder ao licenciamento de empreendimentos e atividades com 

signifi cativo impacto ambiental de âmbito nacional ou regional. Nos incisos 

do dispositivo em questão estão especifi cados os casos em que a competência 

é federal, por se tratar de atividades: [...] b) localizadas ou desenvolvidas 

em dois ou mais Estados (critério de localização) e c) cujos impactos diretos 

ultrapassem os limites territoriais do país ou de mais de um Estado (critério de 

extensão dos impactos diretos) [...]

Reforça-se que, esse critério foi adotado pelo legislador na LC n. 140/2011, 

que fi xa normas para defi nição de competências em matéria ambiental, senão 

vejamos:

Art. 7º. São ações administrativas da União:

[...]

XIV - promover o licenciamento ambiental de empreendimentos e 

atividades:

a) localizados ou desenvolvidos conjuntamente no Brasil e em país limítrofe;

b) localizados ou desenvolvidos no mar territorial, na plataforma continental 

ou na zona econômica exclusiva;

c) localizados ou desenvolvidos em terras indígenas;



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

566

d) localizados ou desenvolvidos em unidades de conservação instituídas pela 

União, exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs);

e) localizados ou desenvolvidos em 2 (dois) ou mais Estados;

E, Paulo Affonso Leme Machado, em sua obra Direito Ambiental 

Brasileiro, Ed. Malheiros, 21ª ed., p. 185, acrescenta que: “A Lei Complementar 

n. 140/2011 impôs uma ressalva na competência dos Estados, visando à 

observância da competência mais ampla da União. A ressalva ou a limitação 

imposta tem a função de alertar as ações estaduais, para que respeitem as ações 

já tomadas pela União”.

No presente caso, a obra em discussão (linha de transmissão de energia 

elétrica) tem origem na cidade de Tucuruí-PA e destino fi nal a cidade de Presidente 

Dutra-MA, enquadrando-se, perfeitamente, na hipótese dos incisos II e III do art. 

4º da Resolução do Conama n. 237/1997 e, atualmente, na LC n. 140/2011, pois 

fi xadas em dois Estados da Federação, quais sejam, Estado do Pará e Estado do 

Maranhão.

De se concluir, nesse contexto, que a competência, originária, para o licenciamento 

ambiental, in casu, é mesmo do IBAMA, sendo ilegais o auto de infração, bem como o 

termo de interdição das obras, lavrados pelo órgão estadual GEMARN.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário, para conceder a 

segurança pleiteada.

É como voto.

COMENTÁRIO DOUTRINÁRIO

Leonardo Castro Maia1

1. BREVE DESCRIÇÃO DOS FATOS E DAS QUESTÕES 

JURÍDICAS ABORDADAS NO ACÓRDÃO

1 Especialista em Direito Ambiental e Urbanístico pela Universidade Anhanguera (UNIDERP). Membro 

do Conselho de Política Estadual do Meio Ambiente (Copam) de Minas Gerais. Membro da Associação 

Brasileira dos Membros Ministério Público de Meio Ambiente (ABRAMPA). Secretário-Geral da Rede 

Latino-Americana do Ministério Público Ambiental. Coordenador das Promotorias de Justiça de Meio 

Ambiente da Bacia Hidrográfi ca do Rio Doce. Promotor de Justiça em Minas Gerais.
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Versa o v. Acórdão, proferido em sede do Recurso em Mandado de 

Segurança n. 41.551 – MA, sobre interessante caso em que o se discutiu a 

(i)legalidade de autuações – auto de notifi cação e intimação, bem como de 

interdição – levadas a efeito pelo órgão ambiental do Estado do Maranhão, 

em desfavor da sociedade empresária ABB LTDA., co-empreendedora em 

instalação de linha de transmissão de energia elétrica entre os Municípios de 

Tucuruí, no Estado do Pará e Presidente Dutra, no Estado do Maranhão, com 

extensão de aproximadamente 400 km, sem licença ambiental do órgão estadual 

maranhense.

No caso, a empresa alegou possuir licença concedida pelo Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), 

ao passo que o TJMA entendeu, a partir da leitura do art. 10 da Lei 6.938/1981, 

que o órgão federal somente teria competência supletiva, justifi cando-se, neste 

contexto, as autuações do órgão ambiental estadual.

2. SOLUÇÃO APRESENTADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA

No julgado, a solução aplicada pelo STJ considerou o lineamento 

constitucional dado a matéria, que estabeleceu a competência comum dos entes 

da Federação para o exercício do poder de polícia administrativa em matéria 

ambiental, a atual redação do §4º do art. 10 da Lei 6.938/1981, alterada pela 

Lei 7.804/1989, além das disciplinas da Resolução CONAMA 237/1997 (inc. 

II do art. 4º) e da Lei Complementar 140/2011 (alínea e do inc. XIV do inc. 

7º), decidindo pela ilegalidade das autuações feitas pelo órgão ambiental do 

Maranhão e pela competência originária do IBAMA para o licenciamento da 

obra em questão.

3. ANÁLISE TEÓRICA DOGMÁTICA DOS FUNDAMENTOS 

DO ACÓRDÃO

A redação original do art. 10 da Lei 6.938/1981 incumbia aos órgãos 

ambientais estaduais a tarefa de licenciar atividades a construção, instalação, 

ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de 

recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, bem 

como os capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, redação 

que foi modifi cada pela Lei 7.804/1989, para estabelecer que o licenciamento 

estaria a cargo do órgão estadual competente, integrante do Sistema Nacional 
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do Meio Ambiente – SISNAMA, resguardada a competência supletiva do 

IBAMA, além de adicionar o §4º ao citado dispositivo, dispondo competir ao 

IBAMA (originariamente, portanto) o licenciamento das atividades e obras 

com signifi cativo impacto ambiental, de âmbito nacional ou regional.

Com efeito, a partir da competência comum referida no art. 23 da 

Constituição de 1988 e à vista da concepção, também constitucional, do 

chamado direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, compreendido 

como um bem de uso comum do povo – e não dos entes que compõem a 

Federação, frise-se! – razoável concluir que uma norma infraconstitucional 

jamais poderia atribuir toda a competência licenciatória, e ainda para todos os 

tipos de estabelecimentos e atividades – considerada a variedade dos portes, as 

naturezas e o potencial poluidor – a uma única esfera da federação, excluindo 

todas as demais.

Importante notar que, para fi ns de defi nição da competência ambiental, 

a própria Constituição Federal já previa que “leis complementares fi xariam 

normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em 

âmbito nacional” (parágrafo único do art. 23 da CF/1988).

Neste contexto, ante a falta da citada legislação complementar, o Conselho 

Nacional de Meio Ambiente, valendo-se de sua competência regulamentar (art. 

6º, II, da Lei 6.938/1981), editou a Resolução 237/1997, que utilizou critérios 

variados – como o da dominialidade, o geográfico e o da abrangência do 

impacto2 – para, conforme a situação, defi nir o órgão do SINAMA competente 

para cada licenciamento ambiental.

A validade desta Resolução CONAMA (como de todas as outras) e sua 

adequação ao contexto constitucional de 1988 suscitou grande celeuma no meio 

jurídico, antagonizando duas correntes doutrinárias de maior expressão3: a) a 

primeira, defendendo que o CONAMA exerce poder regulamentar, conferido 

pelo supracitado dispositivo da Lei 6.938/19814; b) a segunda, argumentando 

2 TRENNEPOHL, Curt; TRENNEPOHL, Terence. Licenciamento ambiental. 2ª ed. Niterói: Impetus, 2008, 

p. 29.

3 Conforme examinamos em MAIA, Leonardo Castro. O Superior Tribunal de Justiça e as Resoluções do 

CONAMA. In: SOARES JÚNIOR, Jarbas; ALVARENGA, Luciano José (coordenadores). Direito ambiental 

no STJ. Belo Horizonte: Del Rey, 2010.

4 Neste sentido: MARCHESAN, Ana Maria Moreira. STEIGLEDER, Annelise Monteiro. CAPPELLI, 

Sílvia. Direito Ambiental. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2008, p. 60; MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Impacto 
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que, em razão da disposição do art. 25 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias e do princípio da reserva legal consubstanciado no art. 5o, II, da 

Constituição Federal, todas as resoluções do CONAMA restaram revogadas, 

não havendo sido recepcionada pela Constituição de 1988 a atribuição do 

CONAMA para editar normas, o que equivaleria a exercer uma competência 

legislativa do Congresso Nacional5.

Assim, como no julgado em comento, a jurisprudência do STJ sobre o 

tema, albergou a primeira corrente, decidindo pela legalidade das resoluções, 

como uma exp ressão do exercício do poder regulamentar do CONAMA6, ao 

mesmo tempo em que estabeleceu que a edição de resoluções pelo órgão não se 

tratava de manifestação da competência legislativa da União para edição de leis 

formais gerais sobre meio ambiente, conforme disposto no art. 24, incisos VI, 

VIII e §1º, da Constituição Federal7.

No caso em exame, sem embargo do reconhecimento das Resoluções 

CONAMA como fonte do Direito, o STJ também aplicou a alínea e do 

inc. XIV do inc. 7º da Lei Complementar 140/2011, que, com o objetivo 

de regulamentar o parágrafo único do art. 23 da Constituição Federal, e a 

exemplo da Resolução CONAMA 237/1997, adotou o critério geográfi co 

para estabelecer a competência da União (e do IBAMA, portanto) para o 

licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades localizados ou 

desenvolvidos em dois ou mais Estados.

Ambiental: aspectos da legislação brasileira. 3a ed., São Paulo: Juarez de Oliveira, 2006, p. 12; MACHADO, 

Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 164; SARLET, Ivo 

Wolfgang (coord.). As resoluções do CONAMA e o princípio da legalidade: a proteção ambiental à luz da segurança 

jurídica. p. 8. In: Revista Jurídica, Brasília, vol. 10, n. 90, Ed. Esp., p. 1-25, abril-maio, 2008. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev_90/Artigos/PDF/IngoWolfgang_Rev90.pdf>. Acesso em 

10.02.2015.

5 Neste sentido: MUKAI, Toshio. Direito Ambiental Sistematizado. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 

2004, p. 60/61; SILVEIRA, Patrícia Azevedo da. Competência Ambiental. Curitiba: Juruá, 2003, p. 156; e 

CHAGAS, Ana Paula. A ilegalidade das normas editadas pelo CONAMA. São Paulo: Consultor Jurídico, 2009. 

Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2009-out-11/conama-usurpa-competencia-outros-poderes-

editar-normas>. Acesso em 10.02.2015.

6 Neste sentido, são precedentes: Recurso Especial 194.617/PR, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 16.04.2002, DJ 01.07.2002; Recurso Especial 992.462/MG, Rel. 

Ministro HUMBERTO MARTINS, j. 31.10.2008, DJ 17.11.2008; Recurso Especial 994.881/SC, Relator 

Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. 16.12.2008, DJ 09.09.2009.

7 Neste sentido: Recurso Especial 910.647/RJ, Relatora Ministra DENISE ARRUDA, j. 07.10.2008, 

DJ 29.10.2008; Agravo Regimental no Recurso Especial 1074011/TO, Relator Ministro HUMBERTO 

MARTINS, j. 08.09.2009, DJ 28/09/2009.
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Dito isto, revela-se aí a presença de um imperativo lógico, que parece 

conduzir à solução dada ao caso pelo STJ, embora este não o tenha mencionado 

expressamente, qual seja: assegurada a competência comum, o caso concreto 

somente admite o licenciamento ambiental por um único ente federativo.

Com efeito, o princípio do licenciamento por um único ente federativo, 

introduzido no ordenamento pelo art. 7º da Resolução CONAMA 237/1997, 

foi consagrado no art. 13 da Lei Complementar 140/2011 e parte da premissa 

lógica, segundo a qual não seria razoável cogitar em mais de um licenciamento 

(ambiental) por entes distintos – seja por mais de um Estado, seja por quaisquer 

um deles em concurso com a União – sob pena de se admitir a possibilidade 

de decisões administrativas contraditórias, como a hipótese de deferimento do 

licenciamento do empreendimento (do todo ou de parte) por um ente e seu 

indeferimento por outro; ou, ainda, do deferimento com exigências distintas 

(condicionantes, p. ex.) estabelecidas por cada um dos entes.

Além disto, a incidência do princípio afastaria (afasta!) o risco, de todo 

indesejável, de um Estado ver-se na situação de licenciar impactos em outro, 

o que resultaria em inequívoca ofensa à organização político-administrativa 

da República Federativa do Brasil, fundada na autonomia dos entes (art. 18 

da CF/1988), e comprometimento do equilíbrio do desenvolvimento e do 

bem-estar em âmbito nacional que devem orientar a cooperação referida no 

parágrafo único do art. 23 da CF/1988.

É de se notar que, nos termos do §1º do art. 13 da Lei Complementar 

140/2011, os demais entes federativos interessados no licenciamento podem 

manifestar-se ao órgão responsável pela licença ou autorização, pelo que são 

consideradas suas contribuições, embora de maneira não vinculante, respeitados 

os prazos e procedimentos do licenciamento ambiental, o que mantém o regime 

de cooperação instituído pela Constituição.

Há ainda que se considerar que a adoção do princípio do licenciamento 

por um único ente federativo também não é, em absoluto, incompatível com as 

atuações supletiva8 ou subsidiária9 no âmbito do licenciamento ambiental.

8 Ação do ente da Federação que se substitui ao ente federativo originariamente detentor das atribuições, nas 

hipóteses defi nidas na própria Lei Complementar 140/2011 (art. 2º, inc. II, c/c §3º do art. 14, c/c art. 15 da 

Lei).

9 Ação do ente da Federação que visa a auxiliar no desempenho das atribuições decorrentes das competências 

comuns, quando solicitado pelo ente federativo originariamente detentor das atribuições defi nidas na Lei 

Complementar 140/2011 (art. 2º, inc. III, c/c art. 16 da Lei).
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Neste contexto, embora não haja citado expressamente o princípio do 

licenciamento por um único ente da federação, outra não poderia ser a solução 

dada ao caso em estudo pelo STJ, senão no sentido de declarar a competência 

originária do IBAMA para o licenciamento do empreendimento interestadual, 

reconhecendo a ilegalidade das autuações feitas pelo órgão ambiental do 

Maranhão, fundadas na ausência de licença ambiental estadual.

Com todas as observações e ressalvas acima, registre-se a existência de 

julgado do próprio STJ, de 2004, em cuja ementa parece haver sido admitida, 

em sentido diametralmente oposto, a possibilidade de duplicidade de 

licenciamentos, vejamos:

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESASSOREAMENTO 

DO RIO ITAJAÍ-AÇU. LICENCIAMENTO. COMPETÊNCIA DO IBAMA. INTERESSE 

NACIONAL.

1. Existem atividades e obras que terão importância ao mesmo tempo 

para a Nação e para os Estados e, nesse caso, pode até haver duplicidade de 

licenciamento.

2. O confronto entre o direito ao desenvolvimento e os princípios do direito 

ambiental deve receber solução em prol do último, haja vista a fi nalidade que 

este tem de preservar a qualidade da vida humana na face da terra. O seu objetivo 

central é proteger patrimônio pertencente às presentes e futuras gerações.

3. Não merece relevo a discussão sobre ser o Rio Itajaí-Açu estadual ou federal. 

A conservação do meio ambiente não se prende a situações geográficas ou 

referências históricas, extrapolando os limites impostos pelo homem. A natureza 

desconhece fronteiras políticas. Os bens ambientais são transnacionais. A 

preocupação que motiva a presente causa não é unicamente o rio, mas, 

principalmente, o mar territorial afetado. O impacto será considerável sobre o 

ecossistema marinho, o qual receberá milhões de toneladas de detritos.

4. Está diretamente afetada pelas obras de dragagem do Rio Itajaí-Açu 

toda a zona costeira e o mar territorial, impondo-se a participação do IBAMA 

e a necessidade de prévios EIA/RIMA. A atividade do órgão estadual, in casu, a 

FATMA, é supletiva. Somente o estudo e o acompanhamento aprofundado da 

questão, através dos órgãos ambientais públicos e privados, poderá aferir quais os 

contornos do impacto causado pelas dragagens no rio, pelo depósito dos detritos 

no mar, bem como, sobre as correntes marítimas, sobre a orla litorânea, sobre os 

mangues, sobre as praias, e, enfi m, sobre o homem que vive e depende do rio, do 

mar e do mangue nessa região.

5. Recursos especiais improvidos.” (REsp 588.022/SC, Rel. Ministro JOSÉ 

DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2004, DJ 05/04/2004, p. 217)
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Nesta decisão, que também colocou em evidência o §4o do art. 10 da Lei 

6.938/1981 e o seu caput, o STJ aplicou os critérios geográfi co (impacto sobre 

a zona costeira do desassoreamento do Rio Itajaí-Açu) e da preponderância do 

interesse nacional (por supostos impactos na zona costeira e mar territorial), 

ao mesmo tempo em afastou o critério da dominialidade10 (ao entender ser 

indiferente o fato do rio ser federal ou estadual).

Curiosamente, em seu dispositivo, diversamente do que constou da ementa, 

nada se disse acerca da duplicidade de licenciamentos ou da possibilidade de 

exercício competência supletiva do órgão ambiental estadual.

In casu, o Eminente Ministro Relator simplesmente negou provimento aos 

recursos e votou no sentido de declarar a competência do órgão ambiental da 

União – IBAMA.

Não obstante, embora sinalizando claramente não desconhecer o princípio 

do licenciamento por um único ente federativo, a fundamentação do voto fl ertou, ao 

mesmo tempo, com duas idéias opostas: a primeira, de que o licenciamento deve 

ser em um só nível; a segunda, de que as atribuições devem ser repartidas entre 

o IBAMA e os órgãos estaduais e municipais em cujos territórios se localizar o 

empreendimento. Vejamos um trecho do voto:

O CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente, através da Resolução nº 

237, de 19 de dezembro de 1997, defi niu os empreendimentos e atividades que 

estão sujeitos ao licenciamento ambiental. Esse licenciamento deve ser efetuado 

em um nível de competência, repartindo-se harmonicamente as atribuições entre 

o IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, 

em nível federal, e os órgãos ambientais dos Estados e Municípios em que se 

localizar o empreendimento.

Demais disso e até aonde podemos perscrutar, o distanciamento do 

princípio do licenciamento em um único nível federativo, ínsito na ementa do 

julgado, parece refl etir a lição doutrinária de PAULO AFFONSO LEME 

MACHADO11 transcrita na fundamentação do voto-guia, que assim 

discorria:

10 Informações constantes do Acórdão dão de divergência sobre o domínio do rio, se da União (tese do 

Ministério Público Federal, recorrido) ou se do Estado de Santa Catarina (tese da Superintendência do Porto 

de Itajaí, primeiro recorrente).

11 Direito Ambiental Brasileiro, 10ª ed., Malheiros Editores, p. 250/252.
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[...] No SISNAMA os Estados nã o estã o obrigados a abdicar de suas 

competências ambientais frente aos ó rgã os ambientais da Uniã o, podendo, 

contudo, voluntariamente aderir a um sistema de cooperaçã o administrativa.

