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Agravado: Fertimport S/A
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EMENTA

Direito Ambiental. Agravo em recurso especial. Responsabilidade 

civil. Inexistência de dissídio. Não há similitude entre os julgados. 

Princípio da insignifi cância. Inaplicável em sede de responsabilidade 

civil ambiental. Derramamento de óleo. Poluição. Degradação 

ambiental.

1. Não há falar em dissídio pretoriano, tendo em vista que 

inexiste similitude apta a ensejar a divergência. Ambos os julgados 

foram decididos com base nas peculiaridades fáticas da espécie.

2. O princípio da insignifi cância não possui substrato teórico 

apto a viabilizar a sua incidência na esfera da responsabilidade civil 

ambiental. Toda conduta de degradação ambiental lesiona o bem 

jurídico tutelado, pois a defesa de nossas biotas perpassa pela prevenção 

e preservação, logo, por mais que o dano seja ínfi mo (baixa destruição 

da biota), a lesão à educação socioambiental afasta o requisito da 

mínima lesividade da conduta.

3. O bem ambiental é imensurável, não tem valor patrimonial, 

trata-se de um bem difuso, essencial à coletividade. Dessa forma, a 

violação da norma ambiental e do equilíbrio sistêmico não comporta 

a ideia de inexpressividade da conduta para aplicação do princípio da 

insignifi cância, pois o interesse protegido envolve toda a sociedade e, 

em nome do bem-estar desta, é que deve ser aplicada.

4. Em qualquer quantidade que seja derramamento de óleo é 

poluição, seja por inobservância dos padrões ambientais (inteligência 

do art. 3º, III, “e”, da Lei n. 6.938/1981, c/c o art. 17 da Lei n. 

9.966/2000), seja por conclusão lógica dos princípios da solidariedade, 
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dimensão ecológica da dignidade humana, prevenção, educação 

ambiental e preservação das gerações futuras.

5. Reconhecido o dano e o nexo causal caberia ao Tribunal 

a quo, ante as circunstâncias fáticas do caso concreto, lastreado na 

razoabilidade e proporcionalidade, tangenciar a lesividade da conduta 

e arbitrar um valor justo as peculiaridades da causa.

6. Recurso especial provido para reconhecer a inaplicabilidade 

do princípio da insignifi cância em matéria de responsabilidade civil 

ambiental.

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, por 

unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro 

Relator. Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Assusete Magalhães, 

Francisco Falcão (Presidente) e Herman Benjamin votaram com o Sr. Ministro 

Relator.

Brasília (DF), 17 de outubro de 2018 (data do julgamento).

Ministro Og Fernandes, Relator

DJe 23.10.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Og Fernandes: Trata-se de agravo em recurso especial 

manejado contra decisão que negou seguimento ao apelo nobre sob os seguintes 

fundamentos (e-STJ, fl s. 781-782):

Recurso tempestivo, além de estarem preenchidos os requisitos genéricos do 

art. 541 do CPC. Devidamente atendidos os requisitos do esgotamento das vias 

ordinárias e do prequestionamento.

O Superior Tribunal de Justiça entende aplicável o princípio da insignifi cância 

aos danos ambientais de pequena monta, conforme ilustra a seguinte ementa:

Agravo regimental em recurso especial Crime contra o meio ambiente. 

Art. 34 da Lei n. 9.605/1998. Pesca em período proibido. Atipicidade material. 
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Ausência de efetiva lesão ao bem protegido pela norma. Irrelevância penal 

da conduta. Princípio da insignifi cância. Aplicação.

1. Esta Corte Superior, em precedentes de ambas as Turmas que 

compõem a sua Terceira Seção, tem admitido a aplicação do princípio da 

insignifi cância quando demonstrada, a partir do exame do caso concreto, 

a ínfi ma lesividade ao bem ambiental tutelado pela norma. Precedentes.

2. Muito embora a tutela penal ambiental objetive proteger bem jurídico 

de indiscutível valor social, sabido que toda intervenção estatal deverá 

ocorrer com estrita observância dos postulados fundamentais do Direito 

Penal, notadamente dos princípios da fragmentariedade e da intervenção 

mínima.

3. A aplicação do princípio da insignifi cância (ou a admissão da ocorrência 

de um crime de bagatela) refl ete o entendimento de que o Direito Penal 

deve intervir somente nos casos em que a conduta ocasionar lesão jurídica 

de certa gravidade, permitindo a afi rmação da atipicidade material nos 

casos de perturbações jurídicas mínimas ou leves, consideradas também 

em razão do grau de afetação da ordem social que ocasionem.

4. Na espécie, ainda que a conduta do apenado atenda tanto à tipicidade 

formal (pois constatada a subsunção do fato à norma incriminadora) 

quanto à subjetiva, haja vista que comprovado o dolo do agente, não há 

como reconhecer presente a tipicidade material, na medida em que o 

comportamento atribuído não se mostrou sufi ciente para desestabilizar o 

ecossistema.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - Quinta Turma - AgRg no REsp 1263SOO/SC - Relator Ministro Jorge 

Mussi - j. 12.08.2014)

De outra parte, a controvérsia em torno da existência do dano ambiental e 

seu dimensionamento para efeito de aplicação de sanções ao respectivo autor 

é questão de ordem fática, que implica o revolvimento do quadro probatório, 

vedado pela Súmula 07 do Superior Tribunal de Justiça.

Contraminuta apresentadas às e-STJ, fl s. 826-835.

O recorrente, na peça de agravo em recurso especial, pondera que a questão 

fática foi totalmente delimitada pelo aresto combatido, restando incontroverso 

o derramamento de óleo e, consequentemente, a existência do dano ambiental. 

Logo, o debate consiste eminentemente em matéria de direito – possibilidade 

da aplicação do princípio da insignifi cância na seara da indenização por dano 

ambiental.
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Ademais, impugnou de maneira específi ca os fundamentos da decisão 

de admissibilidade do recurso especial (e-STJ, fl s. 787-806), razão pela qual 

conheço e dou provimento ao agravo, passando a julgar o recurso especial.

Trata-se de recurso especial manejado pelo Ministério Público Federal, 

com fulcro no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra 

acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado 

(e-STJ, fl s. 614-615):

Processual Civil. Ação civil pública. Danos ambientais. Vazamento de óleo 

de navio internacional. Legitimidade do agente marítimo. Lei n. 9.966/00. 

Desnecessidade de prova pericial. Existência de dano. Derramamento de 10 litros 

de óleo. Insignifi cância. Improcedência do pedido.

I - Conquanto não traga a questão como matéria preliminar, diz a ré, Fertimport 

S/A, que não pode ser responsabilizada pelo vazamento de óleo do navio “Samos 

Sky”, de bandeira liberiana. Acontece que o agente marítimo, como representante 

da empresa armadora estrangeira na localidade, torna-se responsável pelos 

danos ambientais decorrentes do vazamento de óleo, nos termos do artigo 25, § 

1º, I, da Lei n. 9.966/00. Precedente: TRF 3a Região, AC n. 02054726819984036104, 

6a Turma, Rel. Desembargadora Federal Consuelo Yoshida, j. 19.04.2012, e-DJF3 

26.04.2012.

II - Incontroverso que houve vazamento de óleo do navio, fato demonstrado 

pelos inúmeros documentos acostados aos autos, tais como: Relatório de 

Inspeção (fl s. 23), Comunicação Inicial de Incidente (fl s. 24), Registro Diário de 

Ocorrências (fl s. 21/30), Planilha de Dados e Informações da Capitania dos Portos 

(fl s. 29/41), depoimentos testemunhais colhidos em juízo (fl s. 210/215), dentre 

outros.

III - O documento elaborado pela Capitania dos Portos de São Paulo anota que 

“De acordo com o Laudo n. 1341/2002/CBx-S da Companhia de Tecnologia de 

Saneamento Básico - CETESB, em 08/11/2002, por volta das 14:00h, em diligência 

no armazém 13 deste Porto, foi constatado um vazamento de óleo, na saída do 

duto do tanque de lastro do navio “Samos Sky”, localizada na aleta de boreste. O 

fl uxo de saída do óleo não era constante, porém brotava em pequenas bolhas. 

Foi constatado ainda, que os responsáveis pelo navio conseguiram estancar o 

vazamento e o produto derramado, estimado em 10 (dez) litros, sendo removido 

através de procedimentos de contenção e recolhimento desenvolvidos pela 

CODESP. O óleo derramado fi cou contido nas proximidades do navio, não sendo 

verifi cado a presença deste em áreas de mangue e ou praias próximas, assim 

como, não houve grandes danos a biota marinha. Conclui-se que o impacto 

ambiental decorrente deste vazamento de pequenas proporções, face à 

quantidade de litros derramados, foi pontual e restringiu-se ao local do certame” 

(fl s. 35/36).
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IV - A prova pericial foi indeferida por ser desnecessária. Contra esta decisão 

não foi interposto o recurso adequado, operando-se a preclusão.

V - Ao contrário do entendimento fi rmado em sentença, o dano é concreto, 

porém, insignifi cante. De acordo com a Lei n. 6.938/81, para que o derramamento 

de óleo seja poluente é preciso que prejudique a saúde, a segurança e o bem-

estar da população, crie condições adversas às atividades sociais e econômicas, 

afete desfavoravelmente a biota, afete as condições estéticas ou sanitárias do 

meio ambiente ou lance matérias ou energia em desacordo com os padrões 

ambientais estabelecidos.

VI - No caso em apreço foi atestado que “o óleo derramado fi cou contido nas 

proximidades do navio, não sendo verifi cada a sua presença em áreas de mangue 

e/ou praias próximas, assim como, não houve mortandade de organismos, tais 

como peixes, crustáceos e outros” (fl s. 54/55).

VII - A quantidade de óleo derramado (10 litros) revelou-se insignifi cante para a 

aplicação de sanção civil à ré, em que pese a empresa ter sido multada no âmbito 

administrativo em R$ 47.719,63 (quarenta e sete mil setecentos e dezenove reais 

e sessenta e três centavos).

VIII - Confi guram-se requisitos para a incidência do princípio da insignifi cância 

a mínima ofensividade da conduta e a inexpressividade da lesão jurídica 

provocada, levando-se em conta as circunstâncias do caso concreto. Tais requisitos 

encontram-se presentes na hipótese, porquanto além da pouca quantidade 

de óleo derramado, a conduta positiva dos responsáveis pelo navio evitou o 

espalhamento da substância e possibilitou o seu recolhimento e remoção, não 

chegando a afetar áreas de mangue e nem de praias próximas e tampouco 

afetando a biota marinha.

IX - Precedentes desta E. Corte.

X - Apelações improvidas.

O recorrente afirma que o Tribunal a quo, ao aplicar o princípio da 

insignifi cância, sob o fundamento de que o derramamento de ínfi ma quantidade 

de óleo não é poluente, divergiu de julgado desta Segunda Turma – REsp 

1.367.923/RJ – cuja tese jurídica é a de que “a degradação ao meio ambiente dá 

ensejo ao dano moral coletivo em vista da ameaça de danos à sociedade” (e-STJ, 

fl . 698).

Pondera que o entendimento externado no aresto combatido mitiga o real 

alcance da responsabilidade civil ambiental. Dessa forma, deve ser reformado 

para garantir o amplo alcance de importante instituto.

Alega, no recurso especial, que o aresto impugnado negou vigência, 

inicialmente, à previsão do art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/1981, pois aplicou 
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o princípio da insignificância – fruto de estudo de política criminal – na 

esfera reparatória da responsabilidade ambiental. Nesse sentido, assevera que 

“a aplicação do princípio da insignifi cância na seara da indenização por dano 

ambiental mostra-se absolutamente desarrazoada, tendo em vista que o bem 

juridicamente tutelado é de extrema relevância e os titulares são indeterminados 

[...]” (e-STJ, fl . 689).

Aduz, ainda, que, apesar de um pequeno vazamento não ser crítico por 

si só, quando computado o acumulado dos sucessivos pequenos vazamentos o 

prejuízo é somatizado adquirindo proporções descomunais.

Sustenta, também, que a decisão violou a previsão do art. 3º, III, da Lei 

n. 6.938/1981, porquanto o derramamento de qualquer quantidade caracteriza 

poluição na inteligência do referido diploma legal.

Argumenta, em síntese, que “a poluição do estuário por dez litros de óleo é 

dotada de ofensividade, periculosidade social, reprovabilidade e expressiva lesão 

jurídica ao meio ambiente tutelado, não ensejando sequer a hipotética aplicação 

do princípio [da insignifi cância] em comento” (e-STJ, fl . 693).

Salienta que a incidência do princípio da insignifi cância na espécie vulnera 

outros princípios de igual estatura: princípio da restauração, da recuperação e da 

reparação do meio ambiente.

Assevera que o aresto impugnado vulnerou o disposto nos art. 17 da Lei n. 

9.966/2000, pois, ao reconhecer o dano e o nexo de causalidade, o Tribunal a quo 

deveria ter reconhecido também a indenização, em razão da responsabilidade 

objetiva.

Pleiteia o provimento do recurso para que o aresto impugnado seja 

reformado, a fi m de reconhecer a inaplicabilidade do princípio da insignifi cância 

na espécie. Essa é a interpretação lógico-sistémica do pedido, entendimento 

cristalino na petição recursal (e-STJ, fl s. 688-701):

Cinge-se o presente recurso à análise da aplicação do princípio da 

insignifi cância na seara dos direitos difusos indisponíveis. É imperioso ressaltar 

a preponderância da Constituição Federal e da Política Nacional do Meio Ambiente 

sobre tal construção doutrinária em matéria ambiental. [...]

Veja-se portanto, que, a contrario sensu, a aplicação do princípio da 

insignificância ,na seara da indenização.por dano ambiental, mostra-se 

absolutamente desarrazoada, tendo em vista que o bem juridicamente tutelado, 

è de extrema relevância” ei os titulares são indeterminados, compreendendo 

também as futuras gerações conforme, expressa redação da Constituição Federal 

de 1988 [...]



Jurisprudência da SEGUNDA TURMA

RSTJ, a. 30, (252): 445-523, outubro/dezembro 2018 453

Contrarrazões apresentadas às e-STJ, fl s. 747-761.

Parecer do Ministério Público Federal (e-STJ, fls. 860-861) pelo 

conhecimento e provimento do recurso especial.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Og Fernandes (Relator): O acórdão proferido na origem 

foi publicado na vigência do CPC/1973, razão pela qual os requisitos de 

admissibilidade do apelo nobre devem seguir a sistemática processual 

correspondente, nos termos do Enunciado administrativo n. 2/STJ, com o 

seguinte teor:

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões 

publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de 

admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, 

pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

I – Da divergência pretoriana

O recorrente sustenta que o acórdão questionado divergiu do entendimento 

adotado pela Segunda Turma nos autos do REsp 1.367.923/RJ, cuja ementa 

segue transcrita:

Administrativo e Processual Civil. Violação do art. 535 do CPC. Omissão 

inexistente. Ação civil pública. Dano ambiental. Condenação a dano 

extrapatrimonial ou dano moral coletivo. Possibilidade. Princípio in dubio pro 

natura.

1. Não há violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada 

na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões 

abordadas no recurso.

2. A Segunda Turma recentemente pronunciou-se no sentido de que, ainda 

que de forma refl exa, a degradação ao meio ambiente dá ensejo ao dano moral 

coletivo.

3. Haveria contra sensu jurídico na admissão de ressarcimento por lesão a dano 

moral individual sem que se pudesse dar à coletividade o mesmo tratamento, 

afi nal, se a honra de cada um dos indivíduos deste mesmo grupo é afetada, os 

danos são passíveis de indenização.
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4. As normas ambientais devem atender aos fi ns sociais a que se destinam, 

ou seja, necessária a interpretação e a integração de acordo com o princípio 

hermenêutico in dubio pro natura.

Recurso especial improvido.

(REsp 1.367.923/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado 

em 27/8/2013, DJe 6/9/2013)

Afi rma que, no acórdão recorrido, se decidiu pela tese de que o vazamento 

de óleo só é poluente quando implicar prejuízo à saúde, à segurança e ao bem-

estar da população. Sustenta dissídio com o julgado supracitado, pois a Segunda 

Turma considerou que qualquer degradação ao meio ambiente enseja, por si só, 

dano moral coletivo em vista da ameaça de danos à sociedade.

Inicialmente, destaco que, o apelo nobre, não merece conhecimento no 

tocante ao dissídio jurisprudencial alegado.

O provimento do recurso especial pela alínea “c” do permissivo 

constitucional pressupõe uma mesma situação fática com solução jurídica 

diversa, nesse aspecto os fatos devem guardar similitude e apenas a subsunção 

normativa é que diverge em ambas as decisões.

Ocorre que, na espécie, o aresto impugnado trata do reconhecimento 

de dano ambiental em razão do derramamento de 10 litros de óleo e, 

consequentemente, a aplicação do princípio da insignifi cância. Entretanto, o 

paradigma colacionado refere-se ao armazenamento inadequado de produtos 

fibrocimento (amianto) e, consequentemente, a possibilidade de condenar 

o responsável pela degradação ao pagamento de indenização relativa a dano 

extrapatrimonial ou a dano moral coletivo.

Observa-se, da leitura das ementas, observa-se que, tanto no contexto 

fático como no mérito propriamente dito, os elementos centrais diferem nos 

dois julgados.

Nesse toar:

Processual Civil. Agravo interno no agravo em recurso especial. Submissão 

à regra prevista no Enunciado Administrativo 3/STJ. Execução fi scal. Fraude à 

execução. Especial efi cácia vinculativa do acórdão proferido no REsp 1.141.990/

PR. Divergência jurisprudencial. Ausência de cotejo analítico.

1. A Primeira Seção/STJ, ao apreciar o REsp 1.141.990/PR (Rel. Min. Luiz Fux, 

DJe de 19.11.2010), aplicando a sistemática prevista no art. 543-C do CPC/1973, 

pacifi cou entendimento no sentido de que: 1) “A lei especial prevalece sobre a lei 
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geral (lex specialis derrogat lex generalis), por isso que a Súmula n. 375 do Egrégio 

STJ não se aplica às execuções fi scais”; 2) “a alienação efetivada antes da entrada 

em vigor da LC n. 118/2005 (09.06.2005) presumia-se em fraude à execução 

se o negócio jurídico sucedesse a citação válida do devedor; posteriormente à 

09.06.2005, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor 

fi scal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa”; 3) “a diferença de 

tratamento entre a fraude civil e a fraude fiscal justifica-se pelo fato de que, 

na primeira hipótese, afronta-se interesse privado, ao passo que, na segunda, 

interesse público, porquanto o recolhimento dos tributos serve à satisfação das 

necessidades coletivas”.

2. “Para a admissibilidade do recurso especial, na hipótese da alínea ‘c’ do 

permissivo constitucional, é imprescindível a indicação das circunstâncias 

que identifi quem ou assemelhem os casos confrontados, mediante o cotejo 

dos fundamentos da decisão recorrida com o acórdão paradigma, a fi m de 

demonstrar a divergência jurisprudencial existente (arts. 541 do CPC e 255 do 

RISTJ)” (AgRg no AREsp 733.241/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta 

Turma, julgado em 20/8/2015, DJe 28/8/2015).

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1.158.378/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 26/2/2018)

Dessa forma, não se conhece do recurso especial pelo dissídio 

jurisprudencial quando houver substancial diferença entre a cognição exercida 

no paradigma e a cognição exercida na hipótese, justamente porque são distintas 

as premissas fáticas em que se assentam os julgados sob comparação.

II – Da responsabilidade ambiental

O recorrente pleiteia a declaração de inaplicabilidade do princípio da 

insignifi cância em matéria ambiental. De forma específi ca, aduz que o referido 

princípio destoa da teleologia normativa insculpida no art. 14, § 1º, da Lei n. 

6.938/1981.

Nesse aspecto, pondera, em razão da responsabilidade objetiva, uma vez 

reconhecido o dano e o nexo causal torna-se imperioso o arbitramento da 

indenização.

Na realidade dos autos, bem delimitada no aresto combatido, cuida-se de 

ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo 

em conjunto com o Ministério Público Federal objetivando o ressarcimento 

do dano ambiental causado pelo navio graneleiro “Samos Sky” de bandeira 
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liberiana, propriedade da Pulse Transport Corporation e cujo agenciamento 

marítimo deu-se por meio da ré Fertimport S.A., que se encontrava atracado ao 

Cais do Armazém 13 no Porto de Santos.

Ocorre que o supracitado navio, no dia 8/11/2002, por volta das 12:30h, 

sofreu um vazamento de óleo bunker no estuário de Santos.

O Juízo de piso julgou a sentença como improcedente, tendo em vista que, 

apesar do vazamento, não houve dano concreto ao meio ambiente. O Tribunal 

de origem, em apelação, reconheceu a existência concreta do dano ao meio 

ambiente, porém, considerou que a ínfi ma quantidade de óleo derramado não 

implica poluição, tendo em vista a ausência de prejuízo à saúde, à segurança e ao 

bem estar da população.

Dessa forma, o aresto impugnado considerou que “a quantidade de óleo 

derramado (10 litros) revelou-se insignifi cante para aplicação da sanção civil à 

ré” (e-STJ, fl . 610).

É o que depreende-se do seguinte excerto (e-STJ, fl s. 608-609 e 612):

Na hipótese, como acima dito, o derramamento de óleo é fato incontroverso. 

O documento elaborado pela Capitania dos Portos de São Paulo.

[...]

Diante disso, ao contrário do que entendeu a zelosa magistrada, o caso em 

apreço não versa sobre dano hipotético, potencial, mas sim de dano concreto, 

efetivo.

[...]

Porém, a par da existência do dano, não se pode deixar de observar a ínfi ma 

quantidade de óleo derramado e a inexistência de organismos biológicos 

afetados, o que leva à aplicação do princípio da insignifi cância.

[...]

Não desconheço a existência de corrente doutrinária e jurisprudencial no 

sentido de que se mostra inaplicável o princípio da insignifi cância em matéria 

de dano ambiental por força da indisponibilidade do bem jurídico tutelado, 

porém, reconheço que, no caso concreto, aduzido bem mostra-se de pequena ou 

nenhuma relevância.

Na espécie o derramamento de óleo é fato incontroverso assim como 

o dano fica caracterizado como concreto. Nesse aspecto, tanto a conduta 

mencionada como o efetivo dano decorrente desta conduta foram explicitamente 

reconhecidos pelo aresto impugnado.
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Na jurisprudência do STJ, “a responsabilidade civil pelo dano ambiental, 

qualquer que seja a qualifi cação jurídica do degradador, público ou privado, é de 

natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-

pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do 

favor debilis” (REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, DJe 9/9/2016).

Assim, em questões ambientais, deve haver a preponderância dos princípios 

da precaução e do poluidor pagador, insculpidos em nosso ordenamento jurídico, 

de modo a preservar a teleologia constitucional – art. 225 da Carta Maior – de 

que todos temos 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.

Dessa forma, há de considerar-se que a responsabilização civil ambiental 

é objetiva, pois fundada na teoria do risco integral. Logo, a consubstanciação 

do dano na conduta por meio do nexo causal é fator preponderante que decorre 

do risco da atividade – o perigo incutido no exercício econômico. Assim sendo, 

reconhecido o dano e o nexo causal com a conduta gravosa, a responsabilidade é 

inescusável, não incidindo causa excludente.

A propósito, colaciono o recurso repetitivo norteador da matéria:

Responsabilidade civil por dano ambiental. Recurso especial representativo de 

controvérsia. Art. 543-C do CPC. Danos decorrentes do rompimento de barragem. 

Acidente ambiental ocorrido, em janeiro de 2007, nos Municípios de Miraí e 

Muriaé, Estado de Minas Gerais. Teoria do risco integral. Nexo de causalidade.

1. Para fi ns do art. 543-C do Código de Processo Civil:

a) a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria 

do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite 

que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela 

empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade 

civil para afastar sua obrigação de indenizar;

[...]

2. No caso concreto, recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1.374.284/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado 

em 27/8/2014, DJe 5/9/2014)
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Entretanto, conforme depreende-se dos autos, o aresto combatido foi 

prolatado com substrato teórico distinto. A responsabilidade civil ambiental 

foi afastada, não em função do reconhecimento de uma excludente, mas em 

razão da baixa relevância da conduta gravosa, desqualifi cada como ação apta a 

produzir dano ambiental.

A teoria da mínima signifi cância da conduta, amplamente reconhecida na 

esfera penal, fulmina a tipicidade da conduta. Ocorre que o famigerado princípio 

da insignifi cância alberga o entendimento consequencialista cujo pressuposto é 

que, sendo o direito penal a ultima ratio, determinada conduta, apesar de ser 

formalmente ilícita, é materialmente incapaz de atingir o bem jurídico tutelado.

Cumpre estabelecer se a supracitada teoria encontra guarita na seara da 

responsabilidade civil ambiental.

III – Da incidência do princípio da insignif icância como elemento apto a 

descaracterizar a responsabilidade civil ambiental

Não se olvidou na espécie a reiterada aplicação do princípio da 

insignifi cância aos crimes ambientais, onde o magistrado ao realizar a subsunção 

da norma penal ao caso concreto percebe que não se mostram presentes os 

vetores de conduta minimamente ofensiva. Dessa forma, em razão da ausência 

de periculosidade do agente e do reduzido grau de reprovabilidade do 

comportamento, concluísse que a lesão ao bem jurídico foi inexpressiva.

Para verifi car a compatibilidade dos institutos – responsabilidade civil 

ambiental e princípio da insignifi cância –, em simples técnica de adequação, 

podemos buscar uma aplicação dos critérios aptos a viabilizar a aplicação 

principiológica.

Quando transportamos os critérios supracitados para o caso fático 

percebemos que a conduta foi minimamente ofensiva, pois o derramamento 

isolado de 10 litros de óleo é menos ofensivo do que um vazamento de grandes 

quantidades. Logo, resta preenchido o primeiro requisito.

No tocante à periculosidade do agente, o exercício hermenêutico exige uma 

análise das peculiaridades fáticas – em específi co quanto à conduta reiterada e 

demais aspectos subjetivos incutidos no espectro fático-probatório. Ocorre que 

a referida análise é inviável por força do verbete sumular número 7 do STJ: “A 

pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.”
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Nesse aspecto, limitado pelo contexto fático-probatório exalado no aresto 

combatido, resta considerar preenchido o segundo requisito.

Entretanto, no que atine o terceiro requisito, conduta minimamente 

ofensiva, há de se considerar que os valores tutelados pela norma não têm caráter 

patrimonial e visando, exclusivamente, a conservação da biota e a educação 

socioambiental.

Não se olvidou que parcela da doutrina considera possível aplicar o 

princípio da insignifi cância a bens jurídicos distintos do patrimônio. Porém, 

no presente caso, cumpre estabelecer se a conduta realmente é mínimamente 

ofensiva a conservação da biota e a educação socioambiental. E adianto desde 

logo que não é.

No tocante à conservação da biota, um pequeno vazamento, mesmo 

não sendo extensivo, produz um mínimo efeito direito na biota. Ademais, os 

efeitos indiretos, decorrentes da negligência em reprimir, podem provocar um 

comportamento sistêmico de mitigação dos riscos da atividade – nitidamente 

prejudiciais à conservação da biota. Mesmo os derramamentos mais modestos – 

até porque são mais frequentes – contribuem muito para a deterioração da biota, 

fazendo-se necessária a coibição e a prevenção de todo tipo de ação/omissão 

degradante ao meio ambiente, mesmo as mais singulares, como a narrada nos 

autos. Em igual sentido, sob o prisma da educação socioambiental, é impossível 

considerar a conduta como minimamente ofensiva.

É imperioso frisar que pequenas práticas contra o meio ambiente embora 

pareçam irrelevantes, se reiteradas ou em conjunto com outras, poderão conduzir 

a danos irreparáveis e incalculáveis, em médio e longo prazo.

Assim, a tutela ao meio ambiente tem caráter preventivo e punitivo, a fi m 

de evitar danos futuros em face de um resultado imprevisível.

O bem ambiental é imensurável, não tem valor patrimonial, trata-se de um 

bem difuso, essencial à coletividade. Dessa forma, a violação da norma ambiental 

e do equilíbrio sistêmico não comporta a ideia de inexpressividade da conduta 

para aplicação do princípio da insignifi cância, pois o interesse protegido envolve 

toda a sociedade e em nome do bem-estar desta é que deve ser aplicada.

Logo, o princípio da insignifi cância é inaplicável à responsabilidade civil 

ambiental, uma vez que o bem jurídico tutelado é essencial à vida, à saúde de 

todos, de maneira que os possíveis danos ambientais, ainda que aparentam ser de 

pequena monta, podem causar consequências graves e nem sempre previsíveis.
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Ora, impossível outro entendimento, tendo em vista que, na atividade em 

questã,o é necessária a aplicação do princípio da prevenção, o conhecimento 

sobre os riscos que uma determinada atividade comporta, atribuindo um dever 

de vigilância e prevenção para evitar possíveis danos ao meio ambiente.

A propósito:

Processo Civil. Direito Ambiental. Ação civil pública para tutela do meio 

ambiente. Obrigações de fazer, de não fazer e de pagar quantia. Possibilidade de 

cumulação de pedidos Art. 3º da Lei 7.347/85. Interpretação sistemática. Art. 225, 

§ 3º, da CF/88, arts. 2º e 4º da Lei 6.938/81, art. 25, IV, da Lei 8.625/93 e art. 83 do 

CDC. Princípios da prevenção, do poluidor-pagador e da reparação integral.

1. A Lei n. 7.347/85, em seu art. 5º, autoriza a propositura de ações civis públicas 

por associações que incluam entre suas fi nalidades institucionais, a proteção 

ao meio ambiente, ao consumidor, ao patrimônio artístico, estético, histórico, 

turístico e paisagístico, ou a qualquer outro interesse difuso ou coletivo.

2. O sistema jurídico de proteção ao meio ambiente, disciplinado em normas 

constitucionais (CF, art. 225, § 3º) e infraconstitucionais (Lei 6.938/81, arts. 2º 

e 4º), está fundado, entre outros, nos princípios da prevenção, do poluidor-

pagador e da reparação integral.

3. Deveras, decorrem para os destinatários (Estado e comunidade), deveres e 

obrigações de variada natureza, comportando prestações pessoais, positivas e 

negativas (fazer e não fazer), bem como de pagar quantia (indenização dos danos 

insuscetíveis de recomposição in natura), prestações essas que não se excluem, 

mas, pelo contrário, se cumulam, se for o caso.

[...]

(REsp 625.249/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 15/8/2006, 

DJ 31/8/2006, p. 203)

Aplica-se esse princípio, quando o perigo é certo e quando existem 

elementos seguros para afi rmar que uma determinada atividade é efetivamente 

perigosa. Na prática, o princípio da prevenção tem como objetivo impedir a 

ocorrência de danos ao meio ambiente, por meio da imposição de medidas 

acautelatórias, de atividades consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras.

Logo, a aplicação do princípio da insignifi cância ao caso acaba por negar 

vigência a outros princípios de estatura constitucional e infraconstitucional.

IV – Da efetiva caracterização da atividade poluidora

Cingi-se dos autos uma importante questão conceitual – a caracterização 

da atividade como poluidora –, depreendendo do aresto (e-STJ, fl . 609):
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Para que o derramamento de óleo seja poluente e preciso que prejudique 

a saúde, a segurança e o bem-estar da população, crie condições adversas 

às atividades sociais e econômicas, afete desfavoravelmente a biota, afete as 

condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente ou lance matérias ou energia 

em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos.

Conforme o excerto supracitado, o Tribunal a quo não considera que um 

derramamento de pequena quantidade de óleo produz efeitos deletérios aos 

bens jurídicos afetados pela poluição, por esta razão afastou da conduta o caráter 

poluente.

Compreendo que a comprovação do vazamento de óleo, mesmo de 

pequena monta, importa prejuízo in re ipsa, pois, conforme supracitado, além 

de afetar a biota também implica a degradação ambiental, desconsiderando os 

padrões ambientais estabelecidos.

Nesse aspecto, sempre é bom relembrar as palavras do ilustre Professor e 

Ministro Luis Roberto Barroso, em obra intitulada “Proteção do meio ambiente 

na Constituição Federal Brasileira”, publicada na Revista Trimestral de Direito 

Público, edição n. 2, São Paulo:

No país da da malária, da seca, da miséria absoluta, dos menores de rua, 

do drama fundiário, dos sem-terrra, por certo, existe espaço para mais uma 

preocupação moderna: a degradação ambiental. (BAROSSO, p. 59, 1993)

A preocupação com a degradação ambiental obriga o hermeneuta a realizar 

uma exegese que contemple pormenorizadamente a axiologia consubstanciada 

na norma.

É o que se colhe, também, da abalizada doutrina de Ingo Wolfgang Sarlet, 

Direito Constitucional Ambiental, Ed. Revista dos Tribunal, 5ª edição:

Em outras palavras, pode-se dizer que, no compasso da evolução histórica 

dos direitos fundamentais, passou-se da perspectiva do indivíduo à da espécie 

humana, considerada inclusive em perspectiva futura, através da proteção jurídica 

dos interesses das futuras gerações. Assim como, das liberdades individuais 

migrou-se à solidariedade planetária. E, assim como os direitos liberais tem o seu 

alicerce normativo no princípio da liberdade e os direitos sociais são formatados 

sob a égide do princípio da igualdade, os direitos ditos de terceira dimenenssão, 

como é o caso do direito ambiental, encontrariam – segundo importante doutrina 

– o seu suporte normativo-axiológico no princípio (e dever) da solidariedade. 

(SARLET, p. 55, 2017)
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Portanto, em observância à dimensão intergeracional do princípio (dever) 

da solidariedade, torna-se necessário consubstanciar as responsabilidades e 

deveres das gerações contemporâneas – geração de viventes –, de forma a 

resguardar as condições mínimas de existências para as pessoas que habitarão o 

planeta, devendo-se voltar o olhar para o futuro do nosso povo.

O reconhecimento da necessidade de preservação para as futuras gerações 

amplia a dimensão temporal do conceito de dignidade humana para as 

existências humanas futuras. Cuida-se da dimensão ecológica da dignidade da 

pessoa humana.

Atualmente, pelas razões já referidas, pode-se dizer que os valores 

ecológicos tomaram assento defi nitivo no conteúdo do princípio da dignidade 

humana. Portanto, consolidou-se a formatação de uma dimensão ecológica da 

dignidade humana, que abrange a ideia em torno de um bem-estar ambiental 

– assim como o bem-estar social – indispensável a uma vida digna, saudável e 

segura.

Ademais, a dignidade humana é um conceito em permanente processo de 

reconstrução, quanto ao sentido do seu alcance, o que implica sua permanente 

abertura aos desafi os postos pela vida social, econômica, política, cultural e 

ambiental, ainda mais em virtude do impacto da sociedade tecnológica e da 

informação.

Não se pode conceber uma vida digna sem um ambiente natural saudável 

e equilibrado.

Na espécie, considerar que um derramamento de óleo – independente 

da quantidade – não confi gura poluição ou degradação ambiental, implica 

distorção da regra disposta no art. 3º, III, da Lei n. 6.938/1981, assim como 

vilipêndio de todo o ordenamento jurídico ambiental.

Derramamento de óleo é poluição. Seja por inobservância dos padrões 

ambientais (inteligência do art. 3º, III, “e”, da Lei n. 6.938/1981, c/c o art. 

17 da Lei n. 9.966/2000) seja por conclusão lógica na estrita observância 

dos princípios da solidariedade, dimensão ecológica da dignidade humana, 

prevenção, educação ambiental e preservação das gerações futuras.

Difi culdade maior reside no cômputo do valor hábil a prevenir e reparar o 

dano ocasionado.

De fato, averba Fábio Feldann, apud na colenda obra do doutrinador 

e Ministro Antonio Herman de Vasconcellos e Benjamin, intitulada “Dano 

ambiental: preservação, reparação e repressão”, Revista dos Tribunais:
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[...] não podem a humanidade e o próprio direito contentar-se em reparar e 

reprimir o dano ambiental. A degradação ambiental, como regra, é irreparável. 

Como reparar o desaparecimento de uma espécie? Como trazer de volta uma 

fl oresta de séculos que sucumbiu a violência do corte raso? Como purifi car um 

lençoIs freáticos contaminados por agrotóxicos. (FELDANN, p. 5, 1993)

Com efeito, muitos danos ambientais são compensáveis, mas, sob a ótica 

da ciência e da técnica, irreparáveis.

Nesse aspecto, caberia ao Tribunal a quo, ante as circunstâncias fáticas 

do caso concreto, lastreado na razoabilidade e proporcionalidade, tangenciar 

a lesividade da conduta e arbitrar um valor justo às peculiaridades da causa. 

Porém, independente da extensão, o reconhecimento do dano ambiental e do 

nexo causal com a conduta impõe categoricamente o arbitramento de uma 

indenização.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial, para reformar o 

acórdão recorrido, a fim de reconhecer a inaplicabilidade do princípio da 

insignifi cância em matéria de responsabilidade civil ambiental.

É como voto.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N. 964.974-GO 

(2016/0209721-4)

Relator: Ministro Francisco Falcão

Agravante: Ministério Público do Estado de Goiás

Agravado: Wellington Martins Borges - ME

Advogado: José Jesus Garcia Santana e outro(s)

Agravado: CNV Servicos Ltda - ME

Advogado: Anna Paula Silva Mantana - Curador Especial - GO023054

Agravado: Silvano Batista da Silva

Advogada: Alzira Maria Marra e outro(s) - GO011537

Interes.: Município de Catalão
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EMENTA

Administrativo. Ato de improbidade. Arts. 10 e 11 da Lei n. 

8.429/92. Descumprimento de leis orçamentárias. Retenção de 

recursos públicos. Confi guração do ato de improbidade. Acórdão em 

confronto com a jurisprudência desta Corte. Inexigibilidade de dolo 

específi co. Dolo genérico. Presença de elemento subjetivo. Demais 

alegações. Afastamento pela Corte a quo com base na insufi ciência 

probatória. Pretensão de reexame fático-probatório. Incidência do 

Enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

I - Sustenta-se, em síntese, que ex-vereador do Município de 

Catalão-GO foi eleito Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

e, durante sua gestão 2001/2002, violou, nas contas relativas ao ano 

de 2001, o disposto no art. 29-A, inciso I, da Constituição Federal 

ao ultrapassar o limite constitucional de 8% do duodécimo, acima do 

permitido.

II - Alega-se que foram realizadas despesas desnecessárias como 

a locação de veículos de quatro empresas e contrato de divulgação 

de material em mídia impressa local, desembolsos ilegais e lesivos ao 

erário público municipal.

III - Como a decisão recorrida foi publicada sob a égide da 

legislação processual civil anterior, observam-se — em relação ao 

cabimento, processamento e pressupostos de admissibilidade dos 

recursos — as regras do Código de Processo Civil de 1973, diante do 

fenômeno da ultra-atividade e do Enunciado Administrativo n. 2 do 

Superior Tribunal de Justiça.

IV - O Ministério Público do Estado de Goiás alega que o 

então Presidente da Câmara Municipal de Catalão, apesar de contar 

com um duodécimo de R$ 1.626.832,58 (um milhão, seiscentos e 

vinte e seis mil, oitocentos e trinta e dois reais e cinquenta e oito 

centavos), empenhou despesas no valor de R$1.801.031,20 (um 

milhão, oitocentos e um mil, trinta e um reais e vinte centavos), 

ultrapassando o limite constitucional de 8% em R$174.198,62 (cento 

e setenta e quatro mil, cento e noventa e oito reais e sessenta e dois 

centavos).

V - Sustentou, ainda, o Ministério Público Estadual que o 

ex-Presidente da Câmara Municipal reteve indevidamente recursos 
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públicos, conforme o seguinte trecho da petição inicial: “03. Interposto 

Recurso Ordinário pelo primeiro requerido contra o Acórdão n. 

06089/02, o TCM negou provimento ao recurso conforme Acórdão 

06536/02 de fl s. 26/27 da Representação 147/2002. Além de gastar 

além do permitido, impende registrar que o primeiro requerido reteve 

na conta bancária da Câmara Municipal de Catalão, indevidamente, 

receitas no valor de R$ 125.747,75 pertencentes ao Município de 

Catalão e não ao Poder Legislativo. Logo, as retenções de IRRF no 

valor de R$ 113.551,39 e as indenizações e restituições decorrentes 

de alienação de bens R$ 12.196,36 deveriam ter sido recolhidas 

à tesouraria do Município face ao disposto no artigo 56 da Lei n. 

4.320/64”.

VI - O Ministério Público Federal opinou pelo provimento do 

recurso especial do Ministério Público Estadual.

VII - Relativamente à caracterização do ato como improbo, 

a Corte a quo, em ratifi cação dos fundamentos da sentença, assim 

consignou: “Mas, em que pese as assertivas do autor a inobservância 

ao limite constitucional imposto (art. 29-A, I), que no caso representa 

gasto de R$122.689,91, não confi gura improbidade administrativa”.