Existirão atividades e obras que terã o importância ao mesmo tempo 

para a Naçã o e para os Estados, e, nesse caso, poderá  haver duplicidade de 

licenciamento. O deferimento ou o indeferimento do licenciamento deverã o 

ser respeitados, aplicando-se, inclusive, as sanções de cada legislaçã o - federal, 

estadual ou municipal - em caso de desobediência.

A questão, contudo, parece haver sido superada definitivamente pelo 

advento da Lei Complementar 140/2011.

4. CONCLUSÕES.

A partir da análise do Acórdão no Recurso em Mandado de Segurança n. 

41.551 – MA é possível então concluir que a decisão do STJ está sintonizada com 

o sistema de competência comum e cooperativa estabelecido pela Constituição 

Federal e regulamentado pela Lei Complementar 140/2011 e pela Resolução 

CONAMA 237/1997, assentado sobre a regra e princípio do licenciamento 

por um único ente da federação (art. 13 da LC 140/2011 e 7º da Resolução 

CONAMA 237/1997), que informa que: para o licenciamento ambiental de 

empreendimentos e atividades localizados ou desenvolvidos em dois ou mais 

Estados, a única solução viável se apresenta no licenciamento pelo órgão da 

União, nos termos da alínea e do inc. XIV do inc. 7º da Lei Complementar 

140/2011 e inc. II do art. 4º da Resolução CONAMA 237/1997, sem prejuízo 

da oitiva, de maneira não vinculante, dos demais entes.
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4.2. Inafastabilidade do Controle Jurisdicional

RECURSO ESPECIAL N. 1.279.607-PR (2011/0222340-5)

Relator: Ministro Mauro Campbell Marques

Recorrente: Ministério Público Federal

Recorrido: Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - 

DNIT

Procurador: Liliane Jacques Fernandes e outro(s)

Recorrido: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis - IBAMA

Procurador: Marcelo Carvalho dos Santos e outro(s)

Interessado: Associação Indígena Tekone Mboguata - AITE

Interessado: Companhia Docas do Maranhão - CODOMAR

Interessado: União

EMENTA

Processual Civil e Ambiental. Recurso especial. Ofensa ao art. 

535 do CPC. Inocorrência. Realização de EIA/RIMA. Conclusões 

do IBAMA na esfera administrativa pela suficiência de RCA. 

Contestação judicial. Possibilidade. Art. 5º, inc. XXXV, da CR1988. 

Inafastabilidade do controle jurisdicional.

1. Trata-se, na origem, de agravo de instrumento, interposto no 

âmbito de ação movida por associação indígena, contra decisão que, 

no ponto ora objeto de debate, deferiu tutela antecipada para o fi m de 

determinar que o Ibama apenas concedesse licenciamento ambiental a 

empreendimento de derrocamento de rochas sub-aquáticas localizadas 

no Rio Paraná após realização e conseqüente análise criteriosa do 

EIA/Rima, a ser levado a cabo e custeado pelos empreendedores 

(União e DNIT).

2. O acórdão recorrido acolheu a tese do DNIT no sentido de só 

caberia ao Ibama, no exercício de sua discricionariedade administrativa, 
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defi nir se é cabível ou não o licenciamento ambiental, não podendo o 

Poder Judiciário se imiscuir nesta decisão agora, a considerar que, no 

caso concreto, o Ibama já se manifestou pelo não-cabimento de EIA/

Rima, mas apenas de Relatório de Controle Ambiental (RCA).

3. Nas razões recursais, a parte recorrente sustenta ter havido 

violação aos arts. 535 do Código de Processo Civil (CPC) - ao 

argumento de que o acórdão é omisso -, 5º da Lei de Introdução 

ao Código Civil (atual Lei de Introdução às Normas do Direito 

Brasileiro), 54, § 3º, da Lei n. 9.605/1998, 1º da Lei n. 11.105/2005, 

8º, inc. I, da Lei n. 6.938/1981, entre diversos outros - uma vez que o 

princípio da precaução deveria ter sido observado na espécie.

4. Não viola o artigo 535 do CPC, tampouco nega prestação 

jurisdicional, acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente 

cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota fundamentação 

sufi ciente para decidir de modo integral a controvérsia, conforme 

ocorreu no caso em exame.

5. Inviável sustentar as conclusões do acórdão recorrido. E isto 

muito menos em razão do princípio da precaução - pois, para sua 

estrita observância, a Administração possui mais de um mecanismo, 

entre eles o próprio RCA, não se limitando seu cumprimento, portanto, 

apenas à realização de EIA/Rima -, e muito mais porque, no Brasil, 

vige a inafastabilidade do controle jurisdicional.

6. Quer dizer: salvo em casos excepcionalíssimos (como, por 

exemplo, o consagrados atos nitidamente políticos), todo e qualquer 

ato é, a princípio, controlável pelo Judiciário.

7. Nesta lógica, se é verdade que ao Ibama compete avaliar a 

necessidade de realização de EIA/Rima, não é menos verdade que 

qualquer conclusão a que chegue a referida autarquia é sindicável na 

via judicial.

8. É de pelo menos muito duvidosa a afirmação, feita 

peremptoriamente no acórdão recorrido em corroboração ao que 

disse o DNIT, ora recorrido, de que os atos praticados no âmbito do 

licenciamento ambiental são marcados por alta discricionariedade 

administrativa.

Se isso é correto em face de alguns atos, trata-se de conclusão 

inteiramente inadequada em face de outros. É que o simples utilização 
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de conceitos indeterminados não é sufi ciente para conferir a qualquer 

escolha administrativa a correção. Ao contrário, a utilização deste tipo 

de técnica de construção normativa tem por escopo possibilitar que 

a Administração identifi que, na análise casuísticas, qual é a melhor 

escolha - que, por ser a melhor, é única.

9. Mesmo que se admitisse se estar diante de um ato 

eminentemente discricionário, alegar que o confronto judicial do 

mesmo seria inviável equivale a sustentar, em última linha, que a 

legislação vigente retirou do Poder Judiciário a possibilidade de 

analisar impugnações aos mais diversos atos administrativos, o que 

é inconstitucional, em face do que dispõe o art. 5º, inc. XXXV, da 

Constituição da República.

10. Nesse contexto de idéias, o acórdão recorrido merece reforma: 

não para asseverar que, na hipótese, o EIA/Rima é pura e simplesmente 

de realização compulsória, mas para que o Tribunal Regional avalie o 

agravo de instrumento interposto para dizer se concorda ou não com 

a necessidade de realização do estudo de impacto ambiental no caso 

concreto (em lugar do RCA), como sustenta o MPF, afastando-se 

a conclusão de que os aportes do Ibama na esfera administrativo-

ambiental não são sindicáveis em face do Judiciário.

11. Recurso especial parcialmente provido.

ACÓRDÃO

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

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

Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráfi cas, o seguinte resultado 

de julgamento: “A Turma, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, 

nos termos do voto do Sr. Ministro-Relator, sem destaque e em bloco.”

Os Srs. Ministros Cesar Asfor Rocha, Castro Meira, Humberto Martins e 

Herman Benjamin (Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 6 de dezembro de 2011 (data do julgamento).

Ministro Mauro Campbell Marques, Relator
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RELATÓRIO

O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques: Trata-se de recurso especial 

interposto pelo Ministério Público Federal, com fundamento na alínea a do 

permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª 

Região assim ementado:

Licença ambiental. Não exigência do EIA/RIMA. Ato discricionário. Orgão 

ambiental competente.

O órgão ambiental tem competência para, dentro das suas atribuições legais, 

verifi cando que a atividade ou empreendimento não é potencialmente causador 

de signifi cativa degradação do meio ambiente, defi nir os estudos ambientais 

pertinentes ao respectivo processo de licenciamento.

Entendendo o IBAMA que descabe a exigência do EIA/RIMA para a concessão 

de licença ambiental, mas sim que o estudo adequado é o RCA, não compete ao 

Poder Judiciário intervir em ato discricionário da Administração Pública.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.

Nas razões recursais, a parte recorrente sustenta ter havido violação aos 

arts. 535 do Código de Processo Civil (CPC) - ao argumento de que o acórdão 

é omisso -, 5º da Lei de Introdução ao Código Civil (atual Lei de Introdução 

às Normas do Direito Brasileiro), 54, § 3º, da Lei n. 9.605/1998, 1º da Lei n. 

11.105/2005, 8º, inc. I, da Lei n. 6.938/1981, entre diversos outros - uma vez 

que o princípio da precaução deveria ter sido observado na espécie.

Foram apresentadas contra-razões.

O juízo de admissibilidade foi positivo nas instâncias ordinárias e o recurso 

veio a ser regularmente processado.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal opinou pelo 

provimento do especial.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques (Relator): Trata-se, na 

origem, de agravo de instrumento, interposto no âmbito de ação movida por 

associação indígena, contra decisão que, no ponto ora objeto de debate, deferiu 

tutela antecipada para o fi m de determinar que o Ibama apenas concedesse 
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licenciamento ambiental a empreendimento de derrocamento de rochas sub-

aquáticas localizadas no Rio Paraná após realização e conseqüente análise 

criteriosa do EIA/Rima, a ser levado a cabo e custeado pelos empreendedores 

(União e DNIT).

O acórdão recorrido acolheu a tese do DNIT no sentido de só caberia ao 

Ibama, no exercício de sua discricionariedade administrativa, defi nir se é cabível 

ou não o licenciamento ambiental, não podendo o Poder Judiciário se imiscuir 

nesta decisão agora, a considerar que, no caso concreto, o Ibama já se manifestou 

pelo não-cabimento de EIA/Rima, mas apenas de Relatório de Controle 

Ambiental (RCA).

Nas razões recursais, a parte recorrente sustenta ter havido violação aos 

arts. 535 do Código de Processo Civil (CPC) - ao argumento de que o acórdão 

é omisso -, 5º da Lei de Introdução ao Código Civil (atual Lei de Introdução 

às Normas do Direito Brasileiro), 54, § 3º, da Lei n. 9.605/1998, 1º da Lei n. 

11.105/2005, 8º, inc. I, da Lei n. 6.938/1981, entre diversos outros - uma vez 

que o princípio da precaução deveria ter sido observado na espécie.

Penso que assiste parcial razão ao recorrente.

Inicialmente, contudo, é de se notar que não viola o artigo 535 do 

CPC, tampouco nega prestação jurisdicional, acórdão que, mesmo sem ter 

examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, 

adota fundamentação sufi ciente para decidir de modo integral a controvérsia, 

conforme ocorreu no caso em exame.

No mais, é inviável sustentar as conclusões da origem.

E isto muito menos em razão do princípio da precaução - pois, para sua 

estrita observância, a Administração possui mais de um mecanismo, entre eles o 

próprio RCA, não se limitando seu cumprimento, portanto, apenas à realização 

de EIA/Rima -, e muito mais porque, no Brasil, vige a inafastabilidade do 

controle jurisdicional.

Quer dizer: salvo em casos excepcionalíssimos (como, por exemplo, o 

consagrados atos nitidamente políticos), todo e qualquer ato é, a princípio, 

controlável pelo Judiciário.

Nesta lógica, se é verdade que ao Ibama compete avaliar a necessidade de 

realização de EIA/Rima, não é menos verdade que qualquer conclusão a que 

chegue a referida autarquia é sindicável na via judicial.
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É de pelo menos muito duvidosa a afi rmação, feita peremptoriamente no 

acórdão recorrido em corroboração ao que disse o DNIT, ora recorrido, de que 

os atos praticados no âmbito do licenciamento ambiental são marcados por alta 

discricionariedade administrativa.

Se isso é correto em face de alguns atos, trata-se de conclusão inteiramente 

inadequada em face de outros. É que o simples utilização de conceitos 

indeterminados não é sufi ciente para conferir a qualquer escolha administrativa 

a correção. Ao contrário, a utilização deste tipo de técnica de construção 

normativa tem por escopo possibilitar que a Administração identifi que, na 

análise casuísticas, qual é a melhor escolha - que, por ser a melhor, é única.

Mesmo que se admitisse se estar diante de um ato eminentemente 

discricionário, alegar que o confronto judicial do mesmo seria inviável equivale 

a sustentar, em última linha, que a legislação vigente retirou do Poder Judiciário 

a possibilidade de analisar impugnações aos mais diversos atos administrativos, 

o que é inconstitucional, em face do que dispõe o art. 5º, inc. XXXV, da 

Constituição da República.

Nesse contexto de idéias, o acórdão recorrido merece reforma: não para asseverar 

que, na hipótese, o EIA/Rima é pura e simplesmente de realização compulsória, mas 

para que o Tribunal Regional avalie o agravo de instrumento interposto para dizer 

se concorda ou não com a necessidade de realização do estudo de impacto ambiental no 

caso concreto (em lugar do RCA), como sustenta o MPF, afastando-se a conclusão de 

que os aportes do Ibama na esfera administrativo-ambiental não são sindicáveis em 

face do Judiciário.

Com essas considerações, voto por dar parcial provimento ao recurso 

especial, nos termo do parágrafo imediatamente anterior.

COMENTÁRIO DOUTRINÁRIO

Annelise Monteiro Steigleder1

Comentário ao Recurso Especial 1.279.607-PR – Discricionariedade e 

licenciamento ambiental

1 Promotora de Justiça de Defesa do Meio Ambiente em Porto Alegre e Mestre em Direito pela Universidade 

Federal do Paraná
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1. BREVE RESUMO DO CASO ENVOLVIDO NO RECURSO 

ESPECIAL 1.279.607-PR

Trata-se, na origem, de agravo de instrumento interposto no âmbito 

de ação movida por associação indígena contra decisão que deferiu tutela 

antecipada para a fi nalidade de determinar que o IBAMA apenas concedesse 

licenciamento ambiental a empreendimento de derrocamento de rochas 

subaquáticas localizadas no Rio Paraná após a realização e consequente análise 

criteriosa de EIA/RIMA, a ser realizado às expensas dos empreendedores, quais 

sejam a União Federal e o DNIT.

O Tribunal Regional Federal da 4ª. Região deu provimento ao agravo 

de instrumento, sob o argumento de que o IBAMA poderia ou não exigir o 

EIA/RIMA com amparo em seu poder discricionário, “não podendo o Poder 

Judiciário se imiscuir nesta decisão, agora, a considerar que, no caso concreto, o 

IBAMA já se manifestou pelo não cabimento de EIA/RIMA, mas apenas de 

Relatório de Controle Ambiental – RCA”.

A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso 

Especial2 interposto pelo Ministério Público Federal, entendeu, à unanimidade,  

que, diante do princípio da inafastabilidade do controle judicial, o Poder 

Judiciário poderia  analisar a legalidade da decisão do IBAMA que entendeu 

suficiente a elaboração do Relatório de Controle Ambiental para fins de 

licenciamento ambiental do empreendimento, e, ao fi nal, reformou o acórdão,  

nas palavras do Relator, Ministro Mauro Campbell,

não para asseverar que, na hipótese, o EIA/RIMA é pura e simplesmente de 

realização compulsória, mas para que o Tribunal Regional avalie o agravo de 

instrumento interposto para dizer se concorda ou não com a necessidade de 

realização do estudo de impacto ambiental no caso concreto (em lugar do RCA), 

como sustenta o MPF, afastando-se a conclusão de que os aportes do IBAMA na 

esfera administrativo-ambiental não são sindicáveis em face do Poder Judiciário.

O julgado que nos propomos a comentar aborda o tema do controle judicial 

do licenciamento ambiental, no ponto relativo à defi nição do conteúdo dos 

conceitos jurídicos indeterminados, abordando o alcance da discricionariedade3 

2 Superior Tribunal de Justiça, Resp 1.251.697-PR, 2ª. Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. em 12 

de abril de 2012.

3 Luciano Loubet afi rma que “um possível conceito geral de discricionariedade consiste na realização de 

eleição entre diferentes alternativas com a fi nalidade de exercer um poder-dever conferido pelo ordenamento 
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dos órgãos ambientais quanto à exigência do Estudo Prévio de Impacto 

Ambiental – EIA/RIMA, o qual é previsto expressamente no art. 225, §1º, 

inciso IV,  da Constituição Federal de 1988 como obrigatório para obras e 

atividades capazes de causar “signifi cativa degradação ambiental”.

Como o conceito de obra e atividade capaz de causar “significativa 

degradação ambiental” é aberto e indeterminado4, devendo  ser preenchido 

pelos técnicos do órgão ambiental, no contexto do licenciamento ambiental, 

com amparo em análises técnico-científi cas que apontem para os riscos graves e 

irreversíveis que as obras podem ocasionar, inexistindo, no ordenamento jurídico 

brasileiro, listagens taxativas das tipologias de obras e de empreendimentos que 

se inserem em tal conceito5, a controvérsia abordada no julgamento refere-se 

à possibilidade de o Poder Judiciário, diante da omissão legislativa e da recusa 

do órgão ambiental em atribuir tal característica à obra objeto do processo 

administrativo de licenciamento ambiental, obrigá-lo a exigir o EIA/RIMA 

como condição para a análise do pedido de licenciamento.

A decisão judicial que impõe a obrigatoriedade de o órgão ambiental 

exigir o EIA/RIMA, quando a norma é omissa6 e o órgão ambiental não o 

jurídico e que, sem embargo, não foi regulado plenamente, tendo como traços característicos: a) a adoção de 

decisões dentro de uma margem de livre apreciação deixada pelo ordenamento jurídico; b) implica em um 

ato de eleição sobre a base de argumentos valorativos acerca dos quais pessoas razoáveis podem entender; 

c) a eleição se adota sempre conforme critérios valorativos extrajurídicos” (LOUBET, Luciano Furtado. 

Licenciamento ambiental – a obrigatoriedade da adoção das melhores técnicas disponíveis (MTB). Belo 

Horizonte: Del Rey, 2014, p. 222.

4 Loubet ensina que a teoria do conceito jurídico indeterminado vem sendo desenvolvida para aqueles 

termos em que a norma jurídica remete a um conceito, sem concretizar as hipóteses de que trata. No direito 

ambiental, a predominância da utilização de conceitos jurídicos indeterminados, tais como “normas de 

qualidade”, “valores-limite”, “melhores técnicas disponíveis”, deve-se a dois fatores principais: “ por um lado, à 

extrema dependência de ciências extrajurídicas a que a realidade ambiental condena o Direito. Por outro lado, 

à instabilidade que domina os elementos da natureza, quer por força da imprevisibilidade que caracteriza os 

fenômenos físicos (instabilidade ontológica) quer, sobretudo, em virtude da imprevisibilidade induzida pela 

penetração da técnica no mundo natural (imprevisibilidade tecnológica)” (LOUBET, ob. cit., p. 175).

5 A Resolução 01/86 do CONAMA, em seu art. 2º., apresenta uma lista exemplifi cativa de atividades em 

que o EIA/RIMA é obrigatório, tais como: Estradas de rodagem com duas ou mais faixas de rolamento, 

ferrovias, portos, terminais de minérios, petróleo e produtos químicos, aeroportos, oleodutos, emissários de 

esgotos sanitários, barragens para fi ns hidrelétricos, retifi cação de cursos d’água, extração de combustível fóssil 

e de minérios, aterros sanitários, processamento e destinação de resíduos tóxicos e perigosos, complexos e 

distritos industriais e agroindustriais, projetos urbanísticos com mais de 100 hectares. Além desta norma, há 

leis especiais que exigem o EIA/RIMA, como a Lei de Gerenciamento Costeiro e a Lei da Mata Atlântica.