VIII - O acórdão contraria a jurisprudência desta Corte quanto 

à confi guração do ato de improbidade nos casos de descumprimento 

das leis orçamentárias.

IX - A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n. 

101/2000) determina, no art. 73, que as infrações aos seus dispositivos 

serão punidas segundo a Lei n. 8.429, de 2 de junho de 1992; e demais 

normas da legislação pertinente.

X - Também prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal restrições 

às operações fi nanceiras, exigindo a observância dos procedimentos 

estabelecidos por ela. Tais exigências reforçam as previsões contidas 

nos incisos VI e IX do art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa, 

que enunciam constituir ato de improbidade: “realizar operações 

fi nanceiras sem observância das normas legais e regulamentares ou 

aceitar garantia insufi ciente ou inidônea” e “ordenar ou permitir a 

realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento”.

XI - O exame das contas constitui tarefa nobre, complexa e 

abrangente atribuída aos Tribunais de Contas pela Constituição 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

466

Federal e legislação correlata, seja por sua singular relevância, por 

permitir à sociedade o conhecimento do resultado das atividades 

públicas, seja pela amplitude e profundidade da atividade realizada 

pelo Tribunal de Contas, que contribui para o aprimoramento da 

gestão pública.

XII - Em voto vista proferido no REsp 1.199.004/SC, o Exmo. 

Ministro Mauro Campbell Marques deixa clara a configuração 

de ato de improbidade no desrespeito pelos agentes políticos das 

exigências legais orçamentárias. É o que se confere do seguinte trecho: 

“É possível a aplicação da Lei de Improbidade Administrativa na 

hipótese de prefeito ordenar o reembolso de despesas médicas aos 

moradores do município sem autorização legal e sem critérios técnicos 

e objetivos para defi nir o valor a ser pago a cada benefi ciário, pois está 

caracterizado ao menos o dolo eventual na conduta de utilizar verba 

pública sem observância dos dispositivos constitucionais e legais 

que disciplinam o orçamento e despesas públicas, com violação dos 

princípios que regem a Administração Pública (Voto Vista do Exmo. 

Ministro Mauro Campbell Marques no REsp 1.199.004/SC, Rel. 

Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 2/9/2010, DJe 

25/10/2010). No mesmo sentido: REsp 723.494/MG, Rel. Ministro 

Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1º/9/2009, DJe 

8/9/2009).

XIII - Tal conduta não implicaria responsabilidade civil e 

administrativa se o requerido, ex-Presidente da Câmara Municipal, 

tivesse agido com observância estrita dos princípios regedores 

da Administração Pública, notadamente, a legalidade, eficiência, 

impessoalidade e moralidade. Ao contrário, o que se verifi cou foi o 

descaso com as normas fi nanceiras em vigor e a irresponsabilidade 

fi scal, enfi m a improbidade administrativa.

XIV - Quanto ao dolo do ex-Presidente da Câmara Municipal 

de Catalão, relativamente às acusações, de extrapolação do limite 

orçamentário e retenção de recursos, a Corte de origem considerou 

a inexistência de dolo em sua conduta, mas sim, que tratava-se de 

“inabilidade e despreparo na gestão da coisa pública”. Assim, apesar 

de reconhecer que foi extrapolado o limite de despesas previsto na 

Constituição Federal, a Corte a quo afastou a existência de dolo na 
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conduta. É o que se percebe do seguinte trecho do acórdão em que são 

ratifi cados os fundamentos da sentença: “Na hipótese vertente, embora 

extrapolado o limite estabelecido no art. 29-A, I, da Constituição 

Federal, o que sem dúvida ocasionou certo desequilíbrio nas contas 

públicas do Poder Legislativo, não se vislumbra o elemento subjetivo, o 

dolo ou a necessária má-fé a revelar a presença de um comportamento 

desonesto a exigir a aplicação das severas sanções previstas na Lei n. 

8.249/92. Por óbvio a conduta [...] traduz inabilidade e despreparo 

na gestão da coisa pública, todavia, ao que consta, as despesas foram 

comprovadas, sequer havendo acusação de enriquecimento ilícito, 

i.e., de auferimento ilícito ou qualquer tipo de vantagem patrimonial 

indevida; ou ainda prova irrefutável de lesão ao erário, sobretudo 

porque não comprovada a desnecessidade das despesas realizadas 

reputadas de antieconômicas; inexistindo, como visto, ofensa aos 

princípios constitucionais da Administração Pública coadjuvada pela 

má intenção ao extrapolar o limite de gastos. Nesses termos, em 

consonância com a linha de orientação exposta e mormente do 

confronto entre a imputação feita pelo autor e as provas produzidas, 

a inobservância do limite constitucional previsto no art. 29-A, I, não 

tem o condão de, por si só, caracterizar improbidade administrativa”.

XV - O acórdão contraria a jurisprudência desta Corte que é no 

sentido de que o ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 

da Lei n. 8.429/1992 requer a demonstração de dolo, o qual, contudo, 

não necessita ser específi co, sendo sufi ciente o dolo genérico. Nesse 

sentido: REsp 1.352.535/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda 

Turma, julgado em 19/4/2018, DJe 25/4/2018; REsp 1.714.972/

SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 

10/4/2018, DJe 25/5/2018.

XVI - O dolo que se exige para a confi guração de improbidade 

administrativa é a simples vontade consciente de aderir à conduta, 

produzindo os resultados vedados pela norma jurídica – ou, ainda, 

a simples anuência aos resultados contrários ao Direito quando o 

agente público ou privado deveria saber que a conduta praticada a eles 

levaria –, sendo despiciendo perquirir acerca de fi nalidades específi cas. 

(AgRg no REsp 1.539.929/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, Segunda Turma, DJe 2/8/2016). No mesmo sentido: 
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REsp 1.528.102/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, julgado em 2/5/2017, DJe 12/5/2017). Nesse sentido: AgInt 

no AREsp 1.209.815/MT, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira 

Turma, julgado em 5/6/2018, DJe 8/6/2018; REsp 1.352.535/RJ, Rel. 

Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/4/2018, DJe 

25/4/2018).

XVII - Fica caracterizada, assim, a existência de ato de 

improbidade, seja pela ofensa aos princípios administrativos, como 

diante do descumprimento do previsto no art. 10, VI, da Lei de 

Improbidade.

XVIII - Relativamente à acusação de desvios nos serviços de 

locação de veículos e de veiculação de publicidade, a Corte de origem, 

analisando o contexto fático-probatório dos autos, assim fundamentou 

a absolvição dos acusados (fl . 1.235): “[...] não existindo provas robustas 

de que os serviços não foram prestados; de enriquecimento ilícito ou 

auferimento de qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida, ou, 

ainda, de lesão ao erário e ofensa aos princípios constitucionais da 

Administração Pública, aliada a um comportamento desonesto, sejam 

das aludidas empresas, [...] não se justifi ca a imposição das sanções 

previstas na Lei n. 8.249/92, com espeque no artigo 333, inciso I, do 

Código de Processo Civil”. [...] “Ademais, também, não há falar-se 

em enriquecimento sem justa causa ou prejuízo ao erário, requisitos 

indispensáveis ao ajuizamento da ação em epígrafe, mormente o fato 

de que houve a efetiva prestação de serviços por parte das empresas”.

XIX - Quanto a essas acusações, é inviável a reanálise nesta 

Corte, porquanto implicaria reexame fático-probatório, vedado pelo 

enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

XX - Assim, confi gurada a ofensa aos princípios administrativos 

e presente o elemento subjetivo, deve ser provido o recurso especial 

para condenar o ex-Presidente da Câmara Municipal de Catalão/

GO pela prática do ato ímprobo tipifi cado nos arts 10, IX, e 11, caput, 

da Lei n. 8.429/1992. Determina-se o retorno dos autos ao egrégio 

Tribunal de origem para que sejam fi xadas as penas, assim como as 

verbas de sucumbência.

XXI - Agravo interno provido.
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ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, por 

unanimidade, dar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do(a) Sr(a). 

Ministro(a)-Relator(a). Os Srs. Ministros Herman Benjamin, Og Fernandes, 

Mauro Campbell Marques e Assusete Magalhães votaram com o Sr. Ministro 

Relator.

Brasília (DF), 19 de junho de 2018 (data do julgamento).

Ministro Francisco Falcão, Relator

DJe 22.6.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Francisco Falcão: Trata-se de agravo interno interposto 

contra monocrática que decidiu ação civil pública de responsabilidade por ato 

de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público do Estado 

Goiás em desfavor de Silvano Batista da Silva, Wellington Martins Borges - 

MB Automóveis e CVN Serviços Ltda. À causa foi arbitrado o valor de R$ 

284.417,66 (duzentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e dezessete reais e 

sessenta e seis centavos).

Sustenta-se, em síntese, que Silvano Batista da Silva, ex-vereador do 

Município de Catalã-GO, foi eleito Presidente da Câmara Municipal de 

Catalão e, durante sua gestão 2001/2002, violou o disposto no art. 29-A, 

inciso I, da Constituição Federal ao ultrapassar o limite constitucional de 8% 

do duodécimo, gastando R$ 122.689,91 (cento e vinte e dois mil, seiscentos e 

oitenta e nove reais e noventa e um centavos), acima do permitido.

Foram realizadas despesas desnecessárias como a locação de veículos 

de quatro empresas (Wellington Martins Borges, Lokalider Locadora de 

Automóveis, Brasil Automóveis e Verônica Veículos) e contrato de divulgação 

de material no “Jornal Ipameri em Notícias” com a Empresa CVN Serviços 

Ltda., desembolsos ilegais e lesivos ao erário público municipal.

Julgaram-se improcedentes os pedidos formulados em sede de ação civil 

pública por ato de improbidade administrativa, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do art. 269, inciso I, do Código de Processo 

Civil de 1973 (fl s. 1.121-1.129).
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A decisão foi mantida integralmente pelo Tribunal de Justiça do Estado de 

Goiás (fl s. 1.218-1.239), nos termos assim ementados:

Ementa: Apelação cível. Ação civil de responsabilidade por atos de improbidade 

administrativa. Gastos acima do duodécimo. Danos ao erário (art. 10 da Lei n. 

8.429/02). Ofensa aos princípios da administração pública (art. 11 da Lei n. 8.429/02). 

Não ocorrência. Ausência de dolo e culpa. Não comprovação do prejuízo. Mera 

irregularidade. Inexistência de atos ímprobos. 1. Por improbidade administrativa 

tem-se a prática de ato municiado pela corrupção administrativa, onde os 

princípios ínsitos à Administração Pública são violados pelo favorecimento de 

poucos em detrimento dos interesses da coletividade. 2. Mera irregularidade 

resultante de falha administrativa não configura, por si só, prática de ato de 

improbidade por parte de ex-presidente de Câmara Municipal, mormente se 

tal ato não resultou em qualquer lesividade ao patrimônio público nem 

enriquecimento ilícito de qualquer das partes envolvidas. 3. A infração ao artigo 

10 e seus incisos, da Lei 8.429/92, somente se caracteriza mediante dano ao erário 

que enseje perda patrimonial, por conduta dolosa ou culposa. Por outro lado, 

para caracterizar a infração ao artigo 11, independe de prova do dano ao erário 

ou ao patrimônio público, mas exige a prova do dolo, ou seja, para confi gurar-

se como ato de improbidade, exige conduta comissiva ou omissiva dolosa, não 

havendo espaço para a responsabilidade objetiva. 4. A regra processual que versa 

sobre a distribuição dos ônus da prova imputa ao Autor o dever de produzir as 

provas necessárias à constituição do direito alegado (artigo 333, inciso I, do CPC). 

Nessa senda, não comprovadas suas alegações, a improcedência do pedido inicial 

é medida que se impõe. Apelação conhecida e desprovida.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl s. 1.280-1.291), nos 

termos assim ementados:

Ementa: Embargos de declaração na apelação cível. Ação civil de responsabilidade 

por atos de improbidade administrativa. Gastos acima do duodécimo. Danos ao 

erário (art. 10 da Lei n. 8.429/02). Ofensa aos princípios da administração pública (art. 

11 da Lei n. 8.429/02). Não ocorrência. Ausência de dolo e culpa. Não comprovação 

do prejuízo. Mera irregularidade. Inexistência de atos ímprobos. Impossibilidade de 

rediscussão da matéria decidida. Ausência dos vícios especifi cados no artigo 535 e 

incisos do Código de Processo Civil. Prequestionamento. 1. A infração ao artigo 10 

e seus incisos, da Lei 8.429/92, somente se caracteriza mediante dano ao erário 

que enseje perda patrimonial, por conduta dolosa ou culposa. Por outro lado, 

para caracterizar a infração ao artigo 11, independe de prova do dano ao erário 

ou ao patrimônio público, mas exige a prova do dolo, ou seja, exige conduta 

comissiva ou omissiva dolosa, não havendo espaço para a responsabilidade 

objetiva. 2. Mera irregularidade resultante de falha administrativa não confi gura, 

por si só, prática de ato de improbidade, mormente se tal ato não resultou 
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em qualquer lesividade ao patrimônio público, nem enriquecimento ilícito de 

qualquer das partes envolvidas. Nessa senda, não comprovadas suas alegações, a 

improcedência do pedido inicial era medida que se impunha. 3. Ausentes todas as 

hipóteses contidas no artigo 535 do Código de Processo Civil, e vislumbrando-se, 

tão somente, a intenção de rediscutir a matéria, impõe-se a rejeição dos embargos 

de declaração, ainda que opostos com fi ns de prequestionamento, circunstância 

em que igualmente se faz necessária à verifi cação daqueles requisitos. Embargos 

de declaração conhecidos e rejeitados.

O Ministério Público do Estado de Goiás interpôs o presente recurso 

especial, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea a, da Constituição 

Federal, na forma dos arts. 541 e seguintes do Código de Processo Civil de 1973 

e arts. 255 e seguintes do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça 

(fl s. 1.298-1.311). Sustenta a violação aos preceitos normativos contidos nos 

arts. 10 e 11 da Lei n. 8.429/92.

Em resumo, alega o recorrente que: a) as condutas realizadas pelo agente 

público em questão lesaram o erário público; b) os atos praticados não constituem 

mera irregularidade; c) os atos ímprobos demonstram-se ilegais e danosos ao 

patrimônio público municipal; d) inexiste necessidade de comprovação do 

elemento subjetivo específi co, má-fé do agente, para caracterização do ato de 

improbidade administrativa, sendo sufi ciente a demonstração do dolo genérico, 

ou seja, a vontade livre e consciente na prática dos atos; e) o entendimento 

majoritário do Superior Tribunal de Justiça aponta que é dispensável a verifi cação 

de desonestidade ou ofensa voluntária aos princípios da Administração Pública; 

f ) conforme art. 11 da Lei n. 8.429/92, não é necessária a reiteração da conduta 

danosa, demonstração de má-fé, enriquecimento ilícito ou objetivo de lesão ao 

erário público; g) exigir prova do animus do agente não é razoável, pois equivale 

a buscar a confi ssão dos objetivos do réu.

Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 

inadmitiu o recurso especial (fl s. 1.318-1.321).

Adveio a interposição de agravo (fl s. 1.329-1.340), a fi m de possibilitar a 

subida do recurso especial.

O Ministério Público Federal opinou pelo provimento agravo, para que o 

recurso especial fosse conhecido e provido (fl s. 1.355-1.362), em parecer assim 

ementado:

Agravo em recurso especial. Improbidade administrativa. I – Fatos incontroversos, 

devidamente delineados no acórdão recorrido. Não incidência da Súmula 07/STJ. 

II – Confi guração dos atos de improbidade. Lesão ao erário e violação aos princípios 
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da administração pública. III – Art. 10 da Lei n. 8.429/1992. Sufi ciência da culpa. IV – 

Ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública. Art. 

11 da Lei n. 8.429/1992. Sufi ciência do dolo genérico de realizar a conduta. Doutrina. 

Precedentes. V – Parecer pelo provimento do agravo, para que o recurso especial seja 

igualmente conhecido e provido.

A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: “Ante o exposto, com 

fundamento nos artigos 34, XVIII, a, e 255, § 4º, I, ambos do Regimento 

Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço dos presentes recursos”.

Interposto agravo interno, a parte agravante traz argumentos contrários 

aos fundamentos da decisão recorrida.

A parte agravada foi intimada para apresentar impugnação ao recurso.

É relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Francisco Falcão (Relator): O agravo interno merece 

parcial provimento.

O Ministério Público do Estado de Goiás ajuizou ação de improbidade 

com as seguintes alegações:

O Réu, Silvano Batista da Silva, então Presidente da Câmara Municipal de 

Catalção, apesar de contar com um duodécimo de R$1.626.832,58 (um milhão, 

seiscentos e vinte e seis mil, oitocentos e trinta e dois reais e cinqüenta e 

oito centavos), empenhou despesas no valor de R$1.801.031,20 (um milhão, 

oitocentos e um mil, trinta e um reais e vinte centavos), ultrapassando o limite 

constitucional de 8% (oito por cento) em R$174.198,62 (cento e setenta e quatro 

mil, cento e noventa e oito reais e sessenta e dois centavos); efetuou gastos 

excessivos, além de desnecessários mediante locação de veículos de Wellington 

Martins Borges (MB Automóveis), ora 2º Apelado, que, ainda, ostentava situação 

fi scal irregular; fez despesas com publicidade para divulgação de material no 

Jornal Ipameri em Notícia, mediante emissão de notas fi scais pela CVIM Serviços 

Ltda., ora 3ª Apelada, sediada em Minas Gerais, cujo objeto social, é outro que 

não a exploração publicitária; apropriou-se de valores e recursos decorrentes de 

indenização, alienação de bens e retenção de IRRF (Imposto sobre a Renda Retido 

na Fonte) devidos ao Município de Catalão.

Sustentou ainda o Ministério Público do Estado de Goiás que o ex-

Presidente da Câmara Municipal reteve indevidamente recursos públicos, 

conforme o seguinte trecho da petição inicial:
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03. Interposto Recurso Ordinário pelo primeiro requerido contra o Acórdão n. 

06089/02, o TCM negou provimento ao recurso conforme Acórdão 06536/02 de fl s. 

26/27 da Representação 147/2002. Além de gastar além do permitido, impende 

registrar que o primeiro requerido reteve na conta bancária da Câmara Municipal 

de Catalão, indevidamente, receitas no valor de R$ 125.747,75 pertencentes ao 

Município de Catalão e não ao Poder Legislativo. Logo, as retenções de IRRF no 

valor de R$ 113.551,39 e as indenizações e restituições decorrentes de alienação 

de bens R$ 12.196,36 deveriam ter sido recolhidas à tesouraria do Município face 

ao disposto no artigo 56 da Lei n. 4.320/64.

Relativamente à caracterização do ato como improbo, a Corte a quo, em 

ratifi cação dos fundamentos da sentença, assim consignou:

Mas, em que pese as assertivas do autor a inobservância ao limite constitucional 

imposto (art. 29-A, I), que no caso representa gasto de R$122.689,91, não 

confi gura improbidade administrativa.

A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n. 101/2000) 

determina, no art. 73, que as infrações aos seus dispositivos serão punidas 

segundo a Lei n. 8.429, de 2 de junho de 1992; e demais normas da legislação 

pertinente.

Também prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal restrições às operações 

financeiras, exigindo a observância dos procedimentos estabelecidos por 

ela. Tal exigência reforça as previsões contidas nos incisos VI e IX do art. 

10 da Lei de Improbidade Administrativa, que enunciam constituir ato de 

improbidade: “realizar operações fi nanceiras sem observância das normas legais 

e regulamentares ou aceitar garantia insufi ciente ou inidônea” e “ordenar ou 

permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento”.

Colhe-se do Acórdão proferido pelo Tribunal de Contas Municipal, que 

decidiu pela irregularidade das Contas relativas ao ano de 2001, o afastamento 

da infringência ao § 1º do art. 29-A da Constituição Federal e a confi guração da 

ofensa ao art. 29-A, I, da Constituição Federal (fl s. 25-26):

2)- os gastos da Câmara não se portaram dentro do limite, estabelecido no 

Inciso I do art. 29-A da C.F. (8%), vez que o duodécimo de direito (R$1.626.832,58) 

foi ultrapassado com as despesas realizadas no exercício de 2001 (R$ 1.801.031,20), 

tendo sido pagas despesas de exercícios anteriores (R$ 1.286,82) que não cobrem 

a diferença, havendo, portanto, infringência ao disposto no art. 29-A. Inciso I da 

Constituição Federal:
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3)- os gastos com folha de pagamento (R$ 1.130.705,16) não ultrapassaram 

o limite de 70% do duodécimo, estabelecido no art. 29-A, § 1º da C.F. (R$ 

1.138.782,80), estando, portanto, dentro dó limite estabelecido.

Assim sendo, considerando que na análise das contas foi constatada falha 

de natureza grave, relativa ao descumprimento pelo Presidente da Câmara, do 

disposto no art. 29-A, I da Constituição Federal, quando efetuou despesas acima 

do limite estabelecido, conforme Quadro e itens supracitados;

O exame das contas constitui tarefa nobre, complexa e abrangente atribuída 

aos Tribunais de Contas pela Constituição Federal e legislação correlata, seja por 

sua singular relevância, por permitir à sociedade o conhecimento do resultado 

das atividades públicas, seja pela amplitude e profundidade da atividade realizada 

pelo Tribunal de Contas, que contribui para o aprimoramento da gestão pública.

Em voto vista proferido no REsp 1.199.004/SC, o Exmo. Ministro 

Mauro Campbell Marques deixa clara a confi guração de ato de improbidade no 

desrespeito pelos agentes políticos das exigências legais orçamentárias. É o que 

se confere do seguinte trecho:

É possível a aplicação da Lei de Improbidade Administrativa na hipótese 

de prefeito ordenar o reembolso de despesas médicas aos moradores do 

município sem autorização legal e sem critérios técnicos e objetivos para defi nir 

o valor a ser pago a cada benefi ciário, pois está caracterizado ao menos o dolo 

eventual na conduta de utilizar verba pública sem observância dos dispositivos 

constitucionais e legais que disciplinam o orçamento e despesas públicas, com 

violação dos princípios que regem a Administração Pública.

(Voto Vista do Exmo. Ministro Mauro Campbell Marques no REsp 1.199.004/

SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 2/9/2010, DJe 

25/10/2010).

No mesmo sentido:

Administrativo. Ação civil pública. Improbidade. Majoração ilegal da 

remuneração e posterior transformação em ajuda de custo sem prestação de 

contas. Dano ao erário. Obrigação de ressarcir o combalido cofre municipal. 

Restabelecimento das sanções cominadas na sentença.

1. Cuidam os autos de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público 

do Estado de Minas Gerais contra prefeito, vice-prefeito e vereadores do 

Município de Baependi/MG, eleitos para a legislatura de 1997/2000, imputando-

lhes improbidade pelas seguintes condutas: a) edição das Leis 2.047/1998 e 

2.048/1999, fi xando seus subsídios para a mesma legislatura – em contrariedade 

aos arts. 29, V, e 37, XI, da Constituição –, sobretudo porque baseados em 
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dispositivo da EC 19/98 não regulamentado; e b) edição, num segundo momento, 

da Lei 2.064/1999, que suspendeu as leis antes mencionadas e transformou em 

ajuda de custo os valores majorados às suas remunerações, independentemente 

de comprovação de despesas, com vigência até a regulamentação pendente.

2. O Juízo de 1º grau julgou procedente o pedido e declarou a 

inconstitucionalidade incidental e a nulidade das lei municipais, condenando 

os réus a devolverem os valores indevidamente recebidos, além de cominar as 

sanções previstas na Lei 8.429/1992.

3. A Corte de origem deu parcial provimento às Apelações dos réus para excluir 

a) a condenação ao ressarcimento e b) a cominação de sanções.

4. A despeito de ter reconhecido que as leis municipais em referência foram 

editadas em contrariedade à orientação do Tribunal de Contas do Estado e 

aos princípios da impessoalidade e da moralidade, o acórdão recorrido afastou 

integral e amplamente todas as consequências da improbidade por não ter 

vislumbrado má-fé e expressividade nos valores envolvidos.

5. O entendimento de que inexistiu má-fé é irrelevante in casu, pois a 

configuração dos atos de improbidade por dano ao Erário e o dever de 

ressarcimento decorrem de conduta dolosa ou culposa, de acordo com os arts. 5º 

e 10 da Lei 8.429/1992. Precedentes do STJ.

6. A edição de leis que implementaram o aumento indevido nas próprias 

remunerações, posteriormente camufl ado em ajuda de custo desvinculada de 

prestação de contas, enquadra a conduta dos responsáveis – tenham agido com 

dolo ou culpa – no art. 10 da Lei 8.429/1992, que censura os atos de improbidade 

por dano ao Erário, sujeitando-os às sanções previstas no art. 12, II, da mesma lei.

7. No próprio acórdão consta que havia manifestações do Tribunal de Contas e 

do STF em sentido contrário à conduta por eles adotadas.

8. A ausência de exorbitância das quantias pagas não afasta a confi guração da 

improbidade nem torna legítima sua incorporação ao patrimônio dos recorridos. 

Módicos ou não, os valores indevidamente recebidos devem ser devolvidos aos 

cofres públicos. Precedente do STJ.

9. Cabe lembrar que o valor da majoração excedeu os insufi cientes recursos 

existentes, à época, para ações sociais básicas.

10. A condenação imposta pelo juízo de 1º grau foi afastada à míngua de 

fundamento jurídico válido, devendo ser restabelecida a sentença em parte, 

apenas com readequação da multa civil, por ter sido aplicada além do limite 

previsto no art. 12, II, da supracitada lei.

11. Diante do quadro fático delineado pela instância ordinária (transformação 

do inconstitucional aumento em ajuda de custo desvinculada de prestação 

de contas, em montante que ultrapassou a remuneração dos vereadores e 

quase alcançou a do então prefeito, em contraste com o insufi ciente orçamento 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

476

existente à época para a realização de ações sociais), é razoável fi xar a multa em 

duas vezes o valor do dano.

12. O ressarcimento ao Erário do valor da majoração indevidamente auferida 

pelos recorridos impõe-se como dívida decorrente do prejuízo causado, 

independentemente das sanções propriamente ditas.

13. Recurso Especial parcialmente provido.

(REsp 723.494/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado 

em 1º/9/2009, DJe 8/9/2009).

Tal conduta não implicaria responsabilidade civil e administrativa se o 

requerido tivesse agido com observância estrita dos princípios regedores da 

Administração Pública, notadamente, a legalidade, efi ciência, impessoalidade e 

moralidade.

Ao contrário, o que se verifi cou foi o descaso com as normas fi nanceiras 

em vigor e a irresponsabilidade fi scal, enfi m a improbidade administrativa.

Quanto ao dolo do acusado Silvano Batista da Silva, relativamente às 

acusações de extrapolação do limite orçamentário e retenção de recursos, a 

Corte de origem considerou a inexistência de dolo em sua conduta, mas sim que 

se tratava de “inabilidade e despreparo na gestão da coisa pública”. Assim, apesar 

de reconhecer que foi extrapolado o limite de despesas previsto na Constituição 

Federal, a Corte a quo afastou a existência de dolo na conduta. É o que se 

percebe do seguinte trecho do acórdão em que são ratifi cados os fundamentos 

da sentença:

Na hipótese vertente, embora extrapolado o limite estabelecido no art. 29-A, 

I, da Constituição Federal, o que sem dúvida ocasionou certo desequilíbrio nas 

contas públicas do Poder Legislativo, não se vislumbra o elemento subjetivo, o 

dolo ou a necessária má-fé a revelar a presença de um comportamento desonesto 

a exigir a aplicação das severas sanções previstas na Lei n. 8.249/92.

Por óbvio a conduta de Silvano traduz inabilidade e despreparo na gestão 

da coisa pública, todavia, ao que consta, as despesas foram comprovadas, 

sequer havendo acusação de enriquecimento ilícito, i.e., de auferimento ilícito 

ou qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida; ou ainda prova irrefutável 

de lesão ao erário, sobretudo porque não comprovada a desnecessidade das 

despesas realizadas reputadas de antieconômicas; inexistindo, como visto, ofensa 

aos princípios constitucionais da Administração Pública coadjuvada pela má 

intenção ao extrapolar o limite de gastos.

Nesses termos, em consonância com a linha de orientação exposta e mormente 

do confronto entre a imputação feita pelo autor e as provas produzidas, a 
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inobservância do limite constitucional previsto no art. 29-A, I, não tem o condão 

de, por si só, caracterizar improbidade administrativa.

O acórdão contraria a jurisprudência desta Corte que é no sentido de que 

o ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei n. 8.429/1992 

requer a demonstração de dolo, o qual, contudo, não necessita ser específi co, 

sendo sufi ciente o dolo genérico. Nesse sentido:

Administrativo. Processual Civil. Recurso especial. Ação de improbidade 

administrativa. Arts. 10, VIII, e 11 da Lei 8.429/1992. Improbidade por violação 

de princípios. Dolo genérico. Exigência. Acórdão em conformidade com 

a jurisprudência do STJ. Dispensa de licitação, ocorrência. Fundamento não 

impugnado. Súmula 283/STF. Conclusão adotada pela Corte a quo. Revisão. 

Impossibilidade. Súmula 7/STJ.

1. A jurisprudência do STJ se fi rmou no sentido de que o ato de improbidade 

administrativa previsto no art. 11 da Lei n. 8.429/1992 exige a demonstração de 

dolo, o qual, contudo, não precisa ser específi co, sendo bastante o dolo genérico.

[...]

5. Recurso especial não conhecido.

(REsp 1.352.535/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 

19/4/2018, DJe 25/4/2018).

Processual Civil e Administrativo. Ação civil pública. Improbidade 

administrativa. Ilegalidade em procedimentos licitatórios. Art. 11 da Lei n. 

8.429/92. Necessidade de dolo genérico no elemento subjetivo do tipo. Revisão 

da dosimetria das penas. Impossibilidade reexame de matéria fático-probatória. 

Súmula 7/STJ. Cerceamento de defesa. Súmula 7/STJ.

1. O entendimento do STJ é de que, para que seja reconhecida a tipifi cação 

da conduta do réu como incurso nas prescrições da Lei de Improbidade 

Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, 

consubstanciada pelo dolo para os tipos previstos nos artigos 9º e 11 e, ao menos, 

pela culpa, nas hipóteses do artigo 10.

2. O Superior Tribunal de Justiça entende que o elemento subjetivo, necessário 

à configuração de improbidade administrativa censurada nos termos do art. 

11 da Lei 8.429/1992, é o dolo genérico de realizar conduta que atente contra 

os princípios da Administração Pública, não se exigindo a presença de dolo 

específi co.

3. O Tribunal de origem foi categórico em afi rmar a presença do elemento 

subjetivo, ao consignar que “a improbidade está bem confi gurada no quadro 

do art. 11, caput, da mesma Lei de Improbidade Administrativa, observada a 

caracterização do dolo, da má-fé e da deslealdade já apontada”.
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[...

7. Recurso Especial parcialmente conhecido e nessa parte não provido.

(REsp 1.714.972/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado 

em 10/4/2018, DJe 25/5/2018).

O dolo que se exige para a confi guração de improbidade administrativa 

é a simples vontade consciente de aderir à conduta, produzindo os resultados 

vedados pela norma jurídica – ou, ainda, a simples anuência aos resultados 

contrários ao Direito quando o agente público ou privado deveria saber que 

a conduta praticada a eles levaria –, sendo despiciendo perquirir acerca de 

fi nalidades específi cas (AgRg no REsp 1.539.929/MG, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2/8/2016). No mesmo sentido: REsp 

1.528.102/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 

2/5/2017, DJe 12/5/2017). Nesse sentido:

Administrativo. Improbidade administrativa. Agravo interno no agravo em 

recurso especial. Promoção pessoal. Propaganda supostamente institucional. 

Vinculação à imagem do prefeito. Lesão ao erário caracterizada. Súmula 7/STJ. 

Dolo genérico evidenciado. Súmula 83/STJ.

1. Na hipótese vertente, o Tribunal de origem afi rmou expressamente que, 

não obstante a veiculação de propaganda institucional, na qual se buscava 

aparentemente informar e orientar a população municipal, o que se verifi ca é que 

houve exagerada menção à fi gura do Prefeito, com a clara intenção de vincular a 

sua pessoa a obras e serviços prestados no Município. Assim, considerando erário 

municipal foi utilizado com a fi nalidade de patrocinar a confecção de publicidade 

cujo escopo era, em verdade, realizar indevida promoção pessoal do réu, não há 

como se afastar a existência de lesão aos cofres públicos.

2. Nesse contexto, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, 

tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, 

novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada 

em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

3. No tocante à controvérsia em torno do elemento anímico e motivador 

da conduta do agente para a prática de ato de improbidade, este Tribunal 

tem reiteradamente se manifestado no sentido de que “o elemento subjetivo, 

necessário à confi guração de improbidade administrativa censurada nos termos 

do art. 11 da Lei 8.429/1992, é o dolo genérico de realizar conduta que atente 

contra os princípios da Administração Pública, não se exigindo a presença de dolo 

específi co” (REsp 951.389/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 

4/5/2011).
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4. “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação 

do Tribunal se fi rmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (Súmula 83/STJ).

5. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1.209.815/MT, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, 

julgado em 5/6/2018, DJe 8/6/2018).

Administrativo. Processual Civil. Recurso especial. Ação de improbidade 

administrativa. Arts. 10, VIII, e 11 da Lei 8.429/1992. Improbidade por violação 

de princípios. Dolo genérico. Exigência. Acórdão em conformidade com 

a jurisprudência do STJ. Dispensa de licitação, ocorrência. Fundamento não 

impugnado. Súmula 283/STF. Conclusão adotada pela Corte a quo. Revisão. 

Impossibilidade. Súmula 7/STJ.

1. A jurisprudência do STJ se fi rmou no sentido de que o ato de improbidade 

administrativa previsto no art. 11 da Lei n. 8.429/1992 exige a demonstração de 

dolo, o qual, contudo, não precisa ser específi co, sendo bastante o dolo genérico.

2. Não merece prosperar o recurso especial quando a peça recursal não 

refuta determinados fundamentos do acórdão recorrido, sufi cientes para a sua 

manutenção, o que atrai a incidência do enunciado da Súmula 283 do STF (“É 

inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em 

mais de um fundamento sufi ciente e o recurso não abrange todos eles”).

3. No caso, no que tange à alegada violação do art. 10, VIII, da LIA, a parte 

recorrente não impugnou, no recurso especial, a fundamentação do acórdão 

combatido no sentido do não perfazimento do ato ímprobo, eis que a dispensa 

da licitação se fundou em situação emergencial, decorrente de enchente no ano 

de 1998, e na insufi ciência do quadro de servidores, ante a recente emancipação 

do Município, fundamentos autônomos e suficientes para a manutenção do 

aresto recorrido.

4. Nesse contexto, eventual modificação da situação fática assentada no 

acórdão do TJRJ importaria em reexame de prova, o que se revela inviável em 

recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Recurso especial não conhecido.

(REsp 1.352.535/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 

19/4/2018, DJe 25/4/2018).

Fica caracterizada, assim, a existência de ato de improbidade do Sr. Silvano 

Batista da Silva, ex-Presidente da Câmara Municipal de Catalão/GO, seja pela 

ofensa aos princípios administrativos, como diante do descumprimento do 

previsto no art. 10, VI, da Lei de Improbidade.

Relativamente à acusação de desvios nos serviços de locação de veículos e 

de veiculação de publicidade, a Corte de origem, analisando o contexto fático-

probatório dos autos, assim fundamentou a absolvição dos acusados (1.235):
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[...] não existindo provas robustas de que os serviços não foram prestados; de 

enriquecimento ilícito ou auferimento de qualquer tipo de vantagem patrimonial 

indevida, ou, ainda, de lesão ao erário e ofensa aos princípios constitucionais 

da Administração Pública, aliada a um comportamento desonesto, sejam das 

aludidas empresas, Wellington Martins Borges MB Automóveis e CVN Serviços 

Ltda., ou de Silvano Batista da Silva, então Presidente da Câmara Municipal de 

Catalão, não se justifi ca a imposição das sanções previstas na Lei n. 8.249/92, com 

espeque no artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil:

[...]

Ademais, também, não há falar-se em enriquecimento sem justa causa ou 

prejuízo ao erário, requisitos indispensáveis ao ajuizamento da ação em epígrafe, 

mormente o fato de que houve a efetiva prestação de serviços por parte das 

empresas, Wellington Martins Borges MB Automóveis e CVN Serviços Ltda.

Quanto a esses ponto, é inviável a reanálise da sufi ciência da prova dos 

autos nesta Corte, porquanto implicaria reexame fático-probatório vedado pelo 

enunciado n. 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido:

Processual Civil. Agravo interno no recurso especial. Enunciado Administrativo 

n. 3/STJ. Improbidade administrativa. Contratação de empresa de revista 

especializada em seguro rural sem prévia licitação. Sufi ciência das evidências 

coletadas durante a instrução processual. Acórdão baseado no conjunto fático e 

probatório constante dos autos. Impossibilidade na via recursal eleita. Súmula 7/

STJ.

1. Não é possível na via do recurso especial modifi car o entendimento do 

Tribunal de origem que, apoiado no conjunto fático-probatório, sem adentrar 

no mérito do ato, concluiu pela efetiva prática de improbidade administrativa 

decorrente da indevida realização de licitação mediante procedimento de 

inexigibilidade.

2. No caso em concreto, foi com base no conjunto fático e probatório constante 

dos autos que o acórdão recorrido concluiu que houve “provas sufi cientes da 

contratação de serviço de publicidade e divulgação, sem o devido procedimento 

administrativo, pagamentos irregulares, seja por indevidos, seja por não previstos 

contratualmente, do descaso com a coisa pública, patente a ocorrência de ato de 

improbidade administrativa”. Não é possível a revisão de tais fundamentos na via 

recursal eleita, tendo em vista a incidência da Súmula 7/STJ.

3. O referido enunciado sumular incide também quanto à alegada ofensa 

ao art. 333, I, do CPC/73. Isso porque nos termos da orientação jurisprudencial 

deste Sodalício, a análise quanto à sufi ciência das evidências colhidas durante a 

instrução processual demandaria o reexame de todo o contexto fático-probatório 

dos autos.

Precedentes.
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4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1.705.432/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, julgado em 8/5/2018, DJe 11/5/2018).

Administrativo e Processual Civil. Agravo interno no agravo em recurso 

especial. Improbidade administrativa. Arts. 10 e 11 da Lei 8.429/92. Alegada 

desproporcionalidade da pena aplicada. Súmula 282/STF. Razões do agravo que 

não impugnam, especifi camente, a decisão agravada. Súmula 182/STJ. Acórdão 

do Tribunal de origem que, à luz das provas dos autos, concluiu pela confi guração 

do ato ímprobo e pela presença de dano ao erário. Alegada ofensa ao art. 333 do 

CPC/73. Impossibilidade de revisão, em sede de recurso especial. Súmula 7/STJ. 

Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa parte, improvido.

I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 22/05/2017, que, por sua 

vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73.

II. Na origem, trata-se de ação civil pública, proposta pelo Ministério Público 

do Estado de São Paulo em face do ora agravante e outros, imputando-lhes a 

prática de atos de improbidade administrativa, consistentes em desvio de verbas 

públicas, dano ao Erário, emissão e pagamento de nota fi scal falsa e violação aos 

princípios da Administração Pública.

III. Interposto Agravo interno com razões que não impugnam, especifi camente, 

os fundamentos da decisão agravada - mormente quanto à incidência da Súmula 

282/STF, aplicada em relação à alegação de desproporcionalidade da sanção 

imposta ao recorrente -, não prospera o inconformismo, quanto ao ponto, em face 

da Súmula 182 desta Corte.

IV. Na forma da jurisprudência do STJ, “não há como aferir eventual ofensa 

ao art. 333 do CPC/1973 (art. 373 do CPC/2015) sem que se verifi que o conjunto 

probatório dos presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além 

de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 

7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame” (STJ, REsp 1.602.794/

TO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 30/06/2017). Em igual 

sentido: STJ, AgInt no REsp 1.651.346/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe de 21/06/2017; AgInt no REsp 1.613.555/MG, Rel. Ministro 

Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 17/08/2017.

V. No caso, tendo as instâncias ordinárias concluído, em face das provas dos 

autos, pela confi guração do ato ímprobo e pela presença de dano ao Erário, 

o acolhimento da irresignação posta nas razões do Recurso Especial, quanto 

à alegada ofensa ao art. 333 do CPC/73, exigiria o exame do acervo fático-

probatório constante do processo, providência vedada, a teor do óbice previsto 

na Súmula 7/STJ.

VI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa parte, improvido.

(AgInt no AREsp 733.076/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, 

julgado em 10/10/2017, DJe 23/10/2017).
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Assim, confi gurada a ofensa aos princípios administrativos e presente o 

elemento subjetivo, deve ser provido o recurso especial para condenar o ex-

Presidente da Câmara Municipal de Catalão/GO pela prática do ato ímprobo 

tipifi cado nos arts. 10, IX e 11, caput, da Lei n. 8.429/1992. Determino o retorno 

dos autos ao egrégio Tribunal de origem para que sejam fi xadas as penas, assim 

como as verbas de sucumbência.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno, nos termos da 

fundamentação.