6 Se a norma exige o EIA/RIMA como condição de apreciação do pedido de licenciamento ambiental, há 

vinculação do órgão ambiental e a omissão acarreta ilegalidade formal, inocorrendo aqui qualquer controvérsia 
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considera necessário, é uma decisão que acaba por ingressar em assuntos de 

grande complexidade técnica, examinado os motivos técnico-científi cos que 

fundamentaram a decisão administrativa tomada no âmbito do licenciamento 

ambiental, de tal sorte que é uma decisão que extrapola os limites do mero 

controle formal de legalidade. Até porque, frequentemente, a ilegalidade não 

é fl agrante justamente pela inexistência de uma lista taxativa na legislação de 

empreendimentos considerados “de signifi cativa degradação ambiental”, ou seja, 

não há uma regra claramente transgredida.

Nestes casos, a ilegalidade é desvelada exatamente quando o conceito 

jurídico indeterminado é preenchido pelo intérprete, identifi cando-se a violação 

do princípio da precaução e do princípio da proteção do direito ao ambiente 

ecologicamente equilibrado como um direito fundamental, que vinculam a 

Administração Pública a fi m de que esta opte sempre pelas soluções que melhor 

asseguram a proteção do meio ambiente.

Não raro, para formar sua convicção, o juiz necessita ouvir outros 

especialistas que possam examinar se a obra ou a atividade que se pretende 

licenciar – ainda que não contemplada em qualquer norma como sujeita a EIA/

RIMA - ostenta o risco de causar “signifi cativa degradação ambiental”.  Ou 

seja, não se trata aqui que uma decisão construída com amparo no juízo de 

oportunidade e de conveniência do intérprete, mas sim, com amparo em dados 

sobre o cabimento de controle judicial. Neste sentido, confi ra-se o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO DE ESTRADA DE RODAGEM EM ÁREA 

DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA COSTEIRA. DUNAS. ÁREA DE PRESERVAÇÃO 

PERMANENTE AMBIENTAL. NECESSIDADE DE ESTUDO ACERCA DO IMPACTO 

AMBIENTAL. OBRA CONCLUÍDA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE SEU DESFAZIMENTO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS ENTES PÚBLICOS DE NATUREZA SOLIDÁRIA. 

1. A Constituição de 1988, ao consagrar como princípio da ordem econômica a defesa do meio ambiente e ao 

estabelecer que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de 

vida e vital para as presentes e futuras gerações, agasalha a teoria do desenvolvimento econômico  sustentável. 

2. É obrigatória nas obras e atividades que causem signifi cativa degradação ambiental, incluída a construção 

de estradas de rodagem com duas ou mais faixas de rolamento, o estudo prévio do impacto ambiental. 3. É 

nulo de pleno direito o licenciamento da obra que não exibiu o EIA/RIMA. 4. A construção de estrada de 

rodagens em área de preservação permanente, próxima a linha do preamar causa signifi cativa degradação 

ambiental, em face da amplitude da obra, a reclamar a elaboração e apresentação do estudo prévio de impacto 

ambiental e o respectivo relatório de impacto ambiental.5.Impossibilidade fática e jurídica do desfazimento da 

obra, cujas consequências ambientais e sociais seriam bem  piores que as de sua realização. 6. As condutas dos 

apelantes causaram dano ambiental que reclama reparação pecuniária, por todos devida solidariamente, em 

homenagem ao princípio da responsabilidade objetiva do Estado. 7. Apelações improvidas” (TRF – 5ª Região, 

Apelação Cível 209.609/SE (2000.05.00.013188-1), Rel. Des. Paulo Gadelha).
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técnico-científi cos, circunstância esta que conduz a uma certa “mecanicidade” na 

opção fi nal7.

Conforme leciona Luciano Loubet, a concretização da norma que contém 

um conceito jurídico indeterminado “se dará uma parte pelo operador jurídico, 

mas boa parte pela defi nição dos técnicos e peritos que deverão pronunciar-se 

sobre estas questões”8.

Veja-se que, exatamente em virtude desta necessidade de adentrar no 

contexto probatório para aferir se as razões técnicas invocadas pelo IBAMA 

para exigir o Relatório de Controle Ambiental, e não o EIA/RIMA, se 

mostraram adequadas e proporcionais, é que o Superior Tribunal de Justiça 

decidiu por determinar ao Tribunal Regional Federal da 4ª. Região que 

reexaminasse a matéria, já que esta análise não foi realizada em virtude da 

suposta discricionariedade.

2. DOS ARGUMENTOS INVOCADOS PELO ACÓRDÃO

2.1 INAFASTABILIDADE DO CONTROLE JUDICIAL

O principal argumento abordado no acórdão para superar a controvérsia 

é o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional (art. 5º, XXXV, da 

CF/88), segundo o qual nenhuma lesão ou  ameaça a direito será excluída da 

apreciação pelo Poder Judiciário. Diante deste princípio, ainda que as decisões 

tomadas no curso do licenciamento ambiental fossem discricionárias, o Poder 

Judiciário poderia sindicá-las, analisando se realizaram o interesse público e 

cumpriram com a fi nalidade constitucional de proteção do direito fundamental 

ao ambiente ecologicamente equilibrado.

Efetivamente, a possibilidade do controle judicial de atos discricionários 

vem sendo admitida de forma crescente pela jurisprudência dos Tribunais 

Superiores, tanto no que se refere ao controle das omissões estatais lesivas 

a direitos fundamentais9, por exemplo, para impor a obrigação de realizar 

7 ANTUNES, Luís Felipe. O procedimento administrativo  de avaliação de impacto ambiental: para uma 

tutela preventiva do ambiente. Coimbra: Almedina, 1998, p. 196.

8 LOUBET, ob. cit., p. 180.

9 ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REDE DE ESGOTO.

VIOLAÇÃO AO ART. 45 DA LEI N. 11.445/2007. OCORRÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE DA 

ADMINISTRAÇÃO. RESERVA DO POSSÍVEL. MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Cuida-se de ação 

civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul objetivando o cumprimento 
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obras de infraestrutura, quanto no que se refere ao controle do licenciamento 

ambiental10, sob o argumento de que o Poder Judiciário sempre poderá analisar 

de obrigação de fazer consistente na instalação de rede de tratamento de esgoto, mediante prévio projeto 

técnico, e de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente e à saúde pública. 2. Caso em que o 

Poder Executivo local manifestou anteriormente o escopo de regularizar o sistema de encanamento da cidade. 

A câmara municipal, entretanto, rejeitou a proposta. 3. O juízo de primeiro grau, cujo entendimento foi 

confi rmado pelo Tribunal de origem, deu parcial procedência à ação civil pública - limitando a condenação 

à canalização em poucos pontos da cidade e limpeza dos esgotos a céu aberto. A medida é insufi ciente e 

paliativa, poluindo o meio ambiente. 4. O recorrente defende que é necessária elaboração de projeto técnico de 

encanamento de esgotos que abarque outras áreas carentes da cidade. 5. O acórdão recorrido deu interpretação 

equivocada ao art. 45 da Lei n. 11.445/2007. No caso descrito, não pode haver discricionariedade do Poder 

Público na implementação das obras de saneamento básico. A não observância de tal política pública fere 

aos princípios da dignidade da pessoa humana, da saúde e do meio ambiente equilibrado. 6. Mera alegação 

de ausência de previsão orçamentária não afasta a obrigação de garantir o mínimo existencial. O município 

não provou a inexequibilidade dos pedidos da ação civil pública. 7. Utilizando-se da técnica hermenêutica 

da ponderação de valores, nota-se que, no caso em comento, a tutela do mínimo existencial prevalece 

sobre a reserva do possível. Só não prevaleceria, ressalta-se, no caso de o ente público provar a absoluta 

inexequibilidade do direito social pleiteado por insufi ciência de caixa - o que não se verifi ca nos autos. Recurso 

especial provido. (REsp 1366331/RS, Rel. MIN. HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 16/12/2014, DJe 19/12/2014).

10 PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MEIO AMBIENTE. OMISSÃO INEXISTENTE. 

LICENÇA AMBIENTAL. ATO ADMINISTRATIVO. INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. 

POSSIBILIDADE. ILEGALIDADE DA AUTORIZAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DA MEDIDA 

MENOS GRAVOSA. SÚMULA 7/STJ. MULTA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 

211/STJ.

1. Não há a alegada violação do art. 535 do CPC, pois o Tribunal de origem abordou expressamente a 

questão da competência do DEPRN para concessão de licença, concluindo, porém, pela irregularidade do 

licenciamento concedido pelo citado órgão.

2. Entendimento contrário ao interesse da parte e omissão no julgado são conceitos que não se confundem.

3. A ilegalidade constatada pelo Tribunal de origem consistiu na autorização de medida incompatível com o 

legalmente viável, ao legitimar a instalação de cerca de divisa de alvenaria quando o correto seria, conforme 

laudo emitido por engenheiro agrônomo, “mourões de madeira, o que possibilitaria um menor impacto 

àquelas áreas ciliares”.

4. O Tribunal de origem não afastou a competência do referido órgão, mas sim destacou o papel da 

Administração de identifi car, dentro da análise casuística dos fatos, qual é a opção a ser implementada de 

modo a salvaguardar o meio ambiente.

5. Neste diapasão, cabe relembrar que compete ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito do ato administrativo, 

ainda que discricionário, para averiguar os aspectos de legalidade do ato, mormente quando as questões de 

cunho eminentemente ambientais demostram a incúria da Administração em salvaguardar o meio ambiente.

6.  E diante do contexto fático dos autos, adentrando o juízo de legalidade do ato administrativo, a Corte a quo 

reconheceu a ilegalidade da licença, porquanto haveria providência menos gravosa ao meio ambiente: instalação 

de mourões de madeira com cerca viva. Neste diapasão, o acolhimento das razões recursais em detrimento das 

conclusões fi rmadas pelo Tribunal de origem demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, 

inviável na via estreita do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. (AgRg no AREsp 476.067/SP, Rel. 

MIN. HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2014, DJe 28/05/2014).
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a legalidade da decisão administrativa e seus motivos determinantes, aferindo se 

tal decisão atende ou não ao interesse público.

Todavia, embora o Superior Tribunal de Justiça, neste acórdão, tenha 

superado o obstáculo da eventual discricionariedade, mostra-se oportuno 

aprofundar a refl exão sobre a natureza das decisões tomadas no contexto do 

licenciamento ambiental. Seriam tais decisões realmente discricionárias? Qual 

a natureza jurídica do próprio licenciamento ambiental e da exigência da 

avaliação de impacto ambiental?

2.2 O LICENCIAMENTO AMBIENTAL E A AVALIAÇÃO DE 

IMPACTO AMBIENTAL

Em primeiro lugar, cumpre ter presente que o licenciamento ambiental é 

o instrumento, previsto no art. 9º, IV, e no art. 10, ambos da Lei 6938/81, por 

meio do qual os órgãos integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente, nos 

termos da Lei Complementar 140/201111, viabilizam a implantação e a futura 

operação de empreendimentos utilizadores de recursos naturais, potencial ou 

efetivamente poluidores, ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação 

ambiental.

Nos termos da Resolução 237/97 do CONAMA, o licenciamento 

ambiental se desdobra em três etapas: A Licença Prévia, que declara a viabilidade 

técnica e locacional do empreendimento; a Licença de Instalação, que permite 

o início da obra e, por fi m, a Licença de Operação, que permite o início das 

atividades da empresa.

A exigência da avaliação de impacto ambiental12 insere-se no procedimento 

administrativo do licenciamento ambiental como uma etapa obrigatoriamente 

anterior à emissão da Licença Prévia, pois, alinhada que é com o princípio da 

precaução13, pretende a realização de diagnóstico do empreendimento que 

11 Os órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente são o IBAMA, os órgãos estaduais de meio ambiente 

e os órgãos municipais de meio ambiente, que são competentes para o licenciamento ambiental conforme 

previsão da Lei Complementar 140/2011, em seus arts. 7º, 8º e 9º.

12 É importante esclarecer que, quando o art. 9º., III, da Lei 6938/81,  se refere ao instrumento da “avaliação 

de impacto ambiental”, este não se reduz exclusivamente ao EIA/RIMA,  pois há diversos tipos de estudos 

voltados à avaliação de impacto ambiental, que variam conforme o escopo e a abrangência das análises. Tem-

se, por exemplo, a Avaliação Ambiental Estratégica, a Avaliação Ambiental Integrada, o  Relatório Ambiental 

Simplifi cado, o Relatório de Controle Ambiental, dentre outros.

13 O princípio da precaução foi expressamente acolhido pelo Princípio 15 da Declaração do Rio de Janeiro 

de 1992, nos seguintes termos: “para proteger o meio ambiente, medidas de precaução devem ser largamente 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

586

está em vias de ser licenciado pelo órgão ambiental e de sua área de infl uência 

direta e indireta, confrontando-o com as prováveis modifi cações das diversas 

características socioeconômicas e biofísicas deste ambiente. Visa a evitar que 

um projeto, justifi cável sob o prisma econômico, ou em relação aos interesses 

imediatos de seu proponente, se revele posteriormente nefasto para o meio 

ambiente.

O EIA/RIMA é, dentre os diversos tipos de estudos ambientais existentes, 

o que se propõe a assegurar o maior aprofundamento das análises técnicas 

sobre os riscos do empreendimento, de tal sorte que sua exigência incide apenas 

para obras e atividades capazes de causar signifi cativa degradação ambiental, 

consoante previsão do art. 225, §1º, IV, da Constituição Federal de 198814.

Em outras palavras se o risco de impacto negativo não for considerado 

“signifi cativo”15, não haverá a necessidade de instruir o  processo administrativo 

aplicadas pelos Estados, segundo suas capacidades. Em caso de riscos de danos graves e irreversíveis, a 

ausência de certeza científi ca absoluta não deve servir de pretexto para procrastinar a adoção de medidas 

visando a prevenir a degradação do meio ambiente”.

14 Sua natureza jurídica é de pré-procedimento administrativo, vinculado ao licenciamento ambiental, de 

natureza constitucional, destinado a avaliar impactos e defi nir medidas mitigadoras e/ou compensatórias pela 

introdução de atividade signifi cativamente degradante. O EIA/RIMA é feito antes da concessão da Licença 

Prévia, como uma condição à expedição desta, a partir de um Termo de Referência fornecido pelo órgão 

ambiental, norteado, no mínimo, pelas seguintes diretrizes (art. 5º, Res. 1/86 do CONAMA):

a) contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização do empreendimento, confrontando-as com a 

hipótese de sua não execução;

b) identifi car e avaliar sistematicamente os impactos ambientais gerados nas fases de implantação, operação e 

desativação do empreendimento;

c) defi nir os limites da área geográfi ca a ser direta ou indiretamente afetada pelos impactos, denominada área 

de infl uência do empreendimento, considerando, em todos os casos, a microrregião sociogeográfi ca e a bacia 

hidrográfi ca na qual se localiza;

d) considerar os planos e programas governamentais e não-governamentais, propostos e em implantação, 

operação e desativação do empreendimento;

e) estabelecer os programas de monitoramento e auditorias necessárias para as fases de implantação, operação 

e desativação do empreendimento;

f ) avaliar os efeitos diretos e indiretos sobre a saúde humana.

O estudo deve, ainda, contemplar a chamada “Opção Zero”, consistente na análise dos efeitos produzidos pela 

não-realização do empreendimento – situação ecológica e socioeconômica da área de infl uência.

15 O art. 1º da Resolução nº 1/86 do CONAMA apresenta o seguinte conceito de impacto ambiental: 

“Impacto ambiental é qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causadas por 

qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas, que direta ou indiretamente afetem: a) a 

saúde, a segurança e o bem-estar da população; b) as atividades sociais e econômicas; c) a biota; d) as condições estéticas 

e sanitárias do meio ambiente; e e) a qualidade dos recursos ambientais”.
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de licenciamento ambiental com o EIA/RIMA, bastando algum outro estudo 

cujo escopo esteja alinhado com a magnitude dos impactos envolvidos.

2 . 3  AU S Ê N C I A  D E  D I S C R I C I O N A R I E DA D E  N O 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Ocorre que, conforme já exposto, o conceito de “signifi cativa degradação 

ambiental” é um conceito jurídico indeterminado, demandando integração 

a partir de conhecimento técnico-científico, e não a partir do juízo de 

oportunidade e conveniência do intérprete. Consequentemente, não há que se 

falar em discricionariedade na exigência do EIA/RIMA.

Tratando do tema, Carla Amado esclarece que, quando a lei submete 

a atuação administrativa a parâmetros técnicos, a Administração não dispõe 

de qualquer margem de livre decisão, não formula qualquer juízo valorativo, 

estando as suas decisões diretamente vinculadas a uma base de sustentação 

constituída por juízos de conteúdo científi co16.

Também dissertando sobre o assunto, Nicolao Dino de Costa Neto afi rma 

que haveria

diminuição sobremodo signifi cativa do âmbito da discricionariedade do poder 

de licenciar atividades econômicas, eis que se trata, agora, não mais de escolher, 

dentre os vários parâmetros legítimos, o mais conveniente, mas sim de optar pelo 

meio mais adequado para prosseguir o fi m estabelecido na lei. A Administração 

fica, assim condicionada a parâmetros objetivos ‘procedimentalizados’, que 

passam a constituir o due process ambiental17.

No mesmo sentido, Luciano Loubet afi rma que

nos casos de utilização de conceitos jurídicos indeterminados de origem 

técnico-científi ca, haverá a administração que levar em conta a opinião técnico-

científi ca na tomada da decisão (...) O primeiro ponto a ser abordado é que nestes 

casos não se está tratando de um juízo de oportunidade. Ao contrário, há uma 

limitação clara do âmbito de decisão da Administração. A decisão consiste, agora, 

não em eleger um critério de oportunidade, mas sim tomar a decisão ligada à 

16 GOMES. Carla Amado. Risco e Modifi cação do Acto Autorizativo Concretizador de Deveres de 

Protecção do Ambiente. Coimbra Editora, 2007, pág. 462.

17 COSTA NETO. Nicolao Dino de C. Aspectos da tutela preventiva do meio ambiente: a avaliação de 

impacto ambiental e o licenciamento ambiental. In: LEITE, José Rubens Morato e BELLO FILHO, Ney de 

Barros. Direito Ambiental Conteporâneo. São Paulo: Manole Ed., 2004, p. 196.
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própria natureza de um conceito. Portanto, uma substância é ou não tóxica, e um 

bem tem ou não valor cultural18.

Confi gurando-se os elementos técnico-científi cos que apontam para o rico 

de signifi cativa degradação ambiental, o órgão ambiental não pode dispensar o 

EIA/RIMA, pois a única alternativa adequada, capaz de realizar os princípios 

da precaução e da prevenção e de assegurar a proteção do direito fundamental 

ao  ambiente ecologicamente equilibrado, é a de exigir o aludido estudo como 

condição à análise da viabilidade da expedição da Licença Prévia.

Para problematizar ainda mais o tema, deve-se ponderar que, na área 

ambiental, o processo decisório para produzir o que seria a única alternativa 

adequada é extremamente complexo, pois nem sempre haverá consenso dentre 

os próprios cientistas convocados a apontar esta alternativa. Nestes casos, aponta 

Loubet que,

em razão do princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos, 

deve-se permitir à administração adotar quaisquer uma daquelas possíveis 

soluções tecnicamente viáveis apresentadas, sendo que somente no caso de 

não adoção de quaisquer delas seria possível a anulação do ato, remetendo 

novamente a administração a decidir sobre o tema, em uma das hipóteses 

cientifi camente aceitas19.

Portanto, diante da recusa do IBAMA, consoante estabelecido pelo 

acórdão, o Poder Judiciário deve, sim, ingressar nos aspectos técnicos envolvidos 

no caso concreto para identifi car se o empreendimento objeto do licenciamento 

ambiental se reveste da característica de “ser suscetível de causar signifi cativa 

degradação ambiental”, com isso construindo o conteúdo deste conceito jurídico 

indeterminado20.

É especialmente interessante a forma como o Ministro Mauro Campbell 

Marques insere a abordagem dos conceitos jurídicos indeterminados exatamente 

para afastar a tese da discricionariedade administrativa.  Em seu voto, afi rma que

18 LOUBET, ob. cit., p. 229.

19 LOUBET, ob. cit., p. 230. O autor esclarece que, se uma destas opções – ou algumas delas – for 

(em) manifestamente melhor (res) que outras, também aí poderá o Poder Judiciário limitar as opções da 

Administraçaõ em relação àquela (s) melhor (s) opção possível (eis).

20  KRELL, Andreas J. Discricionariedade administrativa e proteção ambiental – O controle dos conceitos 

jurídicos indeterminados e a competência dos órgãos ambientais – um estudo comparativo. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, p. 61.
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se é verdade que ao IBAMA compete avaliar a necessidade de realização 

de EIA/RIMA, não é menos verdade que qualquer conclusão a que chegue a 

referida autarquia é sindicável na via judicial. É de pelo menos muito duvidosa a 

afi rmação, feita peremptoriamente no acórdão recorrido em corroboração ao que 

disse o DNIT, ora recorrido, de que os atos praticados no âmbito do licenciamento 

ambiental são marcados por alta discricionariedade administrativa. Se isso é 

correto em face de alguns atos, trata-se de conclusão inteiramente inadequada 

em face de outros. É que a simples utilização de conceitos indeterminados não é 

sufi ciente para conferir a qualquer escolha administrativa a correção. Ao contrário, 

a utilização deste tipo de técnica de construção normativa tem por escopo 

possibilitar que a Administração identifi que, na análise casuística, qual é a melhor 

escolha – que, por ser a melhor, é única.

A refl exão tecida no acórdão evidencia que, se as peculiaridades técnicas 
e jurídicas do caso concreto demonstrarem que a atividade ou a obra, objeto 

do licenciamento ambiental, ostenta o potencial de causar significativa 

degradação ambiental, ainda que não esteja expressamente listada na Resolução 

01/86 do CONAMA, ou em alguma outra legislação, e ainda que o órgão 

ambiental competente para o licenciamento ambiental se recuse a exigir o EIA/

RIMA, poderá o Poder Judiciário realizar o controle de mérito das decisões 

administrativas tomadas no curso do processo de licenciamento, verifi cando se 

tais decisões bem construíram o conceito indeterminado.

Um argumento adicional para a possibilidade de controle jurisdicional do 

licenciamento é o princípio da efi ciência, insculpido no art. 37 da Constituição 

Federal de 1988. Sob esse prisma, o licenciamento ambiental e, por conseguinte, 

a avaliação ambiental que o precede, deve ser efi ciente para realizar os princípios 

da precaução e da prevenção, avaliando-se os prováveis riscos de dano ambiental 

e permitindo que o órgão ambiental se posicione quanto à gestão dos riscos e 

quanto à mitigação e à compensação dos danos futuros.

Evidentemente, se o estudo ambiental que instrui o licenciamento é 

inadequado ou insufi ciente, o que ocorreria na hipótese de ser utilizado o 

Relatório de Controle Ambiental para atividade de signifi cativa degradação 

ou na hipótese de ser elaborado um EIA/RIMA incompleto e omisso, o 

licenciamento será inútil para sua fi nalidade precípua, qual seja de proporcionar 

adequada gestão dos riscos ambientais no  futuro e a prevenção dos danos ao 

meio ambiente.  Esta refl exão transparece da ementa abaixo transcrita:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO 

PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. VÍCIOS NO PROCEDIMENTO. PROTEÇÃO 
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AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. 

Vislumbro a ocorrência de diversas falhas nos estudos de impacto ambiental que 

fundamentam a concessão de licenciamento ambiental. 2. Os objetivos do Direito 

Ambiental são fundamentalmente preventivos. Sua atenção está voltada para o 

momento anterior à consumação do dano. 3. Ante as falhas do EIA/RIMA, reputo 

correto o posicionamento do Juízo agravado quanto à defesa do meio ambiente em 

atenção do princípio da prevenção. 4. Agravo de instrumento desprovido21. (Grifou-

se)

Consequentemente, danos ambientais serão desencadeados como 

consequência da atividade licenciada, ensejando a responsabilidade civil solidária 

entre o órgão ambiental licenciador e o empreendedor.

Por fi m, cumpre apontar que, no caso ora examinado, em virtude da Súmula 

07 do STJ22, a Turma não poderia examinar o conjunto probatório, adentrando 

no processo de licenciamento ambiental para a fi nalidade de identifi car se as 

decisões do IBAMA - que dispensaram o EIA/RIMA, substituindo-o por 

RCA – atenderam ao interesse público de proteção do direito fundamental ao 

ambiente ecologicamente equilibrado, de sorte que se afi gurou perfeitamente 

adequada a opção de devolver a matéria para o Tribunal Regional Federal, 

a fi m de que este examine as circunstâncias fáticas para aferir se a obra de 

derrocamento de rochas subaquáticas, localizadas no Rio Paraná, ostenta o risco 

de causar “signifi cativa degradação ambiental”.

21 TRF-3 - AI: 44650 MS 2006.03.00.044650-6, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NERY 

JUNIOR, Data de Julgamento: 28/10/2010, TERCEIRA TURMA.

22  Súmula 7, STJ: A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.
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4.3. Invalidação de Licenças Ambientais

RECURSO ESPECIAL N. 1.122.909-SC (2009/0007550-1)

Relator: Ministro Humberto Martins

Recorrente: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis - IBAMA

Procurador: Eduardo Alexandre Lang e outro(s)

Recorrido: Agrofl orestal Tozzo S/A

Advogado: Wilson Jair Gerhard e outro(s)

EMENTA

Ambiental e Administrativo. Mandado de segurança. 

Inexistência de violação do art. 535, II, do CPC. Parque Nacional das 

Araucárias. Invalidação de licenças ambientais para o aproveitamento 

de árvores caídas, secas ou mortas, pelo decreto instituidor do parque. 

Possibilidade. Debate que não se resume à transferência da propriedade 

particular para o domínio público. Degradação ambiental iminente. 

Desnecessidade de ato formal para que a proteção a fauna, fl ora, 

belezas naturais e o equilíbrio ecológico seja implementada.

1. Inexiste a alegada violação do art. 535, II, pois a prestação 

jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, como se 

depreende da análise do acórdão recorrido.

2. Qualquer alteração danosa ou potencialmente danosa ao 

ecossistema deve ser combatida pelo Poder Público, sendo a criação 

de Parque Nacional mais um dos inúmeros instrumentos oferecidos 

pelo ordenamento jurídico à sociedade - para a preservação do meio 

ambiente.

3. A criação de Parque Nacional não muda a essência ecológica da 

área em questão; autoriza sim a alteração da natureza da propriedade, 

ou seja, não é a criação de tal Unidade de Conservação de Proteção 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

592

Integral, ou a desapropriação em si, que vai garantir proteção ao 

ecossistema, pois esta proteção lhe é inerente e independe da criação 

de qualquer Unidade de Conservação ou de qualquer formalização 

pelo Poder Público, sendo essencialmente pautada na concepção 

fática da relevância ambiental da área, seja pública ou particular. Caso 

contrário, a defesa do meio ambiente somente poderia ocorrer em 

áreas públicas.

4. A formalização de qualquer das modalidades de Unidade de 

Conservação invalida as licenças ambientais anteriormente concedidas. 

Além disso, é patente, in casu, que a extração pretendida é danosa ao 

ecossistema do Parque, o que impede a concessão de novas licenças.

Recurso especial provido.

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: “A 

Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos do voto do(a) 

Sr(a). Ministro(a)-Relator(a).”

Os Srs. Ministros Herman Benjamin, Mauro Campbell Marques, Eliana 

Calmon e Castro Meira votaram com o Sr. Ministro Relator.

Dr(a). Helena Dias Leão Costa (Representação legal), pela parte 

recorrente: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis - IBAMA.

Brasília (DF), 24 de novembro de 2009 (data do julgamento).

Ministro Humberto Martins, Relator

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Humberto Martins: Cuida-se de recurso especial interposto 

pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

- IBAMA, com base na alínea a do inciso III do artigo 105 da Constituição 

Federal/1988, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim 

ementado:
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Mandado de segurança. IBAMA. Declaração de utilidade pública do Decreto 

de 19.10.2005. Parque Nacional das Araucárias. Concessões de autorizações de 

aproveitamento dos pinheiros secos, mortos e caídos da referida área.

A declaração de utilidade pública feita pelo Decreto de 19.10.2005, que 

transformou a área em que o impetrante obteve anterior autorização de 

aproveitamento de pinheiros secos, mortos e caídos, no Parque Nacional das 

Araucárias, não obsta que o mesmo efetive referido aproveitamento, desde que 

atendidas as condicionantes impostas pelo IBAMA. (fl s. 507e-515e)

O recorrente opôs embargos de declaração, assim ementados:

Embargos de declaração. Art. 535 do CPC. Contradição. Prequestionamento.

1. Há contradição no acórdão ao afi rmar que existia prévia autorização para 

o aproveitamento de pinheiros secos, mortos e caídos quando há, na realidade, 

laudo técnico sinalizando a possibilidade do referido aproveitamento, desde que 

atendidas as condicionantes indicadas pelo IBAMA. Entretanto, tal imprecisão 

não tem o condão de alterar o posicionamento adotado, conferindo efeitos de 

infringência ao recurso, como pretende o embargante.

2. A jurisprudência admite a possibilidade de utilização dos embargos de 

declaração para fins de prequestionamento de matéria a ser decidida pelos 

Tribunais Superiores. (fl s. 525e-530e)

Alega o recorrente que foi violado o artigo 535, inciso II, do Código de 

Processo Civil, bem como o § 1º do artigo 1.228 do Código Civil, e também os 

artigos 2º, 7º, 8º e 11 da Lei n. 9.985/2000. Afi rma que:

(I) o Tribunal de origem recusou-se à devida análise das questões levantadas 

e ao prequestionamento explícito da matéria, em nítida negativa de prestação 

jurisdicional;

(II) o proprietário do imóvel não pode, mesmo antes da desapropriação, 

explorar as árvores secas, mortas e caídas do Parque Nacional das Araucárias 

quando existir Decreto criador de Parque Nacional abrangendo a área do 

imóvel;

(III) a proteção integral estabelecida para os Parques Nacionais implica 

manutenção dos ecossistemas livre de alterações causadas por interferências 

humanas;

(IV) o artigo 2º da Resolução CONAMA n. 278/01, além de condicionar 

a exploração da flora ameaçada de extinção a certos requisitos, ilustra 

discricionariedade para a concessão da licença de exploração para consumo nas 

propriedades rurais, de povos indígenas e de populações tradicionais; e,
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(V) a coleta de árvores caídas, secas ou mortas, conforme laudo técnico 

acostado aos autos, trará danos irreversíveis ao Parque Nacional e ao meio 

ambiente. (fl s. 539e-550e)

Foi interposto também recurso extraordinário. (fl s. 551e-561e)

O prazo para apresentação de contrarrazões do presente recurso especial 

transcorreu em branco. (fl . 563e)

Este recurso especial e o recurso extraordinário foram admitidos. (fl s. 

564e-565e)

É, no essencial, o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Humberto Martins (Relator): O presente recurso especial 

merece ser conhecido, pois foram observados todos os seus requisitos de 

admissibilidade.

DA INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535, INCISO 

II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Inicialmente, inexistente a alegada violação do art. 535 do CPC, pois a 

prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, como se 

depreende da análise do acórdão recorrido.

Na verdade, a questão não foi decidida conforme objetivava o recorrente, 

uma vez que foi aplicado entendimento diverso. É cediço, no STJ, que o juiz não 

fi ca obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus 

argumentos, quando já encontrou motivo sufi ciente para fundamentar a decisão, 

o que de fato ocorreu.

Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo 

com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, 

aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso 

concreto.

Nessa linha de raciocínio, o disposto no art. 131 do Código de Processo Civil:

Art. 131. O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e 

circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes; mas 

deverá indicar, na sentença, os motivos que lhe formaram o convencimento.
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Em suma, nos termos de jurisprudência pacífi ca do STJ, “o magistrado 

não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado 

motivo sufi ciente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos 

fundamentos por elas indicados”. (REsp n. 684.311-RS, Rel. Min. Castro 

Meira, Segunda Turma, julgado em 4.4.2006, DJ 18.4.2006, p. 191), como 

ocorreu na hipótese ora em apreço.

Nesse sentido, ainda, os precedentes:

Tributário. Cofins. Sociedades civis de prestação de serviços profissionais. 

Isenção. Mudança de entendimento jurisprudencial não fundamenta embargos 

de declaração. Ausência de omissão, obscuridade ou contradição.

1. A oposição de embargos declaratórios se faz apropriada quando o 

pronunciamento judicial padecer de ambigüidade, de obscuridade, de 

contradição ou de omissão, os quais inexistem neste caso. Em contrapartida, 

sabe-se que o tribunal não está compelido a manifestar-se sobre todas as 

questões suscitadas pela parte, principalmente se o acórdão contém adequado 

fundamento para justifi car a conclusão perfi lhada.

2. Nítido é o caráter modifi cativo que a embargante, inconformada, busca com 

a oposição dos embargos declaratórios, uma vez que pretende ver reexaminada e 

decidida a controvérsia de acordo com sua tese.

3. A mudança de entendimento jurisprudencial sobre a matéria não autoriza o 

manejo dos embargos de declaração com pretensão de efeitos infringentes. Esta 

inferência decorre do disposto no artigo 535, do Estatuto Processual Civil.

Embargo de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp n. 456.674-RS, relatado por este Magistrado, Segunda 

Turma, julgado em 26.9.2006, DJ 10.10.2006.)

Processual Civil e Tributário. Imposto de renda sobre verbas indenizatórias. 

Repetição de indébito. Forma de devolução. Retifi cação da declaração anual. 

Desvirtuamento do pedido: impossibilidade.

1. Inexiste violação do art. 535 do CPC se as teses suscitadas pela parte 

são implicitamente rejeitadas no aresto impugnado, restando, portanto, 

prequestionadas.

2. Aplica-se o teor da Súmula n. 211-STJ às teses não prequestionadas.

3. Se na inicial é formulado pedido de repetição de indébito do imposto de 

renda, descabe ao Tribunal modifi cá-lo, determinando a retifi cação da declaração 

anual e a compensação com o imposto de renda porventura devido.

4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, parcialmente provido.

(REsp n. 853.102-SC, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 

19.9.2006, DJ 3.10.2006.)
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DA VIOLAÇÃO DO § 1º DO ARTIGO 1.228 DO CÓDIGO CIVIL, 

E DOS ARTIGOS 2º, 7º, 8º E 11 DA LEI N. 9.985/2000

O Poder Constituinte Originário elegeu a proteção ao meio ambiente 

como um dos valores mais caros à República Federativa do Brasil - eis a norma 

que ilustra tal opção:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se 

ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 

presentes e futuras gerações.

§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

 I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo 

ecológico das espécies e ecossistemas; (Regulamento)

 II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e 

fi scalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético; 

(Regulamento)

 III - defi nir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus 

componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão 

permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a 

integridade dos atributos que justifi quem sua proteção; (Regulamento)

 IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente 

causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de 

impacto ambiental, a que se dará publicidade; (Regulamento)

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos 

e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio 

ambiente; (Regulamento)

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 

conscientização pública para a preservação do meio ambiente;

 VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que 

coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou 

submetam os animais a crueldade. (Regulamento)

 § 2º - Aquele que explorar recursos minerais fi ca obrigado a recuperar o meio 

ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público 

competente, na forma da lei.

§ 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente 

sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e 

administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

 § 4º - A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o 

Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua 
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utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a 

preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.

§ 5º - São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por 

ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.

§ 6º - As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização 

defi nida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas.

A Constituição Federal de 1988 deixa claro que o Poder Público tem o 

poder-dever de preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais, sendo 

que tal dever existe independentemente da criação de qualquer Unidade de 

Conservação, inclusive Parque Nacional.

Qualquer alteração danosa ou potencialmente danosa ao ecossistema deve 

ser combatida pelo Poder Público, e a criação de Parque Nacional é um dos 

inúmeros instrumentos oferecidos pelo ordenamento jurídico à sociedade para a 

preservação do meio ambiente.

O Ministro Herman Benjamin ilustra a existência de vários instrumentos 

de proteção dos ecossistemas, ao afi rmar que:

Além disso, nota-se um compromisso ético de não empobrecer a Terra 

e sua biodiversidade, com isso almejando-se manter as opções das futuras 

gerações e garantir a própria sobrevivência das espécies e de seu habitat. Fala-

se em equilíbrio ecológico, instituem-se unidades de conservação, combate-se 

a poluição, protege-se a integridade dos biomas e ecossistemas, reconhece-se 

o dever de recuperar o meio ambiente degradado - tudo isso com o intuito 

de assegurar no amanhã um Planeta em que se mantenham e se ampliem, 

quantitativa e qualitativamente, as condições que propiciam a vida em todas 

suas formas.

BENJAMIN, Antonio Herman de Vasconcellos e. O meio ambiente na 

Constituição Federal de 1988. BDJur, Brasília, DF. Disponível em: <http://bdjur.

stj.gov.br/dspace/handle/2011/8643>. Acesso em: 11.11.2009. (grifo meu.)

A Nota Técnica Conjunta n. 01/2007, elaborada pelo Ministério do Meio 

Ambiente, pelo IBAMA e pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade, laudo ofi cial (elaborado pela Administração Pública) mais 

completo acostado aos autos (fl s. 458e-483e), que não foi refutado pelo Tribunal 

de origem, afi rma claramente a potencialidade de dano ao ecossistema, o que 

impede a concessão do novas licenças.

Eis fragmentos do seu teor:
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2.26 As operações de extração de madeira, com a presença de barulho de 

máquinas, equipe de trabalhadores e arrasto de toras, possivelmente fará com que 

determinadas espécies, principalmente da fauna terrestre se afastem desta agitação 

procurando outras áreas, podendo assim invadir áreas antropizadas fi cando mais 

suscetíveis à caça e predação. Além do que, como citado no trabalho do engenheiro 

Eloi Mattei, a fauna poderia retornar à área após a operação de retirada. Porém, 

vale salientar que se alguma destas espécies estiver se reproduzindo no local, este 

deslocamento da área e posterior retorno não seria assim tão simples e talvez inviável 

acarretando provavelmente na perda da prole, o que seria extremamente agravante 

se tratando de espécie com grande longevidade e baixo índice de natalidade.