É o voto.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL N. 1.419.098-MS 

(2013/0383794-8)

Relatora: Ministra Assusete Magalhães

Agravante: Jovelino Ferreira da Cruz

Advogado: Arlindo Murilo Muniz - MS012145

Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul

EMENTA

Administrativo e Processual Civil. Agravo interno no recurso 

especial. Ação civil pública. Ocupação e edificação em área de 

preservação permanente, nas proximidades do Rio Ivinhema/

MS. Supressão da vegetação. Concessão de licença administrativa. 

Ilegalidade. Inaplicabilidade da teoria do fato consumado, em matéria 

de direito ambiental. Dever de reparação do agente causador do dano 

ambiental. Precedentes do STJ, em casos idênticos. Agravo interno 

improvido.

I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 05/12/2017, 

que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado 

na vigência do CPC/73.

II. Na origem, trata-se de ação civil pública, ajuizada pelo 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, com o objetivo 
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de obter a condenação do ora agravante em obrigação de fazer, 

consistente em desocupar, demolir e remover todas as construções, 

cercas e demais intervenções realizadas em área de preservação 

permanente, localizada nas proximidades do Rio Ivinhema/MS, 

bem como em refl orestar toda a área degradada e pagar indenização 

pelos danos ambientais. A sentença julgou a ação procedente, em 

parte, negando a indenização postulada, por entender que “não pode 

a ação civil pública ter por objeto a condenação em dinheiro e, 

concomitantemente, a obrigação de fazer e de não fazer”, em face do 

art. 3º da Lei 7.347/85.

III. O Tribunal de origem, apesar de reconhecer a existência de 

edifi cações, em área de preservação permanente, com supressão da 

vegetação, em afronta à legislação ambiental, reformou a sentença, 

para julgar improcedente a ação, sob o fundamento de que a situação 

encontra-se consolidada, em razão de prévia licença concedida pelo 

Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul - IMASUL, 

sendo, assim, descabida a aplicação das medidas de desocupação, 

demolição de edifi cações e refl orestamento da área, determinadas 

pela sentença, sob pena de ofensa aos princípios da razoabilidade e 

da proporcionalidade. O Recurso Especial do Ministério Público 

do Estado do Mato Grosso do Sul postula o restabelecimento da 

sentença.

IV. O STJ, em casos idênticos, fi rmou entendimento no sentido 

de que, em tema de Direito Ambiental, não se admite a incidência da 

teoria do fato consumado. Nesse contexto, devidamente constatada 

a edifi cação, em área de preservação permanente, a concessão de 

licenciamento ambiental, por si só, não afasta a responsabilidade pela 

reparação do dano causado ao meio ambiente, mormente quando 

reconhecida a ilegalidade do aludido ato administrativo, como na 

hipótese. Nesse sentido: STJ, REsp 1.394.025/MS, Rel. Ministra 

Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 18/10/2013; REsp 1.362.456/

MS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 

28/06/2013.

V. Na forma da jurisprudência, “’o novo Código Florestal 

não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, os direitos 

ambientais adquiridos e a coisa julgada, tampouco para reduzir de tal 

modo e sem as necessárias compensações ambientais o patamar de 
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proteção de ecossistemas frágeis ou espécies ameaçadas de extinção, a 

ponto de transgredir o limite constitucional intocável e intransponível 

da ‘incumbência’ do Estado de garantir a preservação e a restauração 

dos processos ecológicos essenciais (art. 225, § 1º, I)’ (AgRg no REsp 

1.434.797/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, 

julgado em 17/05/2016, DJe 07/06/2016)” (STJ, AgInt no AgInt 

no AREsp 850.994/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe de 19/12/2016). Ademais, as exceções legais, 

previstas nos arts. 61-A a 65 do Código Florestal (Lei 12.651/2012), 

não se aplicam para a pretensão de manutenção de casas de veraneio, 

como na hipótese. Nesse sentido: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 

1.447.071/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, 

DJe de 02/02/2017; AgInt nos EDcl no REsp 1.468.747/MS, Rel. 

Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 06/03/2017; 

AgRg nos EDcl no REsp 1.381.341/MS, Rel. Ministro Humberto 

Martins, Segunda Turma, DJe de 25/05/2016.

VI. Estando o acórdão recorrido em dissonância com o 

entendimento atual e dominante desta Corte, deve ser mantida 

a decisão ora agravada, que deu provimento ao Recurso Especial 

do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, para restabelecer a 

sentença, que julgara parcialmente procedente a presente Ação Civil 

Pública.

VII. Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, por 

unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto da Sra. 

Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Francisco Falcão (Presidente), Herman Benjamin, Og 

Fernandes e Mauro Campbell Marques votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Brasília (DF), 15 de maio de 2018 (data do julgamento).

Ministra Assusete Magalhães, Relatora

DJe 21.5.2018
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RELATÓRIO

A Sra. Ministra Assusete Magalhães: Trata-se de Agravo interno, 

interposto por Jovelino Ferreira da Cruz, em 25/01/2018, contra decisão de 

minha lavra, publicada em 05/12/2017, que dera provimento ao Recurso 

Especial do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, assim 

fundamentada, in verbis:

Trata-se de Recurso Especial, interposto pelo Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso do Sul, em 04/03/2013, com base nas alíneas a e c do permissivo 

constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

do Sul, assim ementado:

Apelação cível. Ação civil pública ambiental. Preliminares. Não 

conhecimento do recurso por ausência de preparo. Afastada. Não 

conhecimento do recurso por intempestividade. Nulidade da sentença 

por ausência de interesse de agir e por defi ciência do relatório. Nulidade 

do processo pela necessidade de litisconsórcio e pela existência de 

litispendência. Afastadas. Mérito. Ocupação e edificação em Área de 

Preservação Permanente (APP). Margens do Rio Ivinhema. Existência 

de autorização do órgão competente. IMASUL. Possibilidade. Matéria 

ambiental. Competência da União, dos Estados e dos Municípios. Direito 

de propriedade. Impossibilidade de adoção de medidas extremas. 

Observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 

Sentença reformada. Recurso provido.

Se a justiça gratuita foi indeferida em sede de agravo de instrumento, 

tal questão fica restrita ao âmbito de admissibilidade deste recurso. 

Seus efeitos não podem ser estendidos aos autos da ação principal, 

especialmente se na contestação o benefi ciário requereu a gratuidade e 

essa foi concedida na sentença.

Nos termos do artigo 177, do CPC, os atos processuais devem ser 

realizados nos prazos prescritos em lei ou no prazo assinalado pelo 

magistrado, sob pena de preclusão, razão pela qual evidencia-se a 

tempestividade do recurso de apelação.

Nos casos em que a alegação de ausência de interesse de agir estiver 

ligada à matéria de fundo do processo, sua apreciação deve ser feita 

juntamente com o mérito.

A ausência de relatório enseja a declaração de nulidade da sentença, 

mas a sua elaboração de forma sucinta não macula o decisum.

Ainda que preenchidos os requisitos que autorizariam a propositura de 

uma única ação em face de todos os réus, tal medida não é recomendável 
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nos casos em que o excesso de demandados causar tumulto processual, 

inviabilizando o exercício da jurisdição, comprometendo a rápida solução 

do litígio.

Para que haja litispendência não é sufi ciente que haja a repetição da 

ação, sendo de fundamental importância haver uma tríplice identidade: 

mesmas partes, mesmo pedido e mesma causa de pedir.

Área de preservação permanente pode ser entendida como aquela 

merecedora da mais alta escala de proteção ambiental, cujo conceito foi 

trazido pelo artigo 1º, da Lei n. 4.771/65.

A proteção ao meio ambiente se insere no âmbito da competência 

comum dos entes federados, com fulcro no artigo 23, VI, da Constituição 

Federal. Também, compete à União e aos Estados legislar concorrentemente 

sobre florestas, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos 

recursos naturais e proteção do meio ambiente, como estabelece o artigo 

24, VI, da Carta Superior.

O IMASUL – Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul possui 

competência para concessão de licenciamento ambiental e realização 

de controle de obras, empreendimentos e atividades efetivas ou 

potencialmente poluidoras ou modificadoras do meio ambiente, nos 

termos do artigo 2º, do Decreto Estadual n. 12.725/2009 e Decreto Estadual 

n. 12.673/2009.

A situação já consolidada de ocupação da área de preservação 

permanente não atenta contra a ordem jurídica, eis que respaldada em 

autorização da ordem competente, motivo pelo qual descabe a adoção das 

severas medidas de desocupação, demolição ou remoção das edifi cações e 

refl orestamento da área, uma vez que fere os princípios da razoabilidade e 

da proporcionalidade.

Recurso provido (fl s. 1.178/1.179e)

Opostos Embargos de Declaração, por ambas as partes, foram acolhidos os da 

parte ora recorrida, para correção de erro material, bem como os do Ministério 

Público Estadual, sem efeitos modifi cativos, nos seguintes termos:

Embargos de declaração em apelação cível. Requisitos de 

admissibilidade, do recurso. Demonstração de erro material na indicação 

do ano de publicação do Decreto n. 12.673/2009. Embargos acolhidos.

I - Os embargos de declaração constituem recurso rígido que exige 

a presença dos pressupostos processuais de cabimento para o seu 

acolhimento, nos termos do que dispõe o artigo 535 do Código de Processo 

Civil.
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II - Deve ser corrigido o equívoco na indicação do ano do Decreto n. 

12.673/2009, o qual caracteriza mero erro material.

III - Embargos acolhidos.

Embargos de declaração em apelação cível. Omissão caracterizada. 

Suspensão da Licença de Operação n. 12/2008 e do TAC celebrado entre o 

IMASUL e a Associação dos Proprietários das Casas de Veraneio do Vale do 

Rio Ivinhema. Impossibilidade de atingir aqueles que já haviam realizado 

edificações ou benfeitorias. Embargos acolhidos sem modificação do 

julgado.

I - A suspensão e/ou ilegalidade da Licença de Operação n. 12/2008 e 

de quaisquer outros atos administrativos não pode prejudicar àqueles que, 

apoiados na sua validade e legalidade, realizaram benfeitorias ou edifi cações 

em área de preservação ambiental.

II - Os embargos de declaração não constituem meio hábil para o 

prequestionamento que deve ser feito no recurso de apelação, nas 

contrarrazões ou no recurso adesivo.

III - Embargos acolhidos sem modifi cação do julgado (fl . 1.233e).

Alega-se, nas razões do Recurso Especial, além de dissídio jurisprudencial, 

ofensa aos arts. 535, II, do CPC/73, 3º, II, VIII, IX, 4º, I, 8º e 9º, da Lei 12.651/2012, 

1º, § 2º, II, IV e V, 2º, a, 3, 4º, § 7º, da Lei 4.771/65, 3º, IV, 4º, VIII, e 14, § 1º, 18 da Lei 

6.938/81, e 3º, caput e parágrafo único, V, da Lei 6.766/79.

Argúi, preliminarmente, a prevenção do Ministro Relator, nos termos do art. 71 

do RISTJ.

No mérito, aponta contrariedade aos arts. 1º, § 2º, II, IV e V, e 2º, a, 3, da 

Lei 4.771, de 15/09/1965 (que correspondem aos arts. 3º, II, e 4º, I, c, da Lei 

12.651/2012 - Novo Código Florestal), que conceituam Área de Preservação 

Permanente.

Aduz que o art. 3º, parágrafo único, V, da Lei 6.766/79 (Lei do Parcelamento do 

Solo Urbano) impede a edifi cação sobre tais áreas, além de os arts. 3º, IV, 4º, VII, e 

14, § 1º, da Lei 6.938/81 (Lei de Política Nacional do Meio Ambiente) imporem ao 

poluidor o dever de recuperar a degradação.

Ressalta que, conforme previsto no art. 4º da Lei 4.771/65 (que correspondem 

aos arts. 8º e 9º da Lei 12.651/2012), a supressão de vegetação em área de 

preservação permanente é permitida no caso de utilidade pública ou de interesse 

social, cujas hipóteses encontram-se previstas no art. 1º, § 2º, da Lei 4.771/65 (que 

correspondem aos arts. 2º e 3º, VIII e IX, da Lei 12.651/2012).

Defende a irrenunciabilidade, a inalienabilidade e a imprescritibilidade do 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, razão pela qual a área 
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de preservação permanente constitui espaço territorial constitucionalmente 

protegido (CF, art. 225, § 1º, III).

Acrescenta que, reconhecida, pelo acórdão, a invalidade da Licença de 

Operação que teria autorizado a exploração por parte do recorrido, há expresso 

dever de reparação dos danos, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei 6.938/81 (Lei de 

Política do Meio Ambiente).

Requer, ao fi nal, seja o presente recurso conhecido e, ao fi nal, provido, para 

reformar o acórdão recorrido, reconhecendo-se a ilegalidade da exploração 

perpetrada em área de preservação permanente e restabelecendo-se a sentença 

proferida em 1ª Instância que julgou procedentes, em parte, os pedidos 

formulados na Ação Civil Pública.

Em sede de contrarrazões (fls. 1.902/1.927e), a parte recorrida defende a 

manutenção do acórdão impugnado.

O Recurso Especial foi admitido pelo Tribunal de origem (fl s. 2.039/2.042e).

A fl s. 2.111/2.112e, o recorrido, Jovelino Ferreira da Cruz, defende a existência de 

prevenção do Ministro Benedito Gonçalves, em razão da distribuição do Recurso 

Especial 1.239.044/MS.

A fl . 2.130e, o Ministro Benedito Gonçalves, em atenção ao despacho de fl . 2.116e, 

afastou a alegação de prevenção.

Na origem, trata-se de Ação Civil Pública Ambiental, ajuizada pela parte ora 

recorrente, com o objetivo de obter a condenação da recorrida em obrigação de 

fazer, consistente em desocupar, demolir e remover todas as construções, cercas e 

demais intervenções realizadas em área de preservação permanente, bem como 

refl orestar toda a área degradada.

Julgada parcialmente procedente a demanda, recorreu o réu, tendo sido 

reformada a sentença pelo Tribunal local, para julgar improcedente a Ação Civil 

Pública Ambiental.

Daí a interposição do presente Recurso Especial.

Rejeita-se, de plano, a arguição de prevenção do Ministro Benedito Gonçalves, 

Relator do REsp 1.239.044/MS, uma vez que o referido Recurso Especial foi interposto 

na Ação Civil Pública 017.08.003445-1 – proposta pelo Ministério Público do Estado 

de Mato Grosso do Sul contra Amauri Sérgio Sanches, José Valmir Ferreira da Cruz, 

Instituto de Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul - IMASUL e APROPRIO - Associação 

de Proprietários de Rancho do Rio Ivinhema –, de forma a evidenciar que se tratam de 

processos distintos, não se amoldando às hipóteses previstas no art. 71 do Regimento 

Interno do STJ, conforme entendimento, inclusive, de Sua Excelência, como se vê a fl . 

2.130e.

O Tribunal de origem não se manifestou acerca do teor do art. 3º, caput 

e parágrafo único, V, da Lei 6.766/79. Por essa razão, à falta do indispensável 

prequestionamento, não pode ser conhecido o Recurso Especial no ponto, 
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incidindo o teor da Súmula 211 do STJ (“Inadmissível recurso especial quanto 

à questão que, a despeito da oposição dos embargos declaratórios, não foi 

apreciado pelo Tribunal a quo”).

No que diz respeito à indicada ofensa aos artigos 1º, § 2º, II, IV e V, e 2º, a, 

3, e 4º, § 7º, da Lei 4.771, de 15/09/1965, cumpre destacar a aplicabilidade dos 

mencionados dispositivos legais ao caso dos autos, apesar da entrada em vigor 

da Lei 12.651/2012, uma vez que, ajuizada a presente ação em 30/06/2008 (fl . 

2e), adota-se o entendimento desta Corte no sentido da “inaplicabilidade de 

norma ambiental superveniente de cunho material aos processos em curso, seja 

para proteger o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa 

julgada, seja para evitar a redução do patamar de proteção de ecossistemas 

frágeis sem as necessárias compensações ambientais” (STJ, AgRg no REsp 

1.367.968/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 12/03/2014).

Acerca da controvérsia, constata-se que o Tribunal de origem, concluiu que, apesar 

de a ré promover edifi cações em Área de Preservação Permanente, com supressão da 

vegetação, em afronta à legislação ambiental, a situação se encontrava consolidada, 

em razão de prévia licença concedida pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso 

do Sul - IMASUL, sendo, assim, descabida a aplicação das medidas de desocupação, 

demolição de edifi cações e refl orestamento da área, determinadas pela sentença, sob 

pena de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme se 

depreende do excerto a seguir:

Consta dos autos que o(a) recorrente é possuidor(a)/proprietário(a) de 

uma área cuja construção se estende sobre faixa de preservação ambiental 

às margens do Rio Ivinhema, o que estaria afrontando às leis de preservação 

ambiental, frente a degradação do meio ambiente.

(...)

Diante destas considerações, verifi ca-se que a questão posta à apreciação 

cinge-se em saber a ocupação das terras que margeiam o Rio Ivinhema está 

em desacordo com a legislação ambiental de modo a justifi car a desocupação, 

a demolição e a remoção das edificações e o reflorestamento da área 

supostamente degradada e que seria de preservação permanente.

Áreas de preservação permanente pode ser entendida como aquela área 

merecedora da mais alta escala de proteção ambiental. Seu conceito foi 

trazido pelo artigo 1º, da Lei n. 4.771/65:

Art. 1º As fl orestas existentes no território nacional e as demais 

formas de vegetação, reconhecidas de utilidade às terras que 

revestem, são bens de interesse comum a todos os habitantes do 

País, exercendo-se os direitos de propriedade, com as limitações que 

a legislação em geral e especialmente esta Lei estabelecem.

(...)
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§ 2º Para os efeitos deste Código, entende-se por:

(...)

II - área de preservação permanente: área protegida nos termos 

dos arts. 2º e 3º desta Lei, coberta ou não por vegetação nativa, com 

a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, 

a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fl uxo gênico de fauna 

e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações 

humanas;.

Nestas áreas de preservação permanente, não se admite sequer a 

exploração limitada dos recursos sem que haja a intervenção dos órgãos 

ambientais, justamente por ser reconhecida a possibilidade de haver 

desequilíbrio irreparável ao ecossistema.

Não se pode negar a importância da mata ciliar que consiste na formação 

vegetal situada às margens de rios, nascentes, córregos e lagos. As terras 

próximas a estas reservas fl uviais devem ser plantadas, pois a vegetação reduz 

a erosão e o assoreamento, contribuindo para a limpeza dos rios e lagos e 

na formação de áreas propícias para a reprodução das espécies vegetais e 

animais, garantindo a biodiversidade.

Assim, a delimitação do uso de uma faixa das terras visa à proteção dos 

recursos hídricos, da biodiversidade, da fauna e da fl ora.

Quanto à demarcação da área de preservação permanente a Lei n. 

4.771/65 estabeleceu algumas medidas, nos seguintes termos:

Art. 2º Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito 

desta Lei, as fl orestas e demais formas de vegetação natural situadas:

a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d’água desde o seu nível 

mais alto em faixa marginal cuja largura mínima será:

1 - de 30 (trinta) metros para os cursos d’água de menos de 10 

(dez) metros de largura;

2 - de 50 (cinquenta) metros para os cursos d’água que tenham de 

10 (dez) a 50 (cinquenta) metros de largura;

3 - de 100 (cem) metros para os cursos d’água que tenham de 50 

(cinquenta) a 200 (duzentos) metros de largura;

4 - de 200 (duzentos) metros para os cursos d’água que tenham de 

200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura;

5 - de 500 (quinhentos) metros para os cursos d’água que tenham 

largura superior a 600 (seiscentos) metros.
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Transportando estes conceitos para o caso dos autos e considerando 

que o Rio Ivinhema possui cerca de 200 (duzentos) metros de largura, conclui-

se que a área de preservação permanente a ser respeitada é de 100 (cem) 

metros. Nesta faixa, seria impossível a exploração, edificação ou qualquer 

outra intervenção humana desprovida de autorização dos órgãos de proteção 

ambiental.

Ocorre que a proteção ao meio ambiente se insere no âmbito da 

competência comum dos entes federados, com fulcro no artigo 23, VI, da 

Constituição Federal. Também, compete à União e aos Estados legislar, 

concorrentemente, sobre fl orestas, fauna, conservação da natureza, defesa 

do solo e dos recursos naturais e proteção do meio ambiente, como 

estabelece o artigo 24, VI, da Carta Superior.

(...)

No caso dos proprietários de terras às margens do Rio Ivinhema, 

constata-se que a exploração e as edifi cações em áreas de preservação 

permanente decorreram de prévia licença concedida pelo IMASUL.

Note-se que a APRORIO, atuando em prol dos interesses de seus associados, 

ingressou com um requerimento administrativo que gerou o processo de 

n. 23/102730/2006, autuado em 19.06.2006, tendo por escopo solicitar a 

autorização ambiental para regularização das casas de veraneio. Referido 

pedido foi concedido nos termos da Licença de Operação n. 012/2008, 

ocasião em que foram anotadas algumas obrigações a serem cumpridas por 

parte da Associação, como, por exemplo, “operar de acordo com o projeto 

técnico apresentado ao IMASUL/SEMAC/MS” e “apresentar trimestralmente 

ao IMASUL/SEMAC/MS Relatório Técnico referente à operação do SCA, 

juntamente com ART do técnico responsável”.

Todavia, referida licença não fez qualquer menção com relação à área 

que poderia ser explorada e edifi cada. Não se pode negar que o debate aqui 

travado envolve restrições ao direito de propriedade, direito fundamental 

do cidadão, motivo pelo qual eventual restrição deveria estar expressa, sob 

pena de ofensa ao artigo 5º, II, da Carta Magna.

Evidencia-se que o (a) recorrente promoveu algumas edifi cações em área de 

preservação permanente causando a supressão da vegetação local, o que, em 

tese, estaria contrariando a legislação ambiental. Porém, no caso, há expressa 

autorização do órgão competente para a utilização da área de preservação 

permanente o que imprimi contornos de legalidade à situação.

Ademais, o resultado pretendido pelo Ministério Público não é o mais 

adequado. Isto porque, é notório que o processo de regeneração ambiental 

é demasiadamente lento, havendo situações em que sequer mostra-se 

possível.
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Fato é que a situação já consolidada não atenta contra a ordem jurídica, 

eis que respaldada em autorização do órgão competente, motivo pelo qual 

descabe a adoção das severas medidas de desocupação, demolição ou 

remoção das edifi cações e refl orestamento da área.

Atente-se que a legislação em vigor não traz vedação absoluta no 

sentido de que o proprietário faça uso da área de preservação permanente, 

até porque, neste caso, restaria evidenciada hipótese de desapropriação.

Tal margem de intervenção humana em áreas de proteção permanente 

se encontra ponderada no Código Florestal, que trata sobre a possibilidade 

de supressão eventual da vegetação nessas localidades desde que com 

baixo impacto ambiental, verbis:

Art. 4º. A supressão de vegetação em área de preservação 

permanente somente poderá ser autorizada em caso de utilidade 

pública ou de interesse social, devidamente caracterizados e 

motivados em procedimento administrativo próprio, quando inexistir 

alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto.

(...)

§ 3º O órgão ambiental competente poderá autorizar a supressão 

eventual e de baixo impacto ambiental, assim definido em 

regulamento, da vegetação em área de preservação permanente.

Nessa ordem de idéias, fi ca resguarda a prática de atividades de interesse 

social que não descaracterizem a cobertura vegetal e não prejudiquem a 

função ambiental da área.

Logo, as medidas adotadas na sentença proferida em primeira instância 

deixaram de observar aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Inclusive, não se pode deixar de observar que o IBAMA não indicou 

qualquer óbice concreto às edificações constantes da área objeto de 

discussão, limitando-se em apresentar o relatório de vistoria em que 

recomendou que “qualquer medida que não seja a recuperação da área 

total degradada através da demolição das casas e recomposição da mata 

ciliar suprimida, além de não mitigar os impactos ambientais, constituirá 

em estimulo para que se continue construindo aparatos de lazer em áreas 

de preservação permanente, em total prejuízo ao meio ambiente e, por 

conseqüência à sociedade”.

Desse modo, não deve subsistir a sentença de parcial procedência que, 

como dito alhures, impôs medidas extremas aos proprietários de terras 

localizadas às margens do Rio Ivinhema.

Ante o exposto, dou provimento aos presentes recursos para o fim de 

reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos formulados 

na exordial (fl s. 1.196/1.200e).
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Do exposto, depreende-se que as edifi cações ocorreram em Área de Preservação 

Permanente, por se situarem às margens do Rio Ivinhema, que, segundo o acórdão, 

“possui cerca de 200 (duzentos) metros de largura”, concluindo-se “que a área de 

preservação permanente a ser respeitada é de 100 (cem) metros”, conforme determina 

o art. 2ª, a, 3, da Lei 4.771, de 15/09/1965.

De outra parte, o art. 4º da Lei 4.771/1965 estabelece a possibilidade de supressão 

de vegetação em Área de Preservação Permanente em duas hipóteses excepcionais: 

em caso de utilidade pública ou interesse social, “devidamente caracterizados e 

motivados em procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa 

técnica e locacional ao empreendimento proposto”.

In casu, conforme restou assentado no acórdão, no Loteamento em tela foram 

construídas casas de veraneio, destinadas, portanto, ao lazer de seus possuidores/

proprietários.

Ora, descaracterizado, pelo acórdão, a utilidade pública ou o interesse social para 

supressão de vegetação em Área de Preservação Permanente, notadamente da mata 

ciliar do Rio Ivinhema, de natureza protetora dos mananciais, porquanto o referido 

Loteamento destina-se, exclusivamente, ao lazer dos possuidores/proprietários de 

suas frações, dessume-se que o aresto recorrido afrontou o disposto nos arts. 1º, § 2º, 

II, IV e V, e 2º, a, 3, e 4º, § 7º, da Lei 4.771, de 15/09/1965.

Registre-se que, com o advento do novo Código Florestal (Lei 12.651/2012, 

foram estabelecidas as possibilidades de consolidação das atividades antrópicas 

em Áreas de Preservação Permanente, de acordo com o disposto em seus arts. 

61-A a 65, dentre as quais não se encontra inserida a hipótese dos presentes 

autos, que cuida de Ranchos de lazer.

Além disso, constata-se que o Tribunal a quo, conquanto reconheça a edifi cação 

em Área de Preservação Permanente, afirma que “fato é que a situação já 

consolidada não atenta contra a ordem jurídica, eis que respaldada em autorização 

do órgão competente, motivo pelo qual descabe a adoção das severas medidas de 

desocupação, demolição ou remoção das edifi cações e refl orestamento da área” (fl . 

1.199e).

Todavia, inadmissível é a aplicação da Teoria do Fato Consumado em Direito 

Ambiental, devido à importância do bem jurídico tutelado, de responsabilidade 

intergeracional.

Cabe ressaltar que tal entendimento encontra ressonância na jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal, no sentido da impossibilidade da aplicação da Teoria do 

Fato Consumado em Direito Ambiental, como se vê da seguinte ementa:

Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito 

Ambiental. Mandado de segurança. Ausência de licença ambiental. Matéria 

infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Inaplicabilidade da teoria do 

fato consumado.
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1. A competência do IBAMA para fi scalizar eventuais infrações ambientais 

está disciplinada em lei infraconstitucional (Lei 9.605/98), eventual violação 

à Constituição é indireta, o que não desafi a o apelo extremo. Precedentes: 

AI 662.168, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 23/11/2010, e o RE 567.681-

AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe de 08/05/2009.

2. In casu, o Tribunal de origem asseverou não ter a recorrente trazido 

prova pré-constituída da desnecessidade de licenciamento ambiental; para 

dissentir-se desse entendimento seria necessário o reexame fatos e provas, 

providência vedada nesta instância mercê o óbice da Súmula n. 279 do 

Supremo Tribunal Federal, verbis: “Para simples reexame de prova não cabe 

recurso extraordinário.”

3. A teoria do fato consumado não pode ser invocada para conceder direito 

inexistente sob a alegação de consolidação da situação fática pelo decurso 

do tempo. Esse é o entendimento consolidado por ambas as turmas desta 

Suprema Corte. Precedentes: RE 275.159, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, 

DJ 11.10.2001; RMS 23.593-DF, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 

de 02/02/01; e RMS 23.544-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 

21.6.2002.

4. Agravo regimental a que se nega provimento (STF, RE 609.748 AgR/RJ 

Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 13/09/2011).

A jurisprudência do STJ orienta-se no mesmo sentido:

Processual Civil e Ambiental. Natureza jurídica dos manguezais e 

marismas. Terrenos de marinha. Área de Preservação Permanente. Aterro 

ilegal de lixo. Dano ambiental. Responsabilidade civil objetiva. Obrigação 

propter rem. Nexo de causalidade. Ausência de prequestionamento. Papel 

do juiz na implementação da legislação ambiental. Ativismo judicial. 

Mudanças climáticas. Desafetação ou desclassificação jurídica tácita. 

Súmula 282/STF. Violação do art. 397 do CPC não confi gurada. Art. 14, § 1º, 

da Lei 6.938/1981.

1. Como regra, não viola o art. 397 do CPC a decisão que indefere a 

juntada de documentos que não se referem a fatos novos ou não foram 

apresentados no momento processual oportuno, ou seja, logo após 

a intimação da parte para se manifestar sobre o laudo pericial por ela 

impugnado.

2. Por séculos prevaleceu entre nós a concepção cultural distorcida 

que enxergava nos manguezais lato sensu (= manguezais stricto sensu e 

marismas) o modelo consumado do feio, do fétido e do insalubre, uma 

modalidade de patinho-feio dos ecossistemas ou antítese do Jardim do 

Éden.
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3. Ecossistema-transição entre o ambiente marinho, fl uvial e terrestre, 

os manguezais foram menosprezados, popular e juridicamente, e por 

isso mesmo considerados terra improdutiva e de ninguém, associados à 

procriação de mosquitos transmissores de doenças graves, como a malária 

e a febre amarela. Um ambiente desprezível, tanto que ocupado pela 

população mais humilde, na forma de palafi tas, e sinônimo de pobreza, 

sujeira e párias sociais (como zonas de prostituição e outras atividades 

ilícitas).

4. Dar cabo dos manguezais, sobretudo os urbanos em época 

de epidemias, era favor prestado pelos particulares e dever do Estado, 

percepção incorporada tanto no sentimento do povo como em leis 

sanitárias promulgadas nos vários níveis de governo.

5. Benfeitor-modernizador, o adversário do manguezal era incentivado 

pela Administração e contava com a leniência do Judiciário, pois ninguém 

haveria de obstaculizar a ação de quem era socialmente abraçado como 

exemplo do empreendedor a serviço da urbanização civilizadora e do 

saneamento purifi cador do corpo e do espírito.

6. Destruir manguezal impunha-se como recuperação e cura de 

uma anomalia da Natureza, convertendo a aberração natural – pela 

humanização, saneamento e expurgo de suas características ecológicas – 

no Jardim do Éden de que nunca fi zera parte.

7. No Brasil, ao contrário de outros países, o juiz não cria obrigações de 

proteção do meio ambiente. Elas jorram da lei, após terem passado pelo 

crivo do Poder Legislativo. Daí não precisarmos de juízes ativistas, pois o 

ativismo é da lei e do texto constitucional. Felizmente nosso Judiciário não 

é assombrado por um oceano de lacunas ou um festival de meias-palavras 

legislativas. Se lacuna existe, não é por falta de lei, nem mesmo por defeito 

na lei; é por ausência ou defi ciência de implementação administrativa e 

judicial dos inequívocos deveres ambientais estabelecidos pelo legislador.

8. A legislação brasileira atual reflete a transformação científica, 

ética, política e jurídica que reposicionou os manguezais, levando-os da 

condição de risco à saúde pública ao patamar de ecossistema criticamente 

ameaçado. Objetivando resguardar suas funções ecológicas, econômicas e 

sociais, o legislador atribuiu-lhes o regime jurídico de Área de Preservação 

Permanente.

9. É dever de todos, proprietários ou não, zelar pela preservação 

dos manguezais, necessidade cada vez maior, sobretudo em época de 

mudanças climáticas e aumento do nível do mar. Destruí-los para uso 

econômico direto, sob o permanente incentivo do lucro fácil e de benefícios 

de curto prazo, drená-los ou aterrá-los para a especulação imobiliária ou 

exploração do solo, ou transformá-los em depósito de lixo caracterizam 

ofensa grave ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e ao bem-estar 
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da coletividade, comportamento que deve ser pronta e energicamente 

coibido e apenado pela Administração e pelo Judiciário.

10. Na forma do art. 225, caput, da Constituição de 1988, o manguezal 

é bem de uso comum do povo, marcado pela imprescritibilidade e 

inalienabilidade. Logo, o resultado de aterramento, drenagem e degradação 

ilegais de manguezal não se equipara ao instituto do acrescido a terreno de 

marinha, previsto no art. 20, inciso VII, do texto constitucional.

11. É incompatível com o Direito brasileiro a chamada desafetação ou 

desclassifi cação jurídica tácita em razão do fato consumado.

12. As obrigações ambientais derivadas do depósito ilegal de lixo ou 

resíduos no solo são de natureza propter rem, o que signifi ca dizer que 

aderem ao título e se transferem ao futuro proprietário, prescindindo-se de 

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

responsabilidade subjetiva, baseada em culpa.

13. Para o fi m de apuração do nexo de causalidade no dano ambiental, 

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

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

quem se benefi cia quando outros fazem.

14. Constatado o nexo causal entre a ação e a omissão das recorrentes 

com o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de 

promover a recuperação da área afetada e indenizar eventuais danos 

remanescentes, na forma do art. 14, § 1º, da Lei 6.938/81.

15. Descabe ao STJ rever o entendimento do Tribunal de origem, 

lastreado na prova dos autos, de que a responsabilidade dos recorrentes 

fi cou confi gurada, tanto na forma comissiva (aterro), quanto na omissiva 

(deixar de impedir depósito de lixo na área). Óbice da Súmula 7/STJ.

16. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido 

(STJ, REsp 650.728/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

de 02/12/2009).

Além disso, cumpre ressaltar que a 2ª Turma do STJ, ao examinar casos análogos 

ao dos autos, posicionou-se no sentido da inexistência de direito adquirido e da 

impossibilidade de aplicação da Teoria do Fato Consumado em Direito Ambiental, 

da ausência de limitação ao direito de propriedade por restrições administrativas 

ambientais, bem como pela necessidade de reparação do dano causado ao meio 

ambiente, litteris:

Ambiental. Administrativo. Recurso especial. Supressão de área de 

preservação permanente fora das hipóteses restritivamente traçadas na 

legislação ambiental. Inviabilidade. Ausência de licença ambiental prévia 

válida. Normas ambientais. Limitação administrativa. Não ocorrência 
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de supressão do direito de propriedade. Dever de reparação do agente 

causador do dano ambiental. Pressupostos presentes no caso em concreto. 

Recurso especial provido.

1. Na origem, trata-se de ação civil pública ambiental interposta pelo 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul em face da parte ora 

recorrida cujo objeto é a ilegalidade da supressão da área de preservação 

permanente em face da construção de imóvel na margem do Rio Ivinhema/MS. 

Antes de se adentrar ao mérito, cumpre fazer, então, a análise das questões 

preliminares suscitadas em contrarrazões do recurso especial.

2. Preliminares de perda de objeto em virtude da revogação do antigo 

Código Florestal e alegação de conexão com outro processo de relatoria do 

Exmo. Sr. Ministro Benedito Gonçalves rejeitadas.

3. Do mérito: De acordo com o Código Florestal brasileiro (tanto o de 1965, 

como o atual, a Lei 12.651, de 25.5.2012) e a Lei da Política Nacional do Meio 

Ambiente (Lei 6.938/81), a flora nativa, no caso de supressão, encontra-se 

uniformemente protegida pela exigência de prévia e válida autorização do 

órgão ambiental competente, qualquer que seja o seu bioma, localização, 

tipologia ou estado de conservação (primária ou secundária). Além disso, 

em se tratando de área de preservação permanente, a sua supressão deve 

respeitar as hipóteses autorizativas taxativamente previstas em Lei, tendo em 

vista a magnitude dos interesses envolvidos de proteção do meio ambiente. 

Precedentes do STF (no âmbito da ADI n. 3.540/DF - medida cautelar) e do STJ 

(REsp 176.753/SC, Rel. Ministro Herman Benjamim, Segunda Turma, julgado 

em 7.2.2008, DJe 11.11.09).

4. No caso em concreto, da análise do acórdão ora recorrido exsurge a 

presença dos seguintes elementos que se tornaram incontroversos para a 

análise ora realizada, quais sejam: (a) houve a construção de empreendimento 

em área de preservação permanente, a qual, segundo expressamente afi rmado 

pelo acórdão recorrido, causou a supressão da vegetação local; (b) esta 

conduta foi praticada sem autorização válida, vez que a Licença de Operação 

n. 12/2008 teria sido expedida em desacordo com a legislação ambiental 

pertinente; e, (c) ainda com a nulidade da Portaria, tal circunstância não 

pode não pode afetar àqueles que já haviam realizado edifi cações na área em 

questão.

5. Note-se que a análise destas premissas não implicam no revolvimento do 

conjunto fático e probatório constante dos autos, uma vez que, tão somente, 

foi realizada revaloração da prova, o que é permitido na via recursal sem que 

haja a incidência da Súmula 7/STJ. Neste sentido, o seguintes precedente: REsp 

1.264.894/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 

01/09/2011, DJe 09/09/2011.

6. Diferentemente do que entendeu o acórdão ora recorrido, não há como 

legitimar a conduta da parte ora recorrida tendo em vista a ausência de 
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previsão legal autorizativa para tanto. A justifi cativa utilizada pelo Tribunal 

a quo para determinar a manutenção da parte recorrida na localidade - 

inviabilidade de se prejudicar àqueles que apoiado na sua validade ou 

legalidade realizaram benfeitorias ou edifi cações na localidade - também não 

encontra respaldo na ordem jurídica vigente.

7. Isso porque, sendo a licença espécie de ato administrativo autorizativo 

submetido ao regime jurídico administrativo, a sua nulidade implica que dela 

não pode advir efeitos válidos e tampouco a consolidação de qualquer direito 

adquirido (desde que não ultrapassado o prazo previsto no art. 54 da Lei n. 

9.784/99, caso o beneficiário esteja de boa fé). Vale dizer, declarada a sua 

nulidade, a situação fática deve retornar ao estado ex ante, sem prejuízo de 

eventual reparação civil do lesado caso presentes os pressupostos necessários 

para tal. Essa circunstância se torna ainda mais acentuada tendo em vista o 

bem jurídico tutelado no caso em tela, que é o meio ambiente, e a obrigação 

assumida pelo Estado brasileiro em diversos compromissos internacionais 

de garantir o uso sustentável dos recursos naturais em favor das presentes e 

futuras gerações.

8. Além do mais, as restrições impostas ao exercício de atividades 

econômicas bem como de ocupação em áreas de preservação permanente 

seguem o regime jurídico das limitações administrativas, espécie de 

intervenção do Estado na propriedade que promove restrições nos poderes 

advindos do seu domínio exercido sobre a coisa, e não a sua supressão. Assim, 

em tese, fi ca afastada a justifi cativa utilizada pelo Tribunal a quo de que tal 

medida acarretaria na perda da propriedade por meio de desapropriação, 

sendo que, caso tal fato jurídico de fato ocorra, o ordenamento dispõe de meios 

hábeis a tutelar eventuais interesses legítimos por parte do titular do direito de 

propriedade.

9. Quanto ao pedido de indenização formulado para parte ora recorrente, 

foi reconhecida a prática de ato ilícito pela parte ora recorrida em face do meio 

ambiente, é de se observar que os elementos da responsabilidade civil por 

dano ambiental bem como as medidas de reparação dos danos ambientais 

causados pela parte ora recorrida foram estabelecidos na sentença proferida 

pelo Juízo de 1º grau, devendo a mesma ser restaurada em sua integralidade, 

nos termos requeridos pela parte ora recorrente.

10. Recurso especial provido, com a determinação de que sejam extraídas 

cópias dos presentes autos e a remessa delas ao Ministério Público do Estado do 

Mato Grosso do Sul para apuração de eventual prática de ato de improbidade 

administrativa ambiental (STJ, REsp 1.362.456/MS, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 28/06/2013).

Ambiental e Processual Civil. Ação civil pública. Ocupação e edifi cação 

em Área de Preservação Permanente-APP. Casas de veraneio. Margens do 
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Rio Ivinhema/MS. Supressão de mata ciliar. Descabimento. Art. 8º da Lei 

12.651/2012. Não enquadramento. Direito adquirido ao poluidor. Fato 

consumado. Descabimento. Desapropriação não confi gurada. Limitação 

administrativa. Dano ambiental e nexo de causalidade configurados. 

Ausência de prequestionamento. Súmula 211/STJ.