2.27 No relatório de imagens e fotografias anexo, é ilustrado junto a uma 

araucária morta e plaqueteada, uma toca de tatu em plena atividade. Certamente 

este indivíduo seria afetado, ou provavelmente morto, pela retirada desta tora.

2.28 Assim, fi ca claro que é importantíssima a permanência no local das árvores 

mortas para a fauna, pois delas são retirados alimentos e utilizadas como abrigo. 

A atividade de retirada destas árvores pode sim ter impactos extremamente 

negativos na fauna, principalmente nos animais residentes que se reproduzem no 

local. A interferência nos ciclos biológicos de determinadas espécies pode, inclusive, 

comprometer a viabilidade de suas populações acarretando em extinções locais.

2.29 Outro aspecto levantado durante a vistoria refere-se ao fato da possibilidade 

de nova fragmentação do remanescente onde está inserida a fazenda São Francisco. 

Este remanescente configura um polígono extremamente irregular. Podem-se 

visualizar neste polígono três prolongamentos: um a leste, um a noroeste e outro 

a sudoeste. Exatamente no centro deste polígono está a fazenda São Francisco, 

tornando-se de extrema importância estratégica para a manutenção do fl uxo gênico 

e movimentação da fauna dentro do fragmento. Deve-se ter em conta que ações 

que gerem impactos negativos neste ecossistema podem estender-se no tempo e no 

espaço.

3. Conclusões

3.1. Considerando-se:

- A necessidade da preservação da vegetação nativa na área para proteção do 

solo extremamente frágil se exposto;

- freqüente presença do xaxin (Dicksonia sellowiania) bem como da imbuia 

(Ocotea porosa), ambos ameaçados de extinção;

- importância das árvores mortas e caídas para a micro-fauna que as ocupam em 

seus diferentes ciclos de vida;

- O fato de o macuco, espécie ameaçada de extinção, fazer seu ninho no solo 

fi cando extremamente vulnerável à pretendida retirada de madeira;

- A presença de intenso epifi tismo sobre as araucárias caídas;

- O caráter de ecótono vegetacional da área (possuidor de elevada biodiversidade);
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- Os remanescentes da fl oresta Ombrófi la Mista, nos estágios primário ou mesmo 

avançado não perfazendo mais de 0,7% da área original;

- A redução drástica da variabilidade genética e até mesmo a extinção de inúmeras 

espécies devido à contínua pressão sobre os remanescentes;

- O fato de este fragmento ser, provavelmente, o maior remanescente de Floresta 

Ombrófi la Mista de Santa Catarina;

- A importância da decomposição de árvores mortas para os processos ecológicos 

e a importância da permanência da biomassa vegetal no local onde ela foi 

acumulada;

- O fato de que novas intervenções nestas áreas poderiam acelerar o processo de 

ocupação de taquaras e a redução de espécimes arbóreos;

- A possibilidade de que grande parte da floresta seria afetada por conta da 

distribuição das árvores mortas e caídas pela propriedade, sendo necessário adentrar 

a fl oresta com maquinário; e,

- A importantíssima necessidade de permanência no local das árvores mortas 

para a fauna, pois delas são retirados alimentos e utilizadas como abrigo.

3.2 Denota-se a impossibilidade de se autorizar a realização na área de 

qualquer tipo de intervenção para explorar indivíduos da espécie da fl ora brasileira 

reconhecida oficialmente como ameaçada de extinção (Araucária angustifolia), 

mesmo que mortas, secas ou caídas.

3.3 Ademais se propõe postergar para o benefício de toda a coletividade os 

fragmentos de fl oresta com araucárias locais e sua riquíssima biodiversidade, relictos 

remanescentes de outrora pujante floresta que recobria originalmente a maior 

parte dos planaltos Sul-brasileiros. É premissa para a preservação almejada para os 

ecossistemas locais a manutenção das inter-relações naturais dos meios biológicos 

e físico da área com o ambiente, incluindo os eventos advindos de instabilidade 

climática, como tormentas, vendavais, granizo, entre outros. (grifo meu.)

A alegação da recorrida de que, caso afastada a possibilidade de extrair 

árvores mortas, caídas ou secas, teria o seu direito de propriedade violado 

esbarra na dicção do § 1º do artigo 1.228 do Código Civil/2002. Eis a norma:

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, 

e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou 

detenha.

§ 1º O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as 

suas fi nalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de 

conformidade com o estabelecido em lei especial, a fl ora, a fauna, as belezas 

naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como 

evitada a poluição do ar e das águas. (grifo meu.)
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O Direito de Propriedade, com o surgimento da doutrina dos Direitos 

Humanos de Segunda Geração, deixou de ter caráter absoluto, a fi m de, como 

bem asseverado no § 1º acima transcrito, atender a sua função social e, como o 

surgimento da doutrina dos Direitos Humanos de Terceira Geração, de atender 

a imperativos de preservação do meio ambiente.

Ressalte-se que o parágrafo § 1º acima citado é decorrência dos imperativos 

constitucionais do inciso XXIII do artigo 5º, do inciso III do artigo 170, e do 

artigo 225.

O Ministro Herman Benjamin ilustra bem a mitigação da natureza 

absoluta do direito de propriedade. Eis o texto:

Terceiro, convida-se o direito de propriedade a se atualizar, colimando torná-lo 

mais receptivo à proteção do meio ambiente, isto é, reescrevê-lo sob a orientação 

da sustentabilidade. Esboça-se, dessa maneira, em maior ou menor escala, uma 

nova dominialidade dos recursos naturais, seja pela alteração direta do domínio de 

certos recursos ambientais, seja pela mitigação dos exageros degradadores do 

direito de propriedade, com a ecologização de sua função social.

BENJAMIN, Antonio Herman de Vasconcellos e. O meio ambiente na 

Constituição Federal de 1988. BDJur, Brasília, DF. Disponível em: <http://bdjur.stj.

gov.br/dspace/handle/2011/8643>. Acesso em: 11.11.2009. (grifo meu.)

Mesmo entendendo que a preservação da fl ora, da fauna, das belezas 

naturais e do equilíbrio ecológico, no presente caso, independeria da criação de 

Parque Nacional, passo a ilustrar também a violação dos artigos 2º, 7º, 8º e 11 da 

Lei n. 9.985/2000.

De fato, o Decreto de 19.10.2005 criou o Parque Nacional de Araucárias.

Parques Nacionais são Unidades de Conservação de Proteção Integral, 

conforme classifi cado pelo inciso III do artigo 8º c.c. o inciso I do artigo 7º e 

com o inciso I do artigo 2º da Lei n. 9.985/2000.

O artigo 11 da citada lei mostra o objetivo da criação de Parque Nacional. 

Eis o texto:

Art. 11. O Parque Nacional tem como objetivo básico a preservação 

de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, 

possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de 

atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com 

a natureza e de turismo ecológico.
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§ 1º O Parque Nacional é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas 

particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas, de acordo com o que 

dispõe a lei.

§ 2º A visitação pública está sujeita às normas e restrições estabelecidas no 

Plano de Manejo da unidade, às normas estabelecidas pelo órgão responsável por 

sua administração, e àquelas previstas em regulamento.

§ 3º A pesquisa científi ca depende de autorização prévia do órgão responsável 

pela administração da unidade e está sujeita às condições e restrições por este 

estabelecidas, bem como àquelas previstas em regulamento.

§ 4º As unidades dessa categoria, quando criadas pelo Estado ou Município, 

serão denominadas, respectivamente, Parque Estadual e Parque Natural 

Municipal.

Ainda que sua criação fosse o marco inicial, a proteção da fauna, da fl ora, 

das belezas naturais e do equilíbrio ecológico, não dependeria da desapropriação 

das áreas particulares.

Caso contrário, a defesa do meio ambiente somente poderia ocorrer em 

áreas públicas.

Ora, a criação de Parque Nacional não muda a essência da área em questão; 

autoriza sim a alteração da natureza da propriedade, ou seja, não é a criação de 

tal Unidade de Conservação de Proteção Integral, ou a desapropriação, que vai 

garantir proteção ao ecossistema, pois esta proteção lhe é inerente e independe 

da criação de qualquer Unidade de Conservação ou de qualquer formalização 

pelo Poder Público, sendo essencialmente pautada na concepção fática da 

relevância da área.

A Constituição Federal não exige, no seu artigo 225, qualquer ato formal 

do Poder Público para que a proteção e a restauração do meio ambiente sejam 

iniciadas.

Não se argumente também que o Poder Público, a fim de que a 

proteção pudesse ser efetivada, precisaria, após a criação do Parque e antes da 

desapropriação, instituir a limitação administrativa provisória estabelecida no 

artigo 22-A da Lei n. 9.985/2000, pois aquela limitação pressupõe já existir o 

exercício de atividades e empreendimentos efetiva ou potencialmente causadores 

de degradação ambiental e, no caso dos autos, não há ainda o exercício de 

qualquer atividade ou empreendimento na área em questão.

Ressalte-se que a jurisprudência desta Corte referente à limitação 

administrativa em Parque Nacional é anterior à entrada em vigor da Lei n. 

9.985/2000, portanto não pode ser utilizada para o presente caso.
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Assim, ainda que absurdamente seja considerado como marco formal 

inicial de proteção a edição do Decreto de criação do Parque Nacional - a 

proibição de violação da fl ora, da fauna, das belezas naturais e do equilíbrio 

ecológico não dependeria da desapropriação da área particular, pois sua criação, 

por si só, invalidou todas as licenças anteriores de exploração da área listada no 

Decreto.

Deve ser ressaltado que a Administração Pública, apesar da restrição 

aqui imposta ao particular, tem o dever de efetivar, o mais rápido possível, a 

desapropriação da área em questão na forma do § 1º do artigo 11 da Lei n. 

9.985/2000, pois, nas palavras do Ministro Herman Benjamin, “Economic and 

ecological concerns are not necessarily in opposition”.

Por fi m, fi ca claro que não houve violação do inciso II do artigo 535 do 

Código de Processo Civil, mas dúvida não há de que o acórdão atacado violou 

o § 1º do artigo 1.228 do Código Civil, e os artigos 2º, 7º, 8º e 11 da Lei n. 

9.985/2000.

Ante o exposto, dou provimento ao presente recurso especial, para, 

reformando o acórdão recorrido, negar-lhe a segurança.

É como penso. É como voto.

COMENTÁRIO DOUTRINÁRIO 

Annelise Monteiro Steigleder1

Comentário ao Recurso Especial 1.122.909-SC – Invalidação de 

autorizações ambientais para o aproveitamento de árvores caídas, secas ou 

mortas do Parque Nacional das Araucárias

1. BREVE RESUMO DO RECURSO ESPECIAL 1.122.909-SC

Trata-se de Recurso Especial, julgado pela 2ª. Turma do Superior Tribunal 

de Justiça, em 24 de novembro de 2009, em que fi gura como relator o Ministro 

Humberto Martins, o qual deu provimento ao recurso interposto pelo IBAMA 

1 Promotora de Justiça de Defesa do Meio Ambiente em Porto Alegre, Mestre em Direito pela Universidade 

Federal do Paraná.
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contra acórdão do Tribunal Regional da 4ª. Região que  reconhecia, em sede 

de Apelação em Mandado de Segurança, a validade de Autorizações de 

aproveitamento de pinheiros secos, mortos e caídos na área do Parque Nacional 

das Araucárias, em imóveis ainda não desapropriados2.

Conforme informações verificadas no acórdão do Tribunal Regional 

Federal da 4ª. Região, o IBAMA, por meio de um Laudo Técnico, havia 

manifestado a viabilidade no aproveitamento das árvores mortas e caídas, 

indicando algumas condicionantes a serem atendidas pelo proprietário do 

imóvel. No entanto, quando este, nos autos do processo administrativo em 

que postulava autorização para aproveitamento das árvores, peticionou para 

comprovar o atendimento das condicionantes, foi surpreendido com a decisão 

do IBAMA, considerando prejudicado o seu pedido, sob o argumento de que o 

imóvel integrava uma área que fora declarada de utilidade pública pelo Decreto 

s/nº publicado em 19/10/2005, que criou, no local, o Parque Nacional das 

Araucárias.

No Mandado de Segurança, o impetrante aduziu que as restrições 

administrativas ao direito de propriedade somente seriam cabíveis após o 

processo de desapropriação do imóvel, já que se trava de uma Unidade de 

Conservação de Proteção Integral.  A sentença julgou procedente o pedido e foi 

confi rmada pelo TRF -4ª. Região, sob o argumento de que:

A expedição de ato do Poder Público (no caso Decreto) criando um Parque 

Nacional, Unidade de Conservação de Proteção Integral, por si só não constitui 

esbulho ou imissão na posse daqueles que possuem propriedade abrangida 

pelo ato de criação em questão. A propriedade somente passará ao domínio 

público após a regular desapropriação. Assim, nada obsta ao impetrante que, 

uma vez observada todas as condicionantes impostas pelo IBAMA para o 

aproveitamento das árvores secas, mortas ou caídas na sua propriedade, possa 

efetivamente implementar efetivo aproveitamento, haja vista a ausência de 

limitação administrativa imposta à sua propriedade, e em especial porque a 

atividade requerida não importa em corte ou agressão à vegetação nativa. (...). 

2  Consta da ementa do acórdão do TRF – 4ª. Região:

“Mandado de segurança. IBAMA. Declaração de utilidade pública do Decreto de 19/10/2005. Parque 

Nacional das Araucárias. Concessões de autorizações de aproveitamento dos pinheiros secos, mortos e caídos 

na referida área. A declaração de utilidade pública feita pelo Decreto de 19/10/2005, que transformou a área 

em que o impetrante obteve anterior autorização de aproveitamento de pinheiros secos, mortos e caídos, 

no Parque Nacional das Araucárias, não obsta que o mesmo efetive o referido aproveitamento, desde que 

atendidas as condicionantes impostas pelo IBAMA” (Apelação Cível nº 2007 2007.72.00003115-0/SC, Rel. 

Des. Federal Maria Lúcia Luz Leiria).
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Portanto, a  declaração de utilidade pública feita pelo Decreto de 19/10/2005, 

que transformou a área em que o impetrante obteve anterior autorização de 

aproveitamento de pinheiros secos, mortos e caídos, no Parque Nacional das 

Araucárias, não obsta que o mesmo efetive referido aproveitamento, desde que 

atendidas as condicionantes impostas pelo IBAMA.

A questão crucial que merece ser esclarecida neste breve estudo refere-se à 

defi nição do momento em que as restrições associadas à criação de Unidade de 

Conservação são exigíveis do proprietário. É necessário que a área já esteja sob 

o domínio público para que se possa vedar os usos incompatíveis com o regime 

jurídico da Unidade de Conservação, ou basta a declaração de utilidade pública?

2. OS ARGUMENTOS DO ACÓRDÃO

2.1 PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE E O 

RISCO DE DANO AMBIENTAL GRAVE À BIODIVERSIDADE

Em seu voto, acolhido à unanimidade, o Ministro Humberto Martins 

partiu da premissa de que o aproveitamento de árvores mortas não era atividade 

isenta de riscos para o meio ambiente e para a biodiversidade da área do Parque 

Nacional das Araucárias, de tal sorte que este potencial danoso deveria ser 

evitado pelo Poder Público, ainda que o imóvel de propriedade do impetrante 

não estivesse restrito pela criação da Unidade de Conservação de Proteção 

Integral.

Nesta linha de raciocínio, colaciona a Nota Técnica Conjunta 01/2007 do 

IBAMA e do Instituto Chico Mendes, que afi rma claramente a potencialidade 

de degradação ambiental, circunstância esta que por si só já impediria a 

concessão de novas licenças. Deste documento, consta a recomendação expressa 

de permanência das árvores mortas no local para o benefício da fauna da 

região, que se alimenta e se abriga nestas árvores. Afi rma que “a atividade de 

retirada destas árvores pode, sim, ter impactos extremamente negativos na 

fauna, principalmente nos animais residentes que se reproduzem no local. A 

interferência nos ciclos biológicos de determinadas espécies pode, inclusive, 

comprometer a viabilidade de suas populações acarretando em extinções locais”.

Além disso, aponta para “a importância da decomposição de árvores mortas para 

os processos ecológicos e a importância da permanência da biomassa vegetal no 

local onde ela foi acumulada”.
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Por conseguinte, o risco de dano ambiental foi considerado pelo acórdão 

como justifi cável para inibir a retirada das árvores mortas, avançando o Relator 

no argumento da necessidade de o imóvel cumprir o princípio da função social 

da propriedade, consagrado expressamente no 5º, XXIII, da Constituição 

Federal de 1988, e no art. 1.228, §1º, do Código Civil Brasileiro, segundo 

o qual “o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as 

suas fi nalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de 

conformidade com o estabelecido em lei especial, a fl ora, a fauna, as belezas 

naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como 

evitada a poluição do ar e das águas”.

Conforme lecionam Guilherme Purvin de Figueiredo e Márcia Leutzinger 

“a função social da propriedade, consubstanciada no dever de que a propriedade 

atenda não apenas aos interesses do proprietário, mas também sirva de 

instrumento para alcançar o bem-estar da coletividade, opera-se internamente 

ao direito de propriedade, como um de seus elementos constitutivos, sem o 

qual não será plenamente garantida, não se confundindo, portanto, com meras 

limitações administrativas ao exercício desse direito, decorrentes do exercício do 

poder de polícia”3.

Em seu voto, o Ministro Humberto Martins afi rma que, ainda que a 

criação do Parque “fosse o marco inicial, a proteção da fauna, da fl ora e das 

belezas naturais e do equilíbrio ecológico, não dependeria da desapropriação das 

áreas particulares. Caso contrário, a defesa do meio ambiente somente poderia 

ocorrer em áreas públicas. Ora, a criação de Parque Nacional não muda a 

essência da área em questão; autoriza sim a alteração da natureza da propriedade, 

ou seja, não é a criação de tal Unidade de Conservação de Proteção Integral, ou 

a desapropriação, que vai garantir proteção ao ecossistema, pois esta proteção 

lhe é inerente e independe da criação de qualquer Unidade de Conservação ou 

de qualquer formalização pelo Poder Público, sendo essencialmente pautada na 

concepção fática da relevância da área”.

Portanto, além de o imóvel estar localizado em área defi nida como Parque 

Nacional, o que, certamente, acarreta limitações imediatas à propriedade 

privada, sendo descabido aguardar a desapropriação da área, a responsabilidade 

civil por danos ambientais, em uma perspectiva preventiva, e o princípio da 

3 PURVIN DE FIGUEIREDO, Guilherme e LEUZINGER, Márcia Dieguez. Desapropriações 

ambientais na Lei 9985/2000. In BENJAMIN, Antônio Herman (org. Direito ambiental das áreas protegidas 

– o regime jurídico das Unidades de Conservação, Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2011, p. 471.
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função social da propriedade foram argumentos relevantes para a conclusão de 

que o proprietário não poderia remover as árvores mortas e caídas existentes no 

imóvel.

Ou seja, ainda que o imóvel não estivesse em uma Unidade de Conservação 

de Proteção Integral, qualquer degradação do equilíbrio ambiental deveria ser 

impedida, a fi m de a propriedade pudesse cumprir a sua função social. Trata-se 

de entendimento muito importante, pois confere densidade ao art. 225, caput, da 

Constituição Federal de 1988, consagrando o princípio da defesa inarredável do 

direito ao ambiente ecologicamente equilibrado como um direito fundamental.