1. Descabida a supressão de vegetação em Área de Preservação Permanente 

- APP que não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 8º do Código Florestal 

(utilidade pública, interesse social e baixo impacto ambiental).

2. Conquanto não se possa conferir ao direito fundamental do meio 

ambiente equilibrado a característica de direito absoluto, certo é que ele se 

insere entre os direitos indisponíveis, devendo-se acentuar a imprescritibilidade 

de sua reparação, e a sua inalienabilidade, já que se trata de bem de uso 

comum do povo (art. 225, caput, da CF/1988).

3. Em tema de direito ambiental, não se cogita em direito adquirido à 

devastação, nem se admite a incidência da teoria do fato consumado. 

Precedentes do STJ e STF.

4. A proteção legal às áreas de preservação permanente não importa em 

vedação absoluta ao direito de propriedade e, por consequência, não resulta 

em hipótese de desapropriação, mas confi gura mera limitação administrativa. 

Precedente do STJ.

5. Violado o art. 14, § 1º, da Lei 6.938/1981, pois o Tribunal de origem 

reconheceu a ocorrência do dano ambiental e o nexo causal (ligação entre 

a sua ocorrência e a fonte poluidora), mas afastou o dever de promover a 

recuperação da área afetada e indenizar eventuais danos remanescentes.

6. Em que pese ao loteamento em questão haver sido concedido 

licenciamento ambiental, tal fato, por si só, não elide a responsabilidade pela 

reparação do dano causado ao meio ambiente, uma vez afastada a legalidade 

da autorização administrativa.

7. É inadmissível o recurso especial quanto a questão não decidida pelo 

Tribunal de origem, por falta de prequestionamento (Súmula 211/STJ).

8. Recurso especial parcialmente conhecido e provido (STJ, REsp 

1.394.025/MS, Rel. Ministra Eliana Calmon, DJe de 18/10/2013).

Direito Administrativo. Ambiental. Processual Civil. Recurso especial. 

Prevenção não constatada. Ação civil pública. Edifi cação. Área de proteção 

permanente. Proximidade do leito do rio. Verifi cação. Atividade. Impacto. Casas 

de veraneio. Impossibilidade. Alegação. Fato consumado. Matéria ambiental. 

Inexistência. Aquisição. Direito de poluir. Jurisprudência. STJ. Casos idênticos. 

Não verificada exceção legal do art. 61-A da Lei 12.651/12. Divergência 

jurisprudencial. Ausência de cotejo analítico. Alegação de dispositivos 

constitucionais. Competência do STF.
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1. “O juiz tem a faculdade, e não a obrigação, de reconhecer a conexão 

entre duas ou mais demandas à luz da matéria controvertida, quando 

concluir pela necessidade de julgamento simultâneo para evitar a prolação 

de decisões confl itantes em litígios semelhantes” (REsp 1.496.867/RS, Rel. 

Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 7/5/2015, DJe 

14/5/2015.).

2. Cuida-se de ação civil pública promovida pelo Ministério Público com 

o objetivo de condenar o recorrido: (a) a desocupar, demolir e remover 

as edifi cações erguidas em área de preservação permanente localizada 

a menos de cem metros do Rio Ivinhema; (b) a abster-se de promover 

qualquer intervenção ou atividade na área de preservação permanente; (c) 

a refl orestar toda a área degradada situada nos limites do lote descrito na 

petição inicial; (d) a pagar indenização por danos ambientais em valor a ser 

arbitrado pelo juízo.

3. Constatou-se nos autos que houve a realização de edifi cações (casas 

de veraneio), inclusive com estradas de acesso, dentro de uma Área de 

Preservação Permanente, assim como a supressão quase total da vegetação 

local. Constatado tal fato, deve-se proceder, nos termos da sentença, às 

medidas necessárias para restabelecer à referida área.

4. As exceções legais a esse entendimento encontram-se previstas 

nos arts. 61-A a 65 do Código Florestal, nas quais decerto não se insere a 

pretensão de manutenção de casas de veraneio.

5. Não pode ser conhecido o presente recurso quando a recorrente 

não realiza o necessário cotejo analítico, bem como não apresenta, 

adequadamente, o dissídio jurisprudencial. Apesar da transcrição de 

ementa, não foram demonstradas as circunstâncias identificadoras da 

divergência entre o caso confrontado e o aresto paradigma.

6. Não cabe ao STJ examinar na via especial, ainda que a título de 

prequestionamento, eventual violação de dispositivo constitucional, por 

ser de competência reservada pela Constituição da República ao Supremo 

Tribunal Federal.

Agravo regimental improvido (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.381.341/MS, 

Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 25/05/2016)

Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, III, do RISTJ, dou provimento 

ao Recurso Especial, para restabelecer a sentença de fl s. 938/949e. Tendo em 

vista as razões aqui expostas, em relação a alegação de prevenção do Min. 

Benedito Gonçalves, resta prejudicada a análise da petição de fl s. 2.111/2.112e 

(fl s. 2.138/1.154e)

Inconformada, sustenta a parte agravante que:
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Da perda do objeto em razão da vigência do novo código fl orestal

Ilustres Ministros, com à entrada em vigor da Lei n. 12.651/2012, trouxe 

nova regulamentação quanto à ocupação da área de preservação permanente, 

autorizando a manutenção do Agravante na área ocupada, permitindo a ele a 

recuperação de cinco metros da APP, sem a necessidade de desocupação total.

No caso concreto, observa-se a mesma situação, adição do código fl orestal, 

ao modifi car o tratamento da APP, levou a perda de objeto da ação civil pública 

movida pelo MPE. O legislador autorizou a continuidade da ocupação, bastando 

para tanto a recomposição da faixa marginal de 5 metros, sem que seja mais 

obrigatória a demolição, conforme leitura do § 1º do artigo 61-A:

(...)

Ademais, dado que a tanto a lei primitiva como lei atual permite a sua 

manutenção na área, assumindo inclusive o caráter de disposição transitória, 

numa interpretação constitucional, não pode o Agravante ser obrigada a deixar a 

sua residência e nem a demoli-la.

A Sexta Turma deste Tribunal Superior já teve oportunidade de se manifestar 

quanto a perda do objeto da ação quando da superveniência de norma que dá 

tratamento diferenciado a caso idêntico tratado na norma revogada como no 

caso em apreço.

No AgRg no REsp n. 887.890-ES de relatoria da Ministra Jane Silva (Des. 

Convocada do TJMG) assevera que “a superveniência da lei complementar 

estadual 399/2007 que tornou par o numero de vagas de desembargadores 

destinados ao quinto constitucional, no Estado do Espírito Santo, esvaziou a 

discussão acerca da ampliação dos critérios de alternância entre o Ministério 

Público e a OAB, tendo em vista que cada qual agora conta com 3 (três) vagas 

na aludida corte. Inviável, ainda, a alegação de que, em face da estabilização da 

demanda, não seria possível o reconhecimento da prejudicialidade do recurso.”

(...)

A ratio do art. 493, do NCPC/2015, tutela o princípio de que a sentença deve 

refletir o estado de fato no momento do julgamento da ação e não da sua 

propositura. Daí deve-se admitir que novos fatos sejam levados em conta pelo 

julgador quando do proferimento da sentença.

Por isso que a mesma regra deve ter aplicação em sede recursal, quando ocorridos 

após a prolação da sentença. É que a regra coaduna-se com o princípio da 

economia processual, já que torna desnecessária a propositura de nova ação para 

discutir a controvérsia que, a despeito de superveniente, pode ser debatida na 

ação em curso.

Diante do exposto, evidenciado a perda do objeto pretendido pelo MP, razão 

pela qual, requer seja acolhido presente agravo, e determinando a extinção do 

feito com fundamento no inciso IV do artigo 485 2 do NCPC/2015, em razão da 

perda do objeto, devido a superveniência da Lei n. 12.651, de 2012.
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Da existência de divergência jurisprudencial Excelências, data vênia máxima, 

existe divergência nos julgamentos das turmas deste Egrégio Superior Tribunal 

de processos conexos, e com isso vem tratando dos iguais como desiguais em 

virtude de decisões contraditórias sobre o mesmo objeto que tem atingindo de 

forma diversa as partes.

O julgamento do agravo em recurso especial n. 359.139/MS, que trata de caso 

idêntico, foi decidido pela Segunda Turma sendo Relator o Ministro Humberto 

Martins, na qual decidiu pelo improvimento do recurso do ora agravado, em 

julgado assim ementado:

(...)

Ora Excelências, tal entendimento da ilustre relatora vai em confronto com 

decisão desta Egrégia Segunda Turma já transitada em julgado, e julgar de forma 

diferente causaria enormes transtornos à uma situação já consolidada, visto que, 

outros moradores da região que também foram alvo de ações civis públicas pelo 

MPE, terão suas edifi cações demolidas, como a do Agravante caso seja dado 

seguimento ao Recurso Especial, permanecendo apenas o proprietário da área do 

julgado ementado citado, que já tem seu direito protegido pelo manto da coisa 

julgada.

Tal discrepância desestabiliza a confi abilidade na justiça pública, não bastasse 

ainda torna inócua a decisão vergastada visto que se o objetivo é desocupara 

a área consolidada e ocupada, tão desiderato não será alcançado visto que o 

referido benefi ciário permanecerá lá em detrimento da ora Agravante que terá 

sua residência demolida que inclusive fi ca ao lado da do Sr. Carlos Fiordelice que 

está protegido pelo manto da coisa julgada.

Impende salientar que o novo código Florestal em seu art. 3º relegou aos 

integrantes do SISNAMA legislar sobre as atividades consideradas de baixo 

impacto ambiental atribuições que lhe confere no art. 24, IV, VIII, §§ 2º e 3º e 

da CF além do o art. 93, parágrafo único, inciso II da Constituição Estadual e, 

considerando a necessidade de revisão dos procedimentos e critérios utilizados 

no licenciamento ambiental, visando à melhoria contínua e ao desenvolvimento 

sustentável, considerando que a Resolução CONAMA 237/97 em seu art. 2º § 2º 

faculta ao órgão ambiental defi nir os critérios de exigibilidade, o detalhamento 

e a complementação das atividades sujeitas ao licenciamento ambiental, 

considerando o disposto no artigo 7º da Instrução Normativa n. 04, de 08 de 

setembro de 2009 do Ministério do Meio Ambiente que disciplina o uso indireto 

dos espaços protegidos, a exemplo das Áreas de Preservação Permanente e às 

áreas de Reserva legal das propriedades rurais; e considerando ainda, os Princípios 

que norteiam a Administração Pública, dispostos no art. 37 da Constituição 

Federal;

(...)

Diante do exposto, devendo, com a devida vênia, ter a apreciação do 

colegiado, obstando o seguimento do recurso em razão de incidência na súmula 



Jurisprudência da SEGUNDA TURMA

RSTJ, a. 30, (252): 445-523, outubro/dezembro 2018 503

7 e Súmula 280 do STF que ao ver o Agravante se mostra muito mais razoável (fl s. 

2.161/2.172e).

Por fi m, requer “1. Seja recebido o presente Agravo Regimental; 2. Seja 

oferecido prazo para o exercício do direito de retratação pelo ilustre relator; 3. 

Em caso de remoto desacolhimento da preliminar arguida requer seja negado 

provimento ao recurso especial interposto pelo MPE, em razão da incidência 

da Súmula 280 do STF, Súmula 7 do STJ, ante a incidência de aplicabilidade 

do art. 3º, X, alínea k e art. 61 ‘A’ da Lei n. 12.651, de 25 de maio de 2012 

regulamentada pela resolução 02/2012 da secretaria de meio ambiente de Mato 

Grosso do Sul. 4. Requer ainda seja prequestinado os art. 24, IV, VIII, §§ 2º e3º 

e da Constituição Federal” (fl . 2.172e).

Intimada (fl . 2.187e), a parte agravada deixou transcorrer in albis o prazo 

para manifestação (fl . 2.190e).

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Assusete Magalhães (Relatora): Não obstante os 

combativos argumentos da parte agravante, as razões deduzidas neste Agravo 

interno não são aptas a desconstituir os fundamentos da decisão atacada, que 

merece ser mantida.

Na origem, trata-se de ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público 

do Estado de Mato Grosso do Sul, com o objetivo de obter a condenação da 

parte ora agravante em obrigação de fazer, consistente em desocupar, demolir e 

remover todas as construções, cercas e demais intervenções realizadas em área 

de preservação permanente, localizada nas proximidades do Rio Ivinhema/MS, 

bem como em refl orestar toda a área degradada e pagar indenização por danos 

ambientais.

Em 1º Grau, a demanda foi julgada parcialmente procedente, negando o 

Juízo a indenização postulada, por entender que “não pode a ação civil pública 

ter por objeto a condenação em dinheiro e, concomitantemente, a obrigação de 

fazer e de não fazer”, em face do art. 3º da Lei 7.347/85 (fl s. 938/949e).

Na ocasião, o Juízo de 1º Grau concluiu que “a licença expedida pelo 

IMASUL não aproveita à parte ré, eis que concedida sem observância à legislação 

ambiental pertinente, tornando-se passível de controle judicial e cassação 
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por afronta ao princípio da legalidade, mediante provocação do Ministério 

Público, que, por razões óbvias, não está jungido a um Termo de Ajustamento 

de Conduta do qual não participou, fi rmado entre a APRORIO e o IMASUL” 

(fl . 942e). Acrescentou que, “não por acaso, o próprio IMASUL, de ofício, 

determinou a suspensão da licença ambiental anteriormente concedida, bem 

como do respectivo Termo de Ajustamento de Conduta, baseando sua decisão 

no princípios das legalidade, da isonomia, e da auto-tutela administrativa, razão 

pela qual o argumento da parle requerida baseado na concessão da licença 

em questão não se reveste de qualquer relevância. Ressalte-se, por oportuno, 

que a solução da questão ora posta sob o crivo do Poder Judiciário prescinde 

da constatação pericial dos danos ambientais causados às margens do Rio 

Ivinhema, bastando a constatação, já existente nos autos, de que o imóvel em 

questão foi edifi cado em área de preservação permanente e sem autorização 

ambiental válida expedida pelo órgão ambiental competente” (fl . 945e).

O Tribunal de origem, por sua vez, deu provimento ao apelo da parte ré, 

para julgar improcedente a ação, in verbis:

Consta dos autos que o(a) recorrente é possuidor(a)/proprietário(a) de uma área 

cuja construção se estende sobre faixa de preservação ambiental às margens do 

Rio Ivinhema, o que estaria afrontando às leis de preservação ambiental, frente a 

degradação do meio ambiente.

Por esta razão, o órgão ministerial ajuizou a presente ação objetivando e (a) 

a desocupação da área de preservação permanente (APP) e a não utilização 

da edificação levantada ou mantida nas margens do Rio Ivinhema; (b) 

a paralisação de toda e qualquer atividade antrópica ali empreendida; (c) a 

interrupção da devastação da vegetação local, e a vedação da introdução de 

novas espécies de vegetais; (d) a demolição ou remoção de todas as edifi cações; 

(e) o refl orestamento da área em que se encontra o rancho demandado; (f ) a 

condenação do(a) recorrente ao pagamento de indenização quantifi cada em 

perícia ou arbitrada pelo juiz.

O magistrado de primeira instância julgou parcialmente procedentes os 

pedidos formulados na exordial, determinando: (a) a demolição e remoção 

de todas as edifi cações existentes no lote descrito na inicial; (b) a abstenção 

de promoção de qualquer intervenção ou atividade na área de preservação 

permanente, sob pena de pagamento de multa de 40 salários mínimos e (c) o 

refl orestamento da área degradada, mediante projeto de recuperação da área 

degradada a ser elaborado pelo órgão ambiental competente.

Diante destas considerações, verifi ca-se que a questão posta à apreciação cinge-

se em saber a ocupação das terras que margeiam o Rio Ivinhema está em desacordo 

com a legislação ambiental de modo a justifi car a desocupação, a demolição e a 



Jurisprudência da SEGUNDA TURMA

RSTJ, a. 30, (252): 445-523, outubro/dezembro 2018 505

remoção das edifi cações e o refl orestamento da área supostamente degradada e que 

seria de preservação permanente.

Áreas de preservação permanente podem ser entendidas como aquela área 

merecedora da mais alta escala de proteção ambiental. Seu conceito já era trazido 

pelo artigo 1º, da Lei n. 4.771/65:

(...)

Nestas áreas de preservação permanente, não se admite sequer a exploração 

limitada dos recursos sem que haja a intervenção dos órgãos ambientais, justamente 

por ser reconhecida a possibilidade de haver desequilíbrio irreparável ao ecossistema.

Não se pode negar a importância da mata ciliar que consiste na formação 

vegetal situada às margens de rios, nascentes, córregos e lagos. As terras próximas 

a estas reservas fluviais devem ser plantadas, pois a vegetação reduz a erosão e 

o assoreamento, contribuindo para a limpeza dos rios e lagos e na formação de 

áreas propícias para a reprodução das espécies vegetais e animais, garantindo a 

biodiversidade.

Assim, a delimitação do uso de uma faixa das terras visa à proteção dos recursos 

hídricos, da biodiversidade, da fauna e da fl ora.

(...)

Transportando estes conceitos para o caso dos autos e considerando que o Rio 

Ivinhema possui cerca de 200 (duzentos) metros de largura, conclui-se que a área 

de preservação permanente a ser respeitada é de 100 (cem) metros. Nesta faixa, 

seria impossível a exploração, edifi cação ou qualquer outra intervenção humana 

desprovida de autorização dos órgãos de proteção ambiental.

Ocorre que a proteção ao meio ambiente se insere no âmbito da competência 

comum dos entes federados, com fulcro no artigo 23, VI, da Constituição Federal. 

Também, compete à União e aos Estados legislar, concorrentemente, sobre 

fl orestas, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais 

e proteção do meio ambiente, como estabelece o artigo 24, VI, da Carta Superior.

(...)

No caso dos proprietários de terras às margens do Rio Ivinhema, constata-se que a 

exploração e as edifi cações em áreas de preservação permanente foram executadas 

com respaldo em prévia licença concedida pelo IMASUL.

Note-se que a APRORIO, atuando em prol dos interesses de seus associados, 

ingressou com um requerimento administrativo que gerou o processo de n. 

23/102730/2006, autuado em 19.06.2006, tendo por escopo solicitar a autorização 

ambiental para regularização das casas de veraneio. Referido pedido foi concedido 

nos termos da Licença de Operação n. 012/2008, ocasião em que foram anotadas 

algumas obrigações a serem cumpridas por parte da Associação, como, por 

exemplo, “operar de acordo com o projeto técnico apresentado ao IMASUL/

SEMAC/MS” e “apresentar trimestralmente ao IMASUL/SEMAC/MS Relatório 
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Técnico referente à operação do SCA, juntamente com ART do técnico 

responsável”.

Todavia, referida licença não fez qualquer menção com relação à área que 

poderia ser explorada e edifi cada. Não se pode negar que o debate aqui travado 

envolve restrições ao direito de propriedade, direito fundamental do cidadão, 

motivo pelo qual eventual restrição deveria estar expressa, sob pena de ofensa ao 

artigo 50, II, da Carta Magna.

Evidencia-se que o (a) recorrente promoveu algumas edificações em área de 

preservação permanente causando a supressão da vegetação local, o que, em tese, 

estaria contrariando a legislação ambiental. Porém, no caso, há expressa autorização 

do órgão competente para a utilização da área de preservação permanente o que 

imprimiu contornos de legalidade à situação.

Ademais, o resultado pretendido pelo Ministério Público não é o mais adequado. 

Isto porque, é notório que o processo de regeneração ambiental é demasiadamente 

lento, havendo situações em que sequer mostra-se possível.

Fato é que a situação já consolidada não atenta contra a ordem jurídica, eis 

que respaldada em autorização do órgão competente, motivo pelo qual descabe a 

adoção das severas medidas de desocupação, demolição ou remoção das edifi cações 

e refl orestamento da área.

(...)

Nessa ordem de idéias, fi ca resguarda a prática de atividades de interesse 

social que não descaracterizem a cobertura vegetal e não prejudiquem a função 

e ambiental da área.

Logo, as medidas adotadas na sentença proferida em primeira instância deixaram 

de observar aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Inclusive, não se pode deixar de observar que o IBAMA não indicou qualquer 

óbice concreto às edifi cações constantes da área objeto de discussão, limitando-

se em apresentar o relatório de vistoria em que recomendou que “qualquer 

medida que não seja a recuperação da área total degradada através da demolição 

das casas e recomposição da mata ciliar suprimida, além de não mitigar os 

impactos ambientais, constituirá em estimulo para que se continue construindo 

aparatos de lazer em áreas de preservação permanente, em total prejuízo ao meio 

ambiente e, por consequência à sociedade”.