2.2 A CRIAÇÃO DO PARQUE NACIONAL DE ARAUCÁRIAS

O fato de a área de propriedade do impetrante localizar-se dentro de uma 

Unidade de Conservação de Proteção Integral4, que não admite o uso direto do 

imóvel, também merece observações, pois o grau de proteção jurídica incidente 

sobre o território é mais intenso, do que seria se inexistisse qualquer restrição 

sobre a propriedade. A restrição sobre os direitos proprietários inaugura-se com 

o Decreto de declaração de utilidade pública que criou o Parque, não sendo 

correta a tese de que somente após a desapropriação das áreas que integram o 

perímetro do Parque , é que as restrições seriam efetivas.

Celso Antonio Bandeira de Mello ensina que: “São efeitos da declaração 

de utilidade pública: a) submeter o bem à força expropriatória do Estado; b) 

fi xar o estado do bem, isto é, de suas condições, melhoramentos, benfeitorias 

existentes; c) conferir ao Poder Público o direito de penetrar no bem a fi m de 

fazer verifi cações e medições, desde que as autoridades administrativas atuem 

com moderação e sem excesso de poder; d) dar início ao prazo de caducidade da 

declaração. Como a simples declaração de utilidade pública não tem o condão 

de transferir a propriedade do futuro expropriado ao Estado, o proprietário do 

bem pode usar, gozar e dispor dele”5.

Todavia, como já exposto, este direito de uso do proprietário, a que se 

refere Celso Antônio, deve conformar-se ao princípio da função social da 

propriedade, o qual é, nos termos do art. 1228, §1º, do Código Civil, construído 

4 Conforme o art. 7º, §1º., da Lei 9985/2000, “o objetivo básico das Unidades de Proteção Integral é preservar 

a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos 

nesta lei”.

5 BANDEIRA DE MELO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 17. ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2004. p. 772.
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conceitualmente consoante a legislação especial que rege o bem ambiental. 

Se o imóvel passa a integrar uma área de Parque, evidentemente, as restrições 

decorrentes do regime jurídico desta categoria de Unidade de Conservação 

passam a incidir sobre o direito de o proprietário usar este bem.

 Trata-se de construção jurídica conhecida pelo Direito Brasileiro, que 

se assemelha à situação do tombamento provisório, previsto no Decreto-lei 

25/19376, de tal forma que ato de criação do Parque equivale à declaração do 

valor ambiental da área, impondo desde logo deveres de preservação ao Poder 

Público e ao proprietário.

Evidentemente, este grau de proteção infl uencia até mesmo a defi nição de 

“dano ambiental”, pois se a Unidade de Conservação fosse de uso sustentável 

algumas atividades poderiam ser permitidas e até toleradas sem que fossem 

consideradas dano ambiental, em uma perspectiva jurídica. Exemplifi co: A 

supressão de vegetação e a terraplanagem de um imóvel é permitida em um 

imóvel privado, desde que  submetido ao licenciamento ambiental e urbanístico, 

e há categorias de Unidades de Conservação de  Uso Sustentável, como a APA 

– Área de Proteção Ambiental, em que tal utilização poderia ser autorizada pelo 

órgão gestor da Unidade

Todavia, esta mesma intervenção em uma Unidade de Conservação de 

Proteção Integral é ilícita e até mesmo sujeita à responsabilização criminal, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.605/98.

Assim, ainda que o acórdão não tenha enfatizado a criação do Parque 

Nacional de Araucárias, este dado não pode ser desconsiderado.

Conforme prevê o art. 225, §1º, III, da Constituição Federal de 1988, 

o Poder Público, para assegurar a proteção do direito fundamental ao meio 

ambiente, tem o dever de criar espaços territoriais a serem protegidos.

Nestes termos, a Lei Federal 9985/2000, relativa ao Sistema Nacional 

das Unidades de Conservação, prevê, em seu art. 11, que “o Parque Nacional 

tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande 

relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas 

científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação 

ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico”.

6 O art. 10 do Decreto-lei 25/1937 prevê que “salvo a disposição do art. 13, o tombamento provisório se 

equiparará ao defi nitivo”. O art. 13  versa sobre a inscrição do bem no livro tombo correspondente, de tal 

forma que as demais restrições, sobretudo aquela que veda as intervenções no bem, são imediatas.
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O mesmo art. 11 estipula, em seu parágrafo 2º, que “a visitação pública está 

sujeita às normas e restrições estabelecidas no Plano de Manejo da unidade, às 

normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração e àquelas 

previstas em  regulamento”.

Enquanto não for elaborado Plano de Manejo do Parque Estadual Delta 

do Jacuí, o art. 28 da Lei 9985/2000 prevê:

Art. 28 – São proibidas, nas unidades de conservação, quaisquer alterações, 

atividades ou modalidades de utilização em desacordo com os seus objetivos, o 

seu Plano de Manejo e seus regulamentos.

Parágrafo Único – Até que seja elaborado o Plano de Manejo, todas as 

atividades e obras desenvolvidas nas unidades de conservação de Proteção 

Integral devem se limitar àquelas destinadas a garantir a integridade dos recursos 

que a unidade objetiva proteger, assegurando-se às populações tradicionais 

porventura residentes na área as condições e os meios necessários para a 

satisfação de suas necessidades materiais, sociais e culturais.

Ainda, o art. 15 do Decreto Federal 4340/2002, que regulamenta a Lei 

9985/2000, prevê que “ partir da criação de cada unidade de conservação 

e até que seja estabelecido o Plano de Manejo, devem ser formalizadas e 

implementadas ações de proteção e fi scalização”.

O conjunto destes dispositivos permite identifi car que a área de Parque 

acarreta limitações administrativas desde o ato de sua criação e o Poder Público 

é obrigado a adotar todas as medidas necessárias para assegurar a proteção dos 

atributos que justifi caram a criação da Unidade, de tal sorte que o IBAMA não 

poderia ter mantido em vigor as autorizações pretéritas para a remoção das 

árvores mortas e caídas.

Efetivamente, a criação do Parque invalidou todas as licenças e autorizações 

anteriores para exploração da área, e não poderia ser diferente, sobretudo diante 

da ciência expressa que o IBAMA e o Instituto Chico Mendes detinham sobre 

os riscos graves para a biodiversidade, caso as árvores mortas fossem retiradas, 

até porque, para se chegar até elas, certamente alguma supressão adicional de 

vegetação se faria necessária, sendo inacreditável crer que tais árvores de grande 

dimensão pudessem ser removidas sem outros impactos ao entorno.
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4.4. Requisitos Licenciatórios

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 25.399-MS 

(2007/0241609-7)

Relatora: Ministra Denise Arruda

Recorrente: Santos e Paccini Ltda - FINEPLAST

Advogado: Marcos dos Santos e outro(s)

Recorrido: Estado de Mato Grosso do Sul

Procurador: Senise Freire Chacha e outro(s)

Recorrido: Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias - 

INPEV

Advogado: Aldir Guimarães Passarinho e outro(s)

EMENTA

Administrativo. Recurso ordinário em mandado de segurança. 

Reciclagem de embalagens vazias de agrotóxicos. Responsabilidade 

das empresas produtoras e comercializadoras.

1. Hipótese em que a impetrante pretender atuar na atividade 

de reciclagem de embalagens vazias de agrotóxicos. Pugna pelo 

deferimento da licença ambiental independentemente da celebração 

de um termo de compromisso com o Instituto Nacional de 

Processamento de Embalagens Vazias - INPEV.

2. De acordo com o § 5º do art. 6º da Lei n. 7.802/1989, incluído 

pela Lei n. 9.974/2000, “as empresas produtoras e comercializadoras 

de agrotóxicos, seus componentes e afins, são responsáveis pela 

destinação das embalagens vazias dos produtos por elas fabricados e 

comercializados, após a devolução pelos usuários, e pela dos produtos 

apreendidos pela ação fi scalizatória e dos impróprios para utilização 

ou em desuso, com vistas à sua reutilização, reciclagem ou inutilização, 

obedecidas as normas e instruções dos órgãos registrantes e sanitário-

ambientais competentes”.
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3. O responsável pelo destino fi nal das embalagens vazias de 

agrotóxicos é o seu fabricante, ou, quando o produto não for fabricado 

no país, o importador.

4. No exercício dessa obrigação, as empresas produtoras e 

comercializadoras de agrotóxicos são representadas, atualmente, pelo 

Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias - INPEV, 

que possui, em seu rol de associados, 99% das empresas fabricantes de 

defensivos agrícolas do Brasil e as sete principais entidades de classe 

do setor.

5. Diante desse contexto, é possível afirmar que o INPEV 

atua como verdadeiro mandatário das empresas produtoras e 

comercializadoras de agrotóxicos, que são as únicas responsáveis pela 

destinação fi nal das embalagens vazias.

6. Assim, se essas empresas serão responsabilizadas por eventual 

dano ao meio ambiente decorrente da reciclagem de embalagens 

vazias de agrotóxicos, é justo que elas tenham a prerrogativa de fi rmar 

parcerias de acordo com suas conveniências.

7. Recurso ordinário em mandado de segurança desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Primeira 

Turma do Superior Tribunal de Justiça: A Turma, por unanimidade, negou 

provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança, nos termos do voto 

da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Francisco 

Falcão, Luiz Fux e Teori Albino Zavascki votaram com a Sra. Ministra Relatora. 

Assistiu ao julgamento o Dr. Aldir Guimarães Passarinho, pela parte recorrida.

Brasília (DF), 17 de fevereiro de 2009 (data do Julgamento).

Ministra Denise Arruda, Relatora

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Denise Arruda: Trata-se de recurso ordinário em mandado 

de segurança interposto com fundamento no art. 105, II, b, da Constituição 



Licenciamento Ambiental e Estudo Prévio de Impacto Ambiental

RSTJ, a. 27, (238): 459-632, abril/junho 2015 611

Federal, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

do Sul cuja ementa é a seguinte:

Mandado de segurança. Licença ambiental. Reciclagem de embalagens de 

agrotóxicos. Ausência de direito líquido e certo. Legalidade na exigência de 

termo de compromisso como condicionante da obtenção de licença ambiental. 

Segurança denegada.

A concessão de licença ambiental está legalmente condicionada à celebração 

de termo de compromisso com o INPEV, de modo que a impetrante só poderia 

se valer do mandamus se tivesse demonstrado, de plano, o preenchimento 

das exigências para a implantação da atividade altamente prejudicial ao meio 

ambiente.

Não se mostra ilegal a exigência de termo de compromisso para a concessão 

de licença ambiental, por tratar-se de medida que atende aos ditames legais e ao 

interesse público. A atuação do INPEV harmoniza-se com o interesse social que 

reclama a instrumentalização de medidas operacionais e intervencionistas que 

garantam a preservação e defesa do meio ambiente. (fl . 362)

Em suas razões recursais (fl s. 371-389), a recorrente afi rma, em síntese, 

que: (a) ao pretender atuar na atividade de reciclagem de embalagens 

vazias de agrotóxicos, protocolou pedido de licença prévia perante a 

então Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, atual 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente, das Cidades, do Planejamento, da 

Ciência e Tecnologia, que condicionou o deferimento da licença ambiental 

à celebração de um termo de compromisso com o Instituto Nacional de 

Processamento de Embalagens Vazias - INPEV, garantindo o recolhimento, 

transporte e destinação fi nal das embalagens vazias recebidas; (b) o referido 

instituto, pessoa jurídica de direito privado que representa os fabricantes de 

produtos agrotóxicos, recusou-se a fi rmar o termo de compromisso, atitude 

corroborada pelo Poder Público; (c) a Resolução CONAMA n. 334/2003, ao 

exigir o mencionado termo de compromisso para o licenciamento ambiental 

de estabelecimentos destinados ao recebimento de embalagens vazias de 

agrotóxicos, inovou o ordenamento jurídico e conferiu a uma entidade 

privada o poder de decidir quais empresas poderiam atuar na atividade em 

questão; (d) a exigência em tela atenta contra os princípios constitucionais da 

legalidade, da livre iniciativa, da concorrência e do poder de polícia exclusivo 

da Administração.

Apresentadas as contra-razões e admitido o recurso, subiram os autos.
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O Ministério Público Federal opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Denise Arruda (Relatora): O recurso não merece prosperar.

De acordo com o § 5º do art. 6º da Lei n. 7.802/1989, incluído pela Lei 

n. 9.974/2000, “as empresas produtoras e comercializadoras de agrotóxicos, seus 

componentes e afi ns, são responsáveis pela destinação das embalagens vazias dos 

produtos por elas fabricados e comercializados, após a devolução pelos usuários, 

e pela dos produtos apreendidos pela ação fi scalizatória e dos impróprios para 

utilização ou em desuso, com vistas à sua reutilização, reciclagem ou inutilização, 

obedecidas as normas e instruções dos órgãos registrantes e sanitário-ambientais 

competentes”.

A legislação aplicável à matéria foi posteriormente regulamentada com a 

edição do Decreto n. 4.074/2002, o qual dispôs, no que interessa para o deslinde 

da controvérsia, o seguinte:

Art. 53. Os usuários de agrotóxicos e afi ns deverão efetuar a devolução das 

embalagens vazias, e respectivas tampas, aos estabelecimentos comerciais em 

que foram adquiridos, observadas as instruções constantes dos rótulos e das 

bulas, no prazo de até um ano, contado da data de sua compra.

(...)

Art. 54. Os estabelecimentos comerciais deverão dispor de instalações 

adequadas para recebimento e armazenamento das embalagens vazias 

devolvidas pelos usuários, até que sejam recolhidas pelas respectivas empresas 

titulares do registro, produtoras e comercializadoras, responsáveis pela destinação 

fi nal dessas embalagens.

(...)

Art. 56. Os estabelecimentos destinados ao desenvolvimento de atividades 

que envolvam embalagens vazias de agrotóxicos, componentes ou afins, 

bem como produtos em desuso ou impróprios para utilização, deverão obter 

licenciamento ambiental.

(...)

Art. 58. Quando o produto não for fabricado no País, a pessoa física ou jurídica 

responsável pela importação assumirá, com vistas à reutilização, reciclagem ou 

inutilização, a responsabilidade pela destinação:
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I - das embalagens vazias dos produtos importados e comercializados, após a 

devolução pelos usuários; (grifou-se)

É indispensável, nesse ponto, fazer uma importante distinção entre o 

conceito de empresas produtoras e comercializadoras de agrotóxicos e o conceito 

de comerciante. Para tanto, recorre-se à preciosa lição de Paulo Aff onso Leme 

Machado (in Direito Ambiental Brasileiro, 15ª ed., rev., atual. e ampl. - São 

Paulo: Editora Malheiros, 2007, p. 640-642):

Esta diferenciação deve ser feita porque, à primeira vista, pode-se pensar que 

haja uma repartição ou uma possível alternância entre a responsabilidade da 

empresa produtora e a da empresa comercializadora.

Temos que nos socorrer do art. 14 da Lei n. 7.802/1989, tanto do caput 

como das alíneas c e e. Diz o caput: “As responsabilidades administrativa, civil e 

penal pelos danos causados à saúde das pessoas e ao meio ambiente quando 

a produção, comercialização, utilização, transporte e destinação de embalagens 

vazias de agrotóxicos, seus componentes e afi ns não cumprirem o disposto na 

legislação pertinente cabem: (...)”. Alínea c: “ao comerciante, quando efetuar venda 

sem o respectivo receituário ou em desacordo com a receita ou recomendações 

do fabricante e órgãos registrantes e sanitário-ambientais”. Alínea e: “ao produtor, 

quando produzir mercadorias em desacordo com as especifi cações do registro do 

produto, do rótulo, da bula, do folheto e da propaganda, ou não der destinação às 

embalagens vazias em conformidade com a legislação pertinente”.

O produtor - pessoa física ou jurídica - é o único responsável pela destinação 

das embalagens vazias de agrotóxicos, seus componentes e afi ns, conforme o art. 

14, caput e alínea e, da Lei n. 7.802/1989. As inovações contêm equívocos de 

terminologia que merecem ser interpretados à luz da fi nalidade de proteção da 

saúde das pessoas, conforme a Constituição Federal, especialmente em seu art. 

225. Assim, quando o § 5º do art. 6º refere-se à responsabilidade das “empresas 

produtoras e comercializadoras”, não está a lei afastando a responsabilidade 

da pessoa física. No art. 14 da Lei n. 7.802/1989, que se refere especifi camente 

às responsabilidades administrativa, civil e penal, emprega-se o conceito de 

“produtor”, e não de “empresa produtora”.

O fato de o § 5º do art. 6º utilizar a expressão “empresas produtoras e 

comercializadoras” não quer dizer que haja uma alternância de responsabilidade 

pela destinação fi nal das embalagens, pois a empresa produtora não se limita a 

produzir o agrotóxico, mas evidentemente o produz para vender ou ao comerciante 

ou ao usuário diretamente.

Há um aparente entrechoque de disposições nas alterações legais 

efetuadas no art. 6º e seus parágrafos da Lei n. 7.802/1989. No § 2º instituiu-

se a obrigação de o usuário efetuar a devolução das embalagens vazias de 

agrotóxicos “aos estabelecimentos comerciais em que foram adquiridos”. Ora, 
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estes estabelecimentos comerciais podem não ser os mesmos estabelecimentos 

produtores. Surge um dever para os estabelecimentos comerciais de fazer o 

repasse ou a entrega das embalagens para os produtores. Se os estabelecimentos 

comerciais retiverem as embalagens ou lhes derem destinação fi nal inadequada, 

passam eles a ser os responsáveis administrativa, civil e penalmente pelos danos 

causados à saúde das pessoas e ao meio ambiente. (grifou-se)

Conclui-se, desse modo, que o responsável pelo destino final das 

embalagens vazias de agrotóxicos é o seu fabricante, ou, quando o produto não 

for fabricado no país, o importador.

No exercício dessa obrigação, as empresas produtoras e comercializadoras 

de agrotóxicos são representadas, atualmente, pelo Instituto Nacional de 

Processamento de Embalagens Vazias - INPEV, que possui, em seu rol de 

associados, 99% das empresas fabricantes de defensivos agrícolas do Brasil e as 

sete principais entidades de classe do setor.

Diante desse contexto, é possível afirmar que o INPEV atua como 

verdadeiro mandatário das empresas produtoras e comercializadoras de 

agrotóxicos, que são as únicas responsáveis pela destinação fi nal das embalagens 

vazias.

Assim, se essas empresas serão responsabilizadas por eventual dano ao 

meio ambiente decorrente da reciclagem de embalagens vazias de agrotóxicos, 

é justo que elas tenham a prerrogativa de fi rmar parcerias de acordo com suas 

conveniências.

Por estar alinhado às razões anteriormente apresentadas, pede-se vênia 

para transcrever o seguinte trecho do parecer emitido pelo Ministério Público 

do Estado de Mato Grosso do Sul:

Ademais, através de uma simples análise dos autos, verifica-se não haver 

qualquer ilegalidade ou abusividade na exigência, para a concessão de licença 

ambiental, de celebração de termo de compromisso com o INPEV. Isso porque as 

Leis n. 7.802/1989 e 9.974/2000 determinam que a destinação das embalagens 

vazias de defensivos agrícolas são de responsabilidade do fabricante e, sendo 

assim, nada mais justo que ele - no caso, representado pelo INPEV - controle e dê 

o destino fi nal às embalagens de forma segura e correta, tendo em vista que ele 

será responsabilizado por eventuais danos ambientais daquelas decorrentes.

Sob este prisma, o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens 

Vazias, na qualidade de representante dessas empresas, tem o direito de escolher 

as empresas de sua confiança, para trabalhar com as embalagens vazias de 

agrotóxicos, garantindo, assim, a proteção ao meio ambiente. (fl s. 351-352)
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Em face do exposto, o recurso ordinário em mandado de segurança deve 

ser desprovido.

É o voto.

COMENTÁRIO DOUTRINÁRIO

Paulo Aff onso Brum Vaz

1 Síntese do caso

 Trata-se de Recurso em Mandado de Segurança, de relatoria da Ministra 

Denise Arruda, debatendo, em resumo, a existência de direito líquido e certo 

de determinada empresa a ver deferida a licença ambiental para atividade 

de reciclagem de embalagens vazias de agrotóxicos independentemente de 

anuência do (rectius, celebração de termo de compromisso com o) Instituto 

Nacional de Processamento de Embalagens Vazias – INPEV.

 O voto condutor partiu da premissa de que, sendo de responsabilidade 

das empresas produtoras e comercializadoras de agrotóxicos dar destino às 

embalagens vazias (§ 5º do art. 6º da Lei 7.802/89, incluído pela Lei 9.974/00), 

cumpre a elas (produtoras e comercializadoras de agrotóxicos) o direito de 

escolher a melhor forma de descarte, inclusive no que toca à eleição das empresas 

para tal fi nalidade, seja pessoalmente, seja através do aval de representante, no 

caso, do Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias – INPEV. 

Cito, porque expressiva, a respectiva ementa:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 

RECICLAGEM DE EMBALAGENS VAZIAS DE AGROTÓXICOS. RESPONSABILIDADE 

DAS EMPRESAS PRODUTORAS E COMERCIALIZADORAS.

1. Hipótese em que a impetrante pretender atuar na atividade de reciclagem 

de embalagens vazias de agrotóxicos. Pugna pelo deferimento da licença 

ambiental independentemente da celebração de um termo de compromisso com 

o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias - INPEV.

2. De acordo com o § 5º do art. 6º da Lei 7.802/89, incluído pela Lei 9.974/2000, 

“as empresas produtoras e comercializadoras de agrotóxicos, seus componentes 

e afi ns, são responsáveis pela destinação das embalagens vazias dos produtos por 

elas fabricados e comercializados, após a devolução pelos usuários, e pela dos 

produtos apreendidos pela ação fi scalizatória e dos impróprios para utilização ou 
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em desuso, com vistas à sua reutilização, reciclagem ou inutilização, obedecidas as 

normas e instruções dos órgãos registrantes e sanitário-ambientais competentes”.

3. O responsável pelo destino fi nal das embalagens vazias de agrotóxicos é o 

seu fabricante, ou, quando o produto não for fabricado no país, o importador.

4. No exercício dessa obrigação, as empresas produtoras e comercializadoras 

de agrotóxicos são representadas, atualmente, pelo Instituto Nacional 

de Processamento de Embalagens Vazias - INPEV, que possui, em seu rol de 

associados, 99% das empresas fabricantes de defensivos agrícolas do Brasil e as 

sete principais entidades de classe do setor.

5. Diante desse contexto, é possível afi rmar que o INPEV atua como verdadeiro 

mandatário das empresas produtoras e comercializadoras de agrotóxicos, que 

são as únicas responsáveis pela destinação fi nal das embalagens vazias.

6. Assim, se essas empresas serão responsabilizadas por eventual dano ao 

meio ambiente decorrente da reciclagem de embalagens vazias de agrotóxicos, 

é justo que elas tenham a prerrogativa de fi rmar parcerias de acordo com suas 

conveniências.

7. Recurso ordinário em mandado de segurança desprovido.

(RMS 25.399/MS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

17/02/2009, DJe 30/03/2009)

2 Discussão

 Um dos grandes problemas advindos do uso de agrotóxicos diz respeito 

ao destino fi nal das embalagens vazias, isto porque contêm resíduos e são 

fontes de contaminação para o homem e para o meio ambiente, a exemplo 

dos recursos hídricos1. Geralmente, são abandonadas no local de uso, sem 

qualquer precaução. Muitas vezes, nem mesmo a tríplice lavagem é realizada. O 

problema se agrava porque as embalagens descartadas acabam sendo utilizadas 

para a falsifi cação de agrotóxicos, fomentando uma prática ilícita que tende a 

aumentar.

 A matéria, após muito tempo de descaso, acabou recebendo atenção da 

Lei nº 9.974/00 (que alterou a Lei nº 7.802/89)2, do Decreto nº 4.074/02 e, 

1 HANUM, Danielle Fernandes Limiro. Recursos hídricos e destinação fi nal das embalagens vazias de 

agrotóxicos. Revista de Direito Ambiental - RDA, v. 12, n. 46, abr./jun. 2007, p. 79-96.

2 De acordo com Danielle Fernandes Limiro Hanum (op. cit., p. 87-88), “a Lei 9.974/2000 é considerada 

inovadora perante as leis dos demais países, pois além de disciplinar a destinação fi nal das embalagens vazias 

de agrotóxicos, também determina as responsabilidades para o agricultor, o revendedor e o fabricante do 

agrotóxico”.
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fi nalmente, da Resolução CONAMA nº 334, de abril de 20033, que dispõem 

sobre os procedimentos de licenciamento ambiental de estabelecimentos 

destinados ao recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos, responsabilidade 

essa que restou dividida entre usuários, comerciantes, fabricantes do produto e 

poder público, a quem cumpre orientar e fi scalizar4. Ao usuário, de sua vez, 

incumbe devolver a embalagem ao estabelecimento vendedor, no prazo de um 

ano, contado a partir da compra, salvo se houver autorização expressa do órgão 

registrante ou se remanescer produto na embalagem, segundo verifi cação dos 

órgãos de fi scalização. As embalagens deverão fi car, por prazo não superior a um 

ano, contado da entrega pelo usuário, em uma central ou posto de recebimento 

licenciado pelo órgão ambiental competente, até serem recolhidas pelas empresas 

produtoras5.

 A disciplina legal da destinação fi nal das embalagens vazias introduz, 

quanto aos agrotóxicos, a modalidade de responsabilização ‘pós-consumo’6, 

já normatizada em relação aos pneus, pilhas e baterias de telefo ne celular, 

impondo ao fabricante, que assume o risco decorrente da colocação do produto 

no mercado, depois das providências preparatórias que incumbem ao usuário 

e ao vendedor, a obrigação de dar o destino fi nal às embalagens vazias com 

os respectivos ônus, eximindo o consumidor fi nal e o Poder Público, que atua, 

conforme já anotado alhures, apenas enquanto agente de disciplina, controle e 

fi scalização do procedimento defi nido em lei7.

3 A doutrina tem-se ocupado muito mais com as questões envolvendo o manejo e o descarte de agrotóxicos 

na esfera penal do que na seara administrativa propriamente dita. Comentando o art. 56 da Lei 9.605/98, 

entre outros, conferir Heráclito Antônio Mossin (Crimes Ecológicos: aspectos penais e processuais penais: 

Lei n. 9.605/98. Barueri: Manole, 2015. p. 221 et seq.); João Marcos Adede y Castro (Crimes Ambientais: 

comentários à lei n. 9.605/98. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2004. p. 234 et seq.); Luiz Regis Prado 

(Direito Penal do Ambiente. São Paulo: RT, 2011. p. 297 et seq.); Curt Trennepohl (Infrações Contra 

o Meio Ambiente. Belo Horizonte: Fórum, 2013. p. 296 et seq.); Alfredo Carlos Gonzaga Falcão Júnior 

(Agrotóxicos e responsabilidade criminal. In. Revista dos Tribunais. a. 98,  nov 2009, v. 889. p. 461/479).

4 Conferir, sobre a repartição dos deveres, especialmente entre usuários, empresas produtoras e 

comercializadoras, Paulo Aff onso Leme Machado (Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 

2013. p. 771 et seq.).

5  Para maior refl exão, conferir o meu O Direito Ambiental e os Agrotóxicos. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2006. p. 87 et seq.

6 Detalhes sobre a logística reversa podem ser obtidos no artigo de João Cesar M. Rando (Sistema 

Campo Limpo: a logística reversa das embalagens vazias de agrotóxicos. In: Política Nacional, Gestão e 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos. JARDIM, Arnaldo et all (orgs). Barueri: Manole, 2012. p. 619-635).

7 Sobre as competências para fi scalização, conferir Kátia Regina Guerreiro e Renata Mollo (Destinação fi nal 

das embalagens vazias de agrotóxicos. In: Revista de Direitos Difusos. v. 13. jun. 2002. ADCOAS. p. 1752).
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 Notadamente quanto à possibilidade de delegação (ou, como referido 

pela Ministra Relatora, de atuação do INPEV como “verdadeiro mandatário 

das empresas produtoras e comercializadoras de agrotóxicos”), cumpre referir 

que o Conselho Nacional do Meio Ambiente, através da Resolução nº 334, 

de 03 de abril de 2003, estabeleceu, em seu art. 5º, que é exigência para o 

licenciamento ambiental, entre outros, “termo de compromisso fi rmado pela 

empresa registrante de agrotóxicos e afi ns, ou por sua entidade representativa, 

garantindo o recolhimento, transporte e destinação fi nal das embalagens vazias 

recebidas, com previsão de multa diária, conforme legislação pertinente” (grifei), 

o que ratifi ca, a meu ver, o acerto do julgamento. 

3 Considerações fi nais

 Destaco, em linha de conclusão, o significativo avanço configurado 

pela edição da Lei nº 9.974/00, que regulamentou, de forma inédita, a 

responsabilidade pelo destino das embalagens vazias de agrotóxicos. E sendo 

essa responsabilidade do produtor ou, se for o caso, do comerciante, cabe a eles 

(produtor ou comerciante) eleger quem irá zelar pelo destino das embalagens 

vazias a fi m de cumprir o mandamento legal.
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RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 34.494-MT 

(2011/0110902-8)

Relator: Ministro Benedito Gonçalves

Recorrente: Osvaldo Tetsuo Tamura

Advogado: Alan Vagner Schmidel e outro(s)

Recorrido: Estado de Mato Grosso

Procurador: Patryck de Araújo Ayala e outro(s)

EMENTA

Administrativo. Recurso ordinário em mandado de segurança. 

Licença Ambiental Única. Áreas rurais. Estado do Mato Grosso. 

Expedição vinculada à apresentação de certidão que comprove a posse 

ou a propriedade do imóvel - Certidão de Legitimidade de Origem do 

Imóvel Rural. Possibilidade.

1. Recurso ordinário no qual se discute a legalidade da exigência, 

por portaria, da apresentação da Certidão de Legitimidade de Origem 

do imóvel rural para o fi m de concessão da Licença Ambiental Única.

2. Não se observa qualquer ilegalidade na Portaria n. 28/2008 

em razão da vinculação da expedição da Licença Ambiental Única à 

apresentação da Certidão de Legitimidade de Origem, porquanto o art. 

19, § 8º, da Lei Complementar Estadual n. 38/1995 (Código Estadual 

do Meio Ambiente) e os artigos 5º e 12-A da Lei Complementar 

Estadual n. 214/2005 autorizam o órgão ambiental à exigência de 

certidão que informe a respeito da área rural objeto do licenciamento, 

nada importando o nome que se dê a essa certidão.

3. Recurso ordinário não provido.

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por 

unanimidade, negar provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança, 

nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, 



Licenciamento Ambiental e Estudo Prévio de Impacto Ambiental

RSTJ, a. 27, (238): 459-632, abril/junho 2015 621

Ari Pargendler, Arnaldo Esteves Lima e Napoleão Nunes Maia Filho votaram 

com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 5 de março de 2013 (data do julgamento).

Ministro Benedito Gonçalves, Relator

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Benedito Gonçalves: Trata-se de recurso ordinário 

interposto por Osvaldo Tetsuo Tamura contra acórdão proferido pelo TJ-MT, 

cuja ementa é a seguinte:

Mandado de segurança. Processo de licenciamento para expedição de Licença 

Ambiental Única. Preliminar de inadequação da via eleita. Confusão e análise com 

o mérito. Exigência de Certidão de Legitimidade de Origem do Imóvel. Portaria 

n. 28/2008. Reavaliação de planos de manejo florestal. Discricionariedade, 

conveniência e oportunidade da administração ambiental. Violação a direito 

líquido e certo. Não caracterização. Ordem denegada.

A autoridade ambiental, dentro da sua discricionariedade, pode reavaliar a 

conveniência de se conceder a Licença Ambiental Única - LAU aos interessados e 

determinar nova análise do Plano de Manejo Florestal, revendo, inclusive, aquelas 

anteriormente deferidas. Isso em virtude da sua conveniência e oportunidade, 

sem nenhuma violação a direito líquido e certo dos interessados, principalmente 

quando a medida é tomada após operações defl agradas pelo Ministério Público 

de ambas as esferas.

O recorrente aduz que a exigência administrativa, por parte da Secretaria 

Estadual do Meio Ambiente - SEMA, de apresentação de Certidão de 

Legitimidade de Origem do Imóvel para a expedição da Licença Ambiental 

Única - LAU é ilegal, uma vez que não prevista Código Estadual do Meio 

Ambiente - Lei Complementar Estadual n. 38/1995, mas em Portaria expedida 

pela autoridade coatora (Portaria n. 28/2008). Considera que a expedição da 

Licença Ambiental Única é ato vinculado necessário ao exercício da atividade 

rural, agrícola e pecuária, e que a referida Portaria não encontra respaldo 

em lei, razão pela qual não pode restringir, ampliar ou alterar direitos. Alega 

que o contrato de compra e venda do imóvel rural e as certidões do registro 

imobiliário, em nome do vendedor, são sufi cientes para a comprovação da posse 

de boa-fé exigida pela lei estadual.
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O Estado do Mato Grosso, em contrarrazões (fl s. 267 e seguintes), suscita 

que: (i) no órgão ambiental, há inúmeros processos de licenciamento paralisados 

em razão de dois ou mais interessados se dizerem titulares de uma mesma área; 

(ii) “as coordenadas geográfi cas apresentadas pelos interessados, após serem 

analisadas em conjunto com a documentação, são lançados na base de dados 

da SEMA, identifi cando por meio digital a localização e o polígono da área da 

propriedade a ser licenciada” (fl . 269); (iii) o recorrente não conseguiu provar 

a posse mansa e pacífi ca sobre o imóvel em processo de licenciamento; (iv) 

a área rural em questão está pendente de regularização fundiária e sua posse 

legítima deve ser comprovada, sob pena de crime ambiental; e (v) a Certidão de 

Legitimidade de Origem tem previsão no art. 12, II, do Decreto n. 2.238/2009.

O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso 

ordinário (fl s. 294 e seguintes), por considerar que o não cumprimento das 

exigências do órgão ambiental impede a renovação ou prorrogação da licença 

ambiental.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Benedito Gonçalves (Relator): Como relatado, recurso 

ordinário no qual se discute a legalidade da exigência da apresentação da 

Certidão de Legitimidade de Origem do imóvel rural para o fi m de concessão 

da Licença Ambiental Única.

Anota-se, de início, que o Tribunal de origem denegou a segurança, nos 

seguintes termos:

O Impetrante requisitou Licença Ambiental Única de sua propriedade rural, 

denominada Fazenda Forte, com área total de 3.286 hectares, localizada nesta 

Capital, devidamente matriculada na Secretaria de Estado do Meio Ambiente, em 

atendimento ao que dispõe o artigo 10 da Lei n. 6.938/1985.

Em análise ao processo administrativo, constatou-se a ausência de Certidão de 

Legitimidade de Origem da matrícula do imóvel, consoante determina a Portaria 

n. 28/2008 daquela Secretaria.

O mérito da questão está em saber se essa exigência para a concessão de 

licenciamento ambiental fere direito líquido e certo do Impetrante.

A norma em questão busca regulamentar o parágrafo 8º do inciso IV do artigo 

19 do Código Estadual do Meio Ambiente, que cuida de áreas rurais de posse, 

conforme se verifi ca:
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Art. 19 - A SEMA, no exercício de sua competência, expedirá as seguintes 

licenças, de caráter obrigatório:

(...)

IV - Licença Ambiental única (LAU): é concedida nos termos do 

regulamento, autorizando a exploração fl orestal, desmatamento, atividades 

agrícolas e pecuária;

(...)

§ 8º - no Licenciamento Ambiental em áreas de posse será exigida a 

certidão administrativa fornecida pelo órgão competente ou escritura 

possessória lavrada em cartório reconhecida pelos confi nantes, juntamente 

com a comprovação do pedido de regularização fundiária, junto ao órgão 

estadual.

Realmente, essa imposição não está prevista na Lei Complementar Estadual n. 

38/95 (Código Estadual do Meio Ambiente).

No entanto, tenho entendimento fi rmado no sentido de ser perfeitamente 

legal a Portaria n. 28/2008, que determina que todos os processos em andamento, 

protocolados a partir de 2006 e ainda pendentes de ultimação, devem receber 

nova análise em razão da implantação naquele Órgão de um sistema virtual das 

áreas, em que a fi scalização da transformação ou da exploração, desde então, 

passou a ser feita via satélite.

Igualmente, não antevejo a alegada falta de respaldo legal de referida Portaria 

quanto à Certidão de Legitimidade de Origem do Imóvel.

Isso porque a autoridade indigitada coatora, dentro da sua discricionariedade, 

em decorrência das operações defl agradas pelo Ministério Público de ambas 

as esferas, reavaliou a conveniência de se conceder a Licença Ambiental Única - 

LAU aos interessados, e determinou nova análise do Plano de Manejo Florestal, 

revendo, inclusive, aquelas anteriormente deferidas, o que é totalmente possível 

em virtude da sua conveniência e oportunidade.

Nesse sentido, confi ra-se:

Processual Civil e Administrativo. Mandado de Segurança. Ausência de 

direito líquido e certo. Sobreposição de áreas. Licenciamento ambiental. 

Exploração de Florestas. Disputa possessória. Mérito de ato administrativo. 

Exame de legalidade.

1 - Age com discricionariedade Secretário Estadual de meio ambiente 

que, amparado por atos normativos, suspende procedimentos 

administrativos e revê licenças e autorização ambientais por motivo de 

disputa possessória quanto à sobreposição de área em que se encontram 

os recursos fl orestais.
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2 - Ausência de direito líquido e certo decorrente da falta de 

demonstração da titularidade de domínio e posse da área tida como 

sobreposta pela autoridade coatora.

3 - Não cabe ao Poder Judiciário, salvo em caso de ilegalidade, defeito 

de forma, abuso de autoridade ou teratologia, adentrar no mérito do 

ato administrativo revendo o juízo de conveniência e oportunidade da 

autoridade tida como coatora.

4 - Recurso ordinário não provido (STJ, Recurso em Mandado de 

Segurança n. 25.267-MT (2007/0227893-1), Rel. Min. Eliana Calmon, 2ª 

Turma, j. 19.5.2009).

[...]

Não bastasse isso, os documentos acostados às fl s. 63-68-TJ comprovam que 

o Impetrante colacionou apenas o contrato de compra e venda e o registro dos 

imóveis rurais em nome dos antigos proprietários, não havendo como fi rmar 

certeza jurídica acerca da propriedade, de forma que também por esse motivo 

não há falar em ofensa a direito líquido e certo.

Com essas considerações, casso a liminar concedida às fl s. 104-107-TJ e denego 

a segurança.

Vejamos.

A Constituição do Estado do Mato Grosso, em seu artigo 71, inciso IV, 

autoriza que o Secretário do Meio Ambiente possa praticar atos necessários ao 

exercício das atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo Governador 

do Estado.

Por sua vez, a Lei Complementar Estadual n. 214/2005, que cria a 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA, estabelece:

Art. 5º Compete à SEMA:

I - formular, propor e executar a política estadual do meio ambiente;

II - exercer o poder de polícia administrativa ambiental, no âmbito do Estado de 

Mato Grosso, através de:

a) licenciamento ambiental das atividades utilizadoras dos recursos ambientais, 

efetiva ou potencialmente poluidoras ou degradadoras do meio ambiente, nos 

termos da Lei n. 7.083, de 23 de dezembro de 1998;

Art. 12-A Compete à Superintendência de Gestão Florestal:

[...]

X - supervisionar, analisar, controlar, licenciar e monitorar as propriedades rurais;
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O Código do Meio Ambiente do Estado do Mato Grosso, Lei 

Complementar n. 38/1995, assim dispõe:

Do Licenciamento Ambiental

Art. 17 O licenciamento ambiental tem como objetivo disciplinar a implantação 

e funcionamento das atividades que utilizem recursos ambientais consideradas 

efetiva ou potencialmente poluidoras ou degradadoras do meio ambiente.

Art. 18 As pessoas físicas ou jurídicas, inclusive os órgãos e entidades da 

administração pública que vierem a construir, instalar, ampliar e funcionar 

estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados 

efetiva e potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma, 

de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento junto à 

SEMA, sem prejuízo de outras licenças exigíveis. (Nova redação dada pela LC n. 

232/2006)

Art. 19 A SEMA, no exercício de sua competência, expedirá as seguintes 

licenças, de caráter obrigatório: (Nova redação dada pela LC n. 232/2006)

[...]

IV - Licença Ambiental Única (LAU): é concedida nos termos do regulamento, 

autorizando a exploração fl orestal, desmatamento, atividades agrícolas e pecuária;

[...]

§ 2º A Licença Ambiental Única será concedida pelo prazo de 8 (oito) anos para 

as atividades de exploração fl orestal ou desmatamento, e de 10 (dez) anos para as 

atividades agrícolas e pecuárias, desde que não haja alteração na área de posse ou 

propriedade.

[...]

§ 7º O setor competente da SEMA, mediante decisão motivada poderá modifi car 

as condicionantes e as medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar uma 

licença expedida, quando ocorrer:

I - violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;

II - omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiariam a 

expedição da licença;

III - superveniência de graves riscos ambientais e à saúde. (Nova redação dada 

pela LC n. 232/2006)

§ 8º No Licenciamento Ambiental em áreas de posse será exigida a certidão 

administrativa fornecida pelo órgão competente ou escritura possessória lavrada em 

cartório reconhecida pelos confi nantes, juntamente com a comprovação do pedido 

de regularização fundiária, junto ao órgão estadual. (Acrescentado pela LC n. 

232/2006)
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Isso considerado, deve-se consignar que o Secretário do Meio Ambiente 

editou a Portaria n. 28/2008, objetivando a promoção do licenciamento em 

áreas rurais objeto de posse, estabelecendo a suspensão de todos os processos 

de licenciamento ambiental, cujos documentos comprovadores da posse não 

atendessem às disposições da portaria.

Eis o teor da Portaria n. 28/2008, no que interessa:

Art. 2º A SGF notifi cará os interessados e respectivos responsáveis técnicos da 

suspensão do processo.

Parágrafo único. O levantamento da suspensão ocorrerá mediante a apresentação 

do documento comprovador da posse rural.

Art. 3º São documentos hábeis para a comprovação da posse rural:

I – sobre terras devolutas:

a) Certidão emitida pelo órgão fundiário competente, acompanhada da Planta 

de Medição devidamente aprovada.

II – sobre áreas tituladas:

a) decisão judicial, seja liminar ou de mérito, não passível de recurso sob o 

efeito suspensivo ou transitada em julgado, em processo judicial de rito comum 

ordinário ou especial, favorável ao interessado, acompanhada da matrícula 

atualizada do imóvel rural; ou

b) ação de usucapião, com citação válida da parte contrária, decorrido o prazo 

sem apresentação de defesa e após manifestação da União Federal e do Estado de 

Mato Grosso de não interesse na área, acompanhada da matrícula atualizada do 

imóvel rural.

Parágrafo único. A matrícula atualizada do imóvel rural deverá ser protocolada 

no órgão ambiental no prazo de 90 (noventa) dias da data da sua emissão.

[...]

Art. 9º Os pedidos de LAU em áreas matriculadas serão instruídos com Certidão 

de Legitimidade de Origem emitida pelo órgão fundiário competente, exceto para 

aqueles projetos que já estiverem em trâmite até a publicação desta Portaria.

§ 1º A Certidão de Legitimidade de Origem deverá informar que a área ocupada 

incide sobre o título de origem, com a respectiva coordenada geográfi ca do título.

§ 2º Constatado que a área ocupada não recai sobre sua origem, o interessado 

deverá comprovar o estado de posse sobre o imóvel rural, na forma do art. 3º deste 

Decreto.

E, conforme decidido pelo Tribunal de origem, não se observa qualquer 

ilegalidade na Portaria n. 28/2008 em razão da vinculação da expedição da 
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Licença Ambiental Única à apresentação da Certidão de Legitimidade de 

Origem, porquanto o art. 19, § 8º, da LCE n. 38/1995 e os artigos 5º e 12-A 

da LCE n. 214/2005 autorizam o órgão ambiental à exigência de certidão que 

informe a respeito da área rural objeto do licenciamento, nada importando o 

nome que se dê a essa certidão.

Em verdade, até mesmo desnecessária a edição da Portaria n. 28/2008 

para que se exigisse a comprovação da posse ou da propriedade da área rural 

objeto do pedido de licenciamento, conforme se nota do § 2º do art. 19 da 

Lei Complementar n. 38/1995, mormente porque a conferência da área a ser 

licenciada é atribuição do órgão ambiental, em face do seu poder de polícia.

Ademais, deve-se consignar que o Decreto n. 2.238/2009 é expresso ao 

vincular a Licença Ambiental Única à Certidão de Legitimidade de Origem, 

emitida pelo Intermat ou Incra, tanto para às propriedades, quanto para as áreas 

de posse, não podendo a licença ambiental ser expedida sem a certeza quanto 

à posse ou propriedade da área rural (artigos 12, §§ 1º a 5º, 14, 24 e 25). Esse 

Decreto, embora superveniente à Portaria, ratifi cou a exigência administrativa 

e, em última seara, caso não fosse o raciocínio supra, poderia até mesmo indicar 

possível alteração da situação fático-jurídica no qual se apoiou a pretensão 

mandamental, que se encontraria prejudicada.

Vide, a propósito, os referidos artigos do Decreto n. 2.238/2009:

Da Licença Ambiental Única - LAU

Seção I

Dos Documentos

Art. 12 Formalizado o cadastramento, o proprietário ou possuidor de imóvel 

rural deverá providenciar, em até 1 (um), 2 (dois) ou 3 (três) anos, dependendo da 

extensão da propriedade, a localização e regularização da reserva legal mediante 

a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo dos exigidos pelo roteiro 

da SEMA:

I – Matrícula atualizada do imóvel rural com averbação do georreferenciamento 

geodésico, devidamente certifi cado pelo INCRA; ou

II – Certidão atualizada de inteiro teor do imóvel e Certidão de Legitimidade de 

Origem, emitida pelo INTERMAT ou INCRA, para as áreas tituladas que ainda não 

tiverem averbada a certifi cação do georreferenciamento à margem da matrícula; 

ou

III – Certidão Administrativa, emitida pelo INTERMAT ou INCRA, para as posses 

em terras devolutas;
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§ 1º Certifi cado pelo INTERMAT ou INCRA, através da Certidão de Legitimidade 

de Origem, que a área georreferenciada não coincide com a da origem da 

matrícula apresentada, a SEMA procederá ao licenciamento da mesma a título de 

posse, desde que preencha os requisitos do artigo 13 deste decreto.

§ 2º Certifi cado pelo INTERMAT ou INCRA, através da Certidão de Legitimidade 

de Origem, que a área georreferenciada coincide em parte com a da origem do 

título primitivo, a SEMA dará procedimento normal ao processo de licenciamento, 

desde que não haja nenhuma interpelação judicial ou administrativa 

(sobreposição), fazendo constar da matrícula do imóvel a averbação das 

coordenadas geográfi cas da área de reserva legal.

§ 3º Havendo sobreposição entre dois imóveis rurais, prevalecerá aquele que 

obtiver o georreferenciamento averbado à margem da matrícula ou, na ausência 

deste, a certidão de legitimidade de origem do imóvel.

§ 4º Não sendo apresentados os documentos referidos no parágrafo anterior, 

e persistindo a sobreposição de posses ou propriedades rurais, com a anuência 

das partes, poderá ser expedida a Certidão Provisória de Regularidade Ambiental 

apenas em relação ao perímetro livre e desembaraçado.

§ 5º Na hipótese constante nos §§ 1º e 4º, a área de reserva legal será 

assegurada por Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental, até ulterior 

regularização da questão dominial.

[...]

Art. 14 Para propriedades ou posses rurais, parcialmente inseridas em áreas 

juridicamente constituídas ou devolutas, será exigido pela SEMA, além da 

apresentação da Certidão de Legitimidade de Origem e da Planta de Medição 

Georreferenciada, o Termo de Ajustamento de Conduta fi rmado com o INTERMAT, 

visando regularizar a questão fundiária.

[...]

§ 2º A Certidão Provisória de Regularidade Ambiental poderá ser prorrogada 

por, no máximo, igual período, desde que o descumprimento dos Termos de 

Ajustamento de Conduta Ambiental se dê por motivos atribuídos a terceiro, caso 

fortuito ou força maior, e não possua pendências no processo de regularização 

ambiental, cumprindo com as exigências legais e os roteiros disponibilizados pela 

SEMA para a regularização do passivo ambiental.

Art. 24 Regularizada a questão dominial e ambiental da posse ou propriedade 

rural, será expedida a Certidão de Regularidade Ambiental.

Art. 25 A Certidão de Regularidade Ambiental, seja provisória ou defi nitiva, 

habilita o processo a seguir para a fase de análise do projeto de licenciamento e 

conseqüente expedição da licença ambiental única e demais autorizações.
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Quanto à alegação de que a documento apresentada pelo impetrante seria 

sufi ciente para autorizar a expedição da licença ambiental, importa destacar que 

o simples cotejo da documentação acostada aos autos não permite saber se 

há exata correspondência entre a área objeto da licença e a informada pelo 

impetrante, exatamente uma das fi nalidades do procedimento administrativo a 

cargo do órgão ambiental (sobreposição de áreas ou questões atinentes à reserva 

legal), ou se há ou não alguma de litígio com relação à mesma. Aliás, consta 

dos autos reco rtes de jornais no qual se observa o impetrante comunicando o 

requerimento ao órgão ambiental “a averbação/retifi cação de reserva legal” (fl s. 

82-83).

De se concluir, nesse contexto, que o mandado de segurança não é a ação 

adequada à comprovação dos requisitos necessários à expedição da licença 

ambiental, uma vez que necessários conhecimentos técnicos para a conferência 

da documentação, o que não é adequado na via eleita.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário.

É como voto.

COMENTÁRIO DOUTRINÁRIO

Luciano Furtado Loubet1

A questão posta sob a análise do Tribunal neste caso girava em torno da 

discussão da legalidade da exigência de certidão de legitimidade de origem de 

imóvel feita pelo Secretário Estadual de Meio Ambiente do Estado do Mato 

Grosso, dentro de um pedido de Licença Ambiental Única de um imóvel rural.

O impetrante ingressou com mandado de segurança alegando a ilegalidade 

desta exigência, por entender que a sua fundamentação com base na Portaria 

n. 28/2008 daquela Secretaria era ilegal, por ferir seu direito líquido e certo à 

obtenção da licença.

1  Promotor de Justiça em Mato Grosso do Sul. Mestre em Direito Ambiental e da Sustentabilidade pela 

Universidade de Alicante – Espanha. Especialista em Direito Ambiental pela UNIDERP - Universidade 

para o Desenvolvimento da Região do Pantanal. Especialista em Direito Tributário pelo IBET - Instituto 

Brasileiro de Estudos Tributários. Integrante e Ex-Coordenador da Rede Latino-Americana de Ministério 

Público Ambiental. Diretor de Relações Institucionais da ABRAMPA.
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O Tribunal de Justiça denegou a segurança, sob o argumento de ser ato 

discricionário da autoridade ambiental a concessão da licença.

No recurso perante o Superior Tribunal de Justiça o recorrente sustenta 

que a exigência é ilegal, por não estar fundamentada em Lei Federal ou 

Estadual, mas sim em Portaria, além de alegar tratar-se a licença ambiental de 

ato vinculado.

O Estado de Mato Grosso sustentou a legalidade do ato em razão 

dos inúmeros casos existentes de sobreposição de propriedades e de falta de 

comprovação de exercício de posse ou propriedade legítimos. Alegou, ainda, que 

a exigência de tal certidão tem fundamento no Decreto n. 2.238/2009 (art. 12, 

II).

O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do recurso, em 

razão de considerar que o não cumprimento das exigências do órgão ambiental 

impede a renovação ou prorrogação da licença ambiental.

Ao analisar a questão o relator, Ministro Benedito Gonçalves, após citar 

os fundamentos do acórdão e votos impugnados, argumentou que a legislação 

estadual atribui competência à Secretaria Estadual de Meio Ambiente para 

licenciar atividades, inclusive, de propriedades rurais, sendo que dentro de tal 

legislação está prevista a exigência de comprovação de posse ou propriedade.

Entendeu que não importa o nome que se dê tal documentação, sendo 

que a portaria editada pela autoridade impetrada apenas disciplinou aquilo que 

já estava previsto em lei, sendo até mesmo desnecessária sua edição, já que tal 

situação decorreria da Lei Complementar Estadual n. 38/95 (art. 19, § 2º) e do 

poder de polícia da autoridade administrativa.

Entendeu, por fim, que os documentos juntados não servem para 

comprovar a legitimidade da posse e propriedade do imóvel.

O voto foi acolhido à unanimidade pela Primeira Turma, com votos dos 

Ministros Sérgio Kukina, Ari Pargendler, Arnaldo Esteves Lima e Napoleão 

Nunes Maia Filho.

A questão decidida encerra alguns pontos interessantes, iniciando-se pelo 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça de ser possível, com fundamento 

no artigo 10 da Lei n. 6.9389/85 e na legislação estadual pertinente, exigir-se 

licença ambiental para atividades agrícolas e pecuárias da propriedade rural.

Tal situação vem ao encontro da Resolução n. 237/97 do CONAMA 

que em seu anexo I estabelece, dentre outras atividades, a exigência de licença 
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ambiental para projetos agrícolas e criação de animais, bem como para o uso de 

recursos naturais como exploração de madeira e silvicultura.

Note-se que o Estado de Mato Grosso foi pioneiro em exigir o 

Licenciamento Ambiental Rural das propriedades rurais2, buscando criar 

uma base para implementação da legislação, especialmente no que pertine ao 

licenciamento das atividades e também do Código Florestal.

O reconhecimento dado pelo mais alto Tribunal de análise da legislação 

infraconstitucional de que os Estados têm competência para implementar a 

legislação sobre licenciamento, inclusive, com a exigência de uma licença única 

para a atividade (ao contrário do previsto no sistema da Resolução Conama 

n. 237/97 em que são previstas três licenças: prévia, de instalação e operação), 

reforça a importância da atuação em cada ente federativo para a proteção do 

meio ambiente.

Outro ponto importante a ser citado no acórdão é a afi rmação de que 

a atividade de licenciamento ambiental é decorrente do poder de polícia da 

autoridade ambiental.

Tal pressuposto leva à consolidação dos princípios da legalidade, da 

fundamentação do ato administrativo e outros relativos ao instituto.

No caso em tela, o acórdão enfrentou de forma clara a questão do princípio 

da legalidade, quando na fundamentação afi rmou que a exigência da certidão 

para comprovar a posse ou propriedade da área decorria diretamente da Lei 

Complementar n. 38/1995.

Assim, entendeu que a edição da Portaria seria até mesmo desnecessária, 

uma vez que, baseando-se em seu poder de polícia o Secretário Estadual de 

Meio Ambiente apenas exigiu um requisito que está já previsto na legislação 

aplicável à espécie.

Por fi m, infelizmente – talvez até mesmo por haver reconhecido que a 

exigência estava expressa na lei – não houve um pronunciamento expresso sobre 

a questão da licença ambiental ser um ato vinculado ou discricionário.

Esta matéria foi colocada de forma expressa no recurso pelo recorrente que 

sustentou tratar-se de ato vinculado, enquanto, no Tribunal de Justiça, o acórdão 

2 Sistema de licenciamento ambiental em propriedades rurais no estado de Mato Grosso: análise de sua implementação.  

Instituto Socioambiental  ISA, Instituto Centro de Vida ICV. Brasília: MMA, 2006,  p. 23.
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abordou claramente a questão ao entender que se trata de ato discricionário, 

sujeito à conveniência e oportunidade da autoridade administrativa.

Conforme abordamos em obra de nossa autoria3, há grande celeuma 

e divergência doutrinária e jurisprudencial sobre a real natureza da licença 

ambiental, ou seja, se realmente é uma licença, uma autorização, conforme 

conceitos do Direito Administrativo ou, se, ao contrário, trata-se de instituto 

próprio do Direito Ambiental.

Dentro desta discussão a principal questão posta em implicação é 

justamente se tal ato é vinculado ou discricionário – fato este que possui uma 

imensa relevância prática – já que, tratando-se de ato vinculado, o simples 

atendimento das condicionantes legais levaria à obrigação de emissão do 

documento, mas, sendo discricionário, daria margem de decisão à autoridade 

ambiental.

O Tribunal de Justiça entendeu pela segunda hipótese, mas, o Superior 

Tribunal de Justiça silenciou sobre o tema, talvez, por entender que sendo aquela 

uma condição expressa prevista na lei, não haveria necessidade de ingressar em 

tão espinhosa questão.

 Em conclusão, pode-se afi rmar que o acórdão analisado marca espaço na 

jurisprudência ambiental especialmente ao referendar a exigência de licença 

ambiental para atividades agrícolas e pecuárias com base em normas estaduais, 

bem como ao entender que compete à autoridade ambiental, com base em seu 

poder de polícia, exigir obrigações legais antes da concessão da licença.

3 LOUBET, Luciano Furtado. Licenciamento Ambiental – A obrigatoriedade de adoção das Melhores Técnicas 

Disponíveis (MTD). Belo Horizonte: Editora Del Rey, 2014, p. 234 e seguintes.