Desse modo, não deve subsistir a sentença de parcial procedência que, como 

dito alhures, impôs medidas extremas aos proprietários de terras localizadas às 

margens do Rio Ivinhema.

Ante o exposto, dou provimento aos presentes recursos para o fi m de reformar a 

sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos formulados na exordial (fl s. 

1.196/1.200e).
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Por ocasião do julgamento dos Embargos Declaratórios, o Tribunal de 

origem assim se manifestou:

Analisando os autos, constata-se que realmente houve equívoco na indicação 

do ano do Decreto n. 12.673, eis que constou 2008 quando deveria ser 2009.

Ante o exposto, acolho os embargos opostos para corrigir erro material, 

consistente na indicação errônea do ano da publicação do Decreto n. 12.673/2009.

Passo, então, à análise dos embargos opostos pelo Ministério Publico Estadual

O embargante sustenta que existe omissão no acórdão, já que o acórdão 

não se pronunciou acerca do “fato de que a Licença de Operação n. 1212008 e o 

Termo de Ajustamento de Conduta fi rmado entre o IMASUL e a Associação dos 

Proprietários das Casas de Veraneio do Vale do Rio Ivinhema foram suspensos, de 

ofi cio, pela autoridade competente (Diretor-Presidente do IMASUL) em virtude 

da constatação de que referida licença foi expedida em total desacordo com a 

legislação ambiental pertinente”

Repisa que o acórdão não poderia se furtar à discussão envolvendo a 

legalidade da referida licença, especialmente porque este foi o ponto nodal da 

sentença vergastada.

Destaca que houve omissão quanto à análise da legalidade da Licença de 

Operação n.0 12/2008 face à Lei n. 4.771/65 (artigo 1º, § 2º, 11, IV e V; artigo 2º, 

alínea ‘a’, n. 3, e artigo 4º, § 7º), à Lei n. 6.766/79 (artigo 3º, parágrafo único, inciso 

V), à Lei n. 6.938/81 (artigo 14, § 1º) e à Constituição Federal (artigo 225, § 1º, I, III, 

IV e VIII e § 3º).

Prequestiona toda a matéria debatida nos autos.

Os embargos não devem ser acolhidos.

Como já dito anteriormente, a omissão é a preterição no comando estatal, 

evidenciando uma lacuna no julgado. Por sua vez, a contradição mostra-

se presente quando houver colisão de dois pensamentos que se repelem. 

Finalmente, a obscuridade é falta de clareza no raciocínio, nos fundamentos ou na 

conclusão constantes do acórdão.

No caso dos autos, não estão presentes os vícios apontados pelo embargante. 

Assim, E forçoso reconhecer o desvio da finalidade do recurso interposto (e, 

via de conseqüência, a imposição da rejeição dos embargos), uma vez que não 

se vislumbra qualquer omissão, obscuridade ou contradição. E de se frisar que 

todas as questões discutidas no recurso de apelação e nas contra-razões foram 

enfrentadas de forma clara e objetiva.

Com efeito, o que se constata é que o embargante está manifestando seu 

inconformismo com a convicção jurídica assentada no acórdão, situação esta que 

extrapola os limites dos embargos de declaração.
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Por outro vértice, cumpre esclarecer que os embargos de declaração não 

constituem meio hábil para o prequestionamento. E cediço que o momento 

próprio e único para pré-questionar os temas federais, matéria constitucional ou 

qualquer outra, seria no recurso de apelação, nas contra-razões ou no recurso 

adesivo.

Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração por não restar 

caracterizada nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 535 do CPC (fls. 

2.187/2.195e).

Da leitura dos excertos transcritos, verifi ca-se que o Tribunal de origem, 

apesar de reconhecer a existência de edificações, em área de preservação 

permanente, com supressão da vegetação, em afronta à legislação ambiental, 

reformou a sentença, para julgar improcedente a ação, sob o fundamento de que 

a situação encontra-se consolidada, em razão de prévia licença concedida pelo 

Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul - IMASUL, sendo, assim, 

descabida a aplicação das medidas de desocupação, demolição de edifi cações 

e refl orestamento da área, determinadas pela sentença, sob pena de ofensa aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Contudo, o STJ, em casos idênticos, fi rmou entendimento no sentido de 

que, em tema de Direito Ambiental, não se admite a incidência da teoria do 

fato consumado. Nesse contexto, devidamente constatada a edifi cação, em área 

de preservação permanente, a concessão de licenciamento ambiental, por si só, 

não afasta a responsabilidade pela reparação do dano causado ao meio ambiente, 

mormente quando reconhecida a ilegalidade do aludido ato administrativo, 

como na hipótese (fl s. 943e e 945e).

Confi ram-se:

Ambiental e Processual Civil. Ação civil pública. Ocupação e edifi cação em Área 

de Preservação Permanente-APP. Casas de veraneio. Margens do Rio Ivinhema/

MS. Supressão de mata ciliar. Descabimento. Art. 8º da Lei 12.651/2012. Não 

enquadramento. Direito adquirido ao poluidor. Fato consumado. Descabimento. 

Desapropriação não confi gurada. Limitação administrativa. Dano ambiental e nexo 

de causalidade confi gurados. Ausência de prequestionamento. Súmula 211/STJ.

1. Descabida a supressão de vegetação em Área de Preservação Permanente 

- APP que não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 8º do Código Florestal 

(utilidade pública, interesse social e baixo impacto ambiental).

2. Conquanto não se possa conferir ao direito fundamental do meio ambiente 

equilibrado a característica de direito absoluto, certo é que ele se insere entre 

os direitos indisponíveis, devendo-se acentuar a imprescritibilidade de sua 
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reparação, e a sua inalienabilidade, já que se trata de bem de uso comum do povo 

(art. 225, caput, da CF/1988).

3. Em tema de direito ambiental, não se cogita em direito adquirido à devastação, 

nem se admite a incidência da teoria do fato consumado. Precedentes do STJ e STF.

4. A proteção legal às áreas de preservação permanente não importa em 

vedação absoluta ao direito de propriedade e, por consequência, não resulta 

em hipótese de desapropriação, mas confi gura mera limitação administrativa. 

Precedente do STJ.

5. Violado o art. 14, § 1º, da Lei 6.938/1981, pois o Tribunal de origem reconheceu 

a ocorrência do dano ambiental e o nexo causal (ligação entre a sua ocorrência e a 

fonte poluidora), mas afastou o dever de promover a recuperação da área afetada e 

indenizar eventuais danos remanescentes.

6. Em que pese ao loteamento em questão haver sido concedido licenciamento 

ambiental, tal fato, por si só, não elide a responsabilidade pela reparação do 

dano causado ao meio ambiente, uma vez afastada a legalidade da autorização 

administrativa.

7. É inadmissível o recurso especial quanto a questão não decidida pelo 

Tribunal de origem, por falta de prequestionamento (Súmula 211/STJ).

8. Recurso especial parcialmente conhecido e provido (STJ, REsp 1.394.025/MS, 

Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 18/10/2013).

Ambiental. Administrativo. Recurso especial. Supressão de área de preservação 

permanente fora das hipóteses restritivamente traçadas na legislação ambiental. 

Inviabilidade. Ausência de licença ambiental prévia válida. Normas ambientais. 

Limitação administrativa. Não ocorrência de supressão do direito de propriedade. 

Dever de reparação do agente causador do dano ambiental. Pressupostos presentes 

no caso em concreto. Recurso especial provido.

1. Na origem, trata-se de ação civil pública ambiental interposta pelo Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso do Sul em face da parte ora recorrida cujo objeto é a 

ilegalidade da supressão da área de preservação permanente em face da construção 

de imóvel na margem do Rio Ivinhema/MS. Antes de se adentrar ao mérito, cumpre 

fazer, então, a análise das questões preliminares suscitadas em contrarrazões do 

recurso especial.

2. Preliminares de perda de objeto em virtude da revogação do antigo Código 

Florestal e alegação de conexão com outro processo de relatoria do Exmo. Sr. Ministro 

Benedito Gonçalves rejeitadas.

3. Do mérito: De acordo com o Código Florestal brasileiro (tanto o de 1965, 

como o atual, a Lei 12.651, de 25.5.2012) e a Lei da Política Nacional do Meio 

Ambiente (Lei 6.938/81), a flora nativa, no caso de supressão, encontra-se 

uniformemente protegida pela exigência de prévia e válida autorização do órgão 

ambiental competente, qualquer que seja o seu bioma, localização, tipologia ou 
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estado de conservação (primária ou secundária). Além disso, em se tratando de 

área de preservação permanente, a sua supressão deve respeitar as hipóteses 

autorizativas taxativamente previstas em Lei, tendo em vista a magnitude dos 

interesses envolvidos de proteção do meio ambiente. Precedentes do STF (no 

âmbito da ADI n. 3.540/DF - medida cautelar) e do STJ (REsp 176.753/SC, Rel. 

Ministro Herman Benjamim, Segunda Turma, julgado em 7.2.2008, DJe 11.11.09).

4. No caso em concreto, da análise do acórdão ora recorrido exsurge a presença 

dos seguintes elementos que se tornaram incontroversos para a análise ora 

realizada, quais sejam: (a) houve a construção de empreendimento em área de 

preservação permanente, a qual, segundo expressamente afi rmado pelo acórdão 

recorrido, causou a supressão da vegetação local; (b) esta conduta foi praticada sem 

autorização válida, vez que a Licença de Operação n. 12/2008 teria sido expedida 

em desacordo com a legislação ambiental pertinente; e, (c) ainda com a nulidade da 

Portaria, tal circunstância não pode não pode afetar àqueles que já haviam realizado 

edifi cações na área em questão.

5. Note-se que a análise destas premissas não implicam no revolvimento do 

conjunto fático e probatório constante dos autos, uma vez que, tão somente, 

foi realizada revaloração da prova, o que é permitido na via recursal sem que 

haja a incidência da Súmula 7/STJ. Neste sentido, o seguintes precedente: REsp 

1.264.894/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 

01/09/2011, DJe 09/09/2011.

6. Diferentemente do que entendeu o acórdão ora recorrido, não há como 

legitimar a conduta da parte ora recorrida tendo em vista a ausência de previsão legal 

autorizativa para tanto. A justifi cativa utilizada pelo Tribunal a quo para determinar 

a manutenção da parte recorrida na localidade - inviabilidade de se prejudicar 

àqueles que apoiado na sua validade ou legalidade realizaram benfeitorias ou 

edifi cações na localidade - também não encontra respaldo na ordem jurídica vigente.

7. Isso porque, sendo a licença espécie de ato administrativo autorizativo 

submetido ao regime jurídico administrativo, a sua nulidade implica que dela não 

pode advir efeitos válidos e tampouco a consolidação de qualquer direito adquirido 

(desde que não ultrapassado o prazo previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/99, caso o 

benefi ciário esteja de boa fé). Vale dizer, declarada a sua nulidade, a situação fática 

deve retornar ao estado ex ante, sem prejuízo de eventual reparação civil do lesado 

caso presentes os pressupostos necessários para tal. Essa circunstância se torna ainda 

mais acentuada tendo em vista o bem jurídico tutelado no caso em tela, que é o meio 

ambiente, e a obrigação assumida pelo Estado brasileiro em diversos compromissos 

internacionais de garantir o uso sustentável dos recursos naturais em favor das 

presentes e futuras gerações.

8. Além do mais, as restrições impostas ao exercício de atividades econômicas 

bem como de ocupação em áreas de preservação permanente seguem o regime 

jurídico das limitações administrativas, espécie de intervenção do Estado na 
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propriedade que promove restrições nos poderes advindos do seu domínio 

exercido sobre a coisa, e não a sua supressão. Assim, em tese, fi ca afastada a 

justifi cativa utilizada pelo Tribunal a quo de que tal medida acarretaria na perda 

da propriedade por meio de desapropriação, sendo que, caso tal fato jurídico de 

fato ocorra, o ordenamento dispõe de meios hábeis a tutelar eventuais interesses 

legítimos por parte do titular do direito de propriedade.

9. Quanto ao pedido de indenização formulado para parte ora recorrente, 

foi reconhecida a prática de ato ilícito pela parte ora recorrida em face do meio 

ambiente, é de se observar que os elementos da responsabilidade civil por dano 

ambiental bem como as medidas de reparação dos danos ambientais causados 

pela parte ora recorrida foram estabelecidos na sentença proferida pelo Juízo 

de 1º grau, devendo a mesma ser restaurada em sua integralidade, nos termos 

requeridos pela parte ora recorrente.

10. Recurso especial provido, com a determinação de que sejam extraídas 

cópias dos presentes autos e a remessa delas ao Ministério Público do Estado do 

Mato Grosso do Sul para apuração de eventual prática de ato de improbidade 

administrativa ambiental (STJ, REsp 1.362.456/MS, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, Segunda Turma, DJe de 28/06/2013).

Nas razões do Agravo interno, a parte agravante defende a perda de objeto 

da ação, sob a tese de que o novo Código Florestal (Lei 12.651/2012) “trouxe 

nova regulamentação quanto à ocupação da área de preservação permanente, 

autorizando a manutenção da Agravante na área ocupada, permitindo a ele a 

recuperação de cinco metros da APP, sem a necessidade de desocupação total” 

(fl . 2.161e). Acrescenta que “o legislador autorizou a continuidade da ocupação, 

bastando para tanto a recomposição da faixa marginal de 5 metros, sem que 

seja mais obrigatória a demolição, conforme leitura do § 1º do artigo 61-A” (fl . 

2.161e).

Sobre o tema, esta Corte registra precedentes no sentido de que “’o novo 

Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, os 

direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, tampouco para reduzir de tal 

modo e sem as necessárias compensações ambientais o patamar de proteção de 

ecossistemas frágeis ou espécies ameaçadas de extinção, a ponto de transgredir 

o limite constitucional intocável e intransponível da ‘incumbência’ do Estado de 

garantir a preservação e a restauração dos processos ecológicos essenciais (art. 

225, § 1º, I)’ (AgRg no REsp 1.434.797/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, 

Segunda Turma, julgado em 17/05/2016, DJe 07/06/2016)” (STJ, AgInt no 

AgInt no AREsp 850.994/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe de 19/12/2016).
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Ademais, as exceções legais, previstas nos arts. 61-A a 65 do Código 

Florestal (Lei 12.651/2012), ao contrário do que pretende fazer crer a parte 

agravante, não se aplicam para a pretensão de manutenção de casas de veraneio, 

como na hipótese (fl . 1.198e).

Confi ram-se os seguintes precedentes, em casos idênticos, que refl etem o 

entendimento atual e dominante desta Corte:

Processual Civil. Ação civil pública ambiental. Ocupação e edifi cação em Área 

de Preservação Permanente (APP). Margens do Rio Ivinhema/MS. Impossibilidade. 

Alegação. Fato consumado. Matéria ambiental. Não verifi cada exceção legal do art. 

61-A do Código Florestal. Alínea ‘c’. Não demonstração da divergência.

1. A jurisprudência do STJ é fi rme no sentido de que o juiz tem a faculdade, 

e não a obrigação, de reconhecer a conexão entre duas ou mais demandas à 

luz da matéria controvertida, quando concluir pela necessidade de julgamento 

simultâneo para evitar a prolação de decisões confl itantes em litígios semelhantes. 

Nesse sentido: REsp 1.496.867/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira 

Turma, DJe 14.5.2015, e AgRg nos EDcl no REsp 1.381.341/MS, Rel. Ministro 

Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25.5.2016.

2. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público 

do Estado de Mato Grosso do Sul com o objetivo de condenar o recorrido: (a) a 

desocupar, demolir e remover as edifi cações erguidas em área de preservação 

permanente localizada a menos de cem metros do Rio Ivinhema; (b) a abster-

se de promover qualquer intervenção ou atividade na área de preservação 

permanente; (c) a refl orestar toda a área degradada situada nos limites do lote 

descrito na petição inicial e (d) a pagar indenização por danos ambientais em 

valor a ser arbitrado pelo juízo.

3. Em tema de direito ambiental, não se admite a incidência da teoria do fato 

consumado. Precedentes do STJ e STF.

4. Verifi cou-se nos autos que houve a realização de edifi cações (casas de veraneio) 

dentro de Área de Preservação Permanente, assim como a supressão quase total da 

vegetação local. Constatado tal fato, deve-se proceder, nos termos da sentença, às 

medidas necessárias para restabelecer a referida área.

5. Cumpre salientar que as exceções legais a esse entendimento encontram-se 

previstas nos arts. 61-A a 65 do Código Florestal, nas quais decerto não se insere a 

pretensão de manutenção de casas de veraneio. A propósito: AgRg nos EDcl no REsp 

1.381.341/MS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25.5.2016; e 

REsp 1.362.456/MS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 

28.6.2013.

6. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem 

recorre demonstrar as circunstâncias que identifi cam ou assemelham os casos 
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confrontados, com indicação da similitude fático-jurídica entre eles. Indispensável 

a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e 

paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem 

caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos 

legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede 

o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea ‘c’ do inciso III do art. 105 

da Constituição Federal.

7. Sob pena de invasão da competência do STF, descabe analisar questão 

constitucional em Recurso Especial, mesmo que para viabilizar a interposição de 

Recurso Extraordinário.

8. Agravo Interno não provido (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.447.071/MS, Rel. 

Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 02/02/2017).

Processual Civil. Ação civil pública ambiental. Ocupação e edifi cação em Área 

de Preservação Permanente (APP). Margens do Rio Ivinhema/MS. Impossibilidade. 

Alegação. Fato consumado. Matéria ambiental. Não verifi cada exceção legal do art. 

61-A do Código Florestal. Alínea ‘c’. Não demonstração da divergência.

1. A jurisprudência do STJ é fi rme no sentido de que o juiz tem a faculdade, 

e não a obrigação, de reconhecer a conexão entre duas ou mais demandas à 

luz da matéria controvertida, quando concluir pela necessidade de julgamento 

simultâneo para evitar a prolação de decisões confl itantes em litígios semelhantes. 

Nesse sentido: REsp 1.496.867/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira 

Turma, DJe 14.5.2015, e AgRg nos EDcl no REsp 1.381.341/MS, Rel. Ministro 

Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25.5.2016.

2. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público 

do Estado de Mato Grosso do Sul com o objetivo de condenar o recorrente: (a) a 

desocupar, demolir e remover as edificações erguidas em área de preservação 

permanente localizada a menos de cem metros do Rio Ivinhema; (b) a abster-se de 

promover qualquer intervenção ou atividade na área de preservação permanente; 

(c) a refl orestar toda a área degradada situada nos limites do lote descrito na petição 

inicial e (d) a pagar indenização por danos ambientais em valor a ser arbitrado pelo 

juízo.

3. Em tema de direito ambiental, não se admite a incidência da teoria do fato 

consumado. Precedentes do STJ e STF.

4. Verifi cou-se nos autos que houve a realização de edifi cações (casas de veraneio) 

dentro de uma Área de Preservação Permanente, assim como a supressão quase total 

da vegetação local. Constatado tal fato, deve-se proceder, nos termos da sentença, às 

medidas necessárias para restabelecer à referida área.

5. Cumpre salientar que as exceções legais a esse entendimento encontram-se 

previstas nos arts. 61-A a 65 do Código Florestal, nas quais decerto não se insere a 

pretensão de manutenção de casas de veraneio. A propósito: AgRg nos EDcl no REsp 
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1.381.341/MS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25.5.2016; e 

REsp 1.362.456/MS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 

28.6.2013.

6. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem 

recorre demonstrar as circunstâncias que identifi cam ou assemelham os casos 

confrontados, com indicação da similitude fático-jurídica entre eles. Indispensável 

a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e 

paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem 

caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos 

legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede 

o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea ‘c’ do inciso III do art. 105 

da Constituição Federal.

7. Sob pena de invasão da competência do STF, descabe analisar questão 

constitucional em Recurso Especial, mesmo que para viabilizar a interposição de 

Recurso Extraordinário.

8. Agravo Interno não provido (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.468.747/MS, Rel. 

Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 06/03/2017).

Direito Administrativo. Ambiental. Processual Civil. Recurso especial. Prevenção 

não constatada. Ação civil pública. Edificação. Área de proteção permanente. 

Proximidade do leito do rio. Verificação. Atividade. Impacto. Casas de veraneio. 

Impossibilidade. Alegação. Fato consumado. Matéria ambiental. Inexistência. 

Aquisição. Direito de poluir. Jurisprudência. STJ. Casos idênticos. Não verificada 

exceção legal do art. 61-A da Lei 12.651/12. Divergência jurisprudencial. Ausência 

de cotejo analítico. Alegação de dispositivos constitucionais. Competência do STF.

1. “O juiz tem a faculdade, e não a obrigação, de reconhecer a conexão entre 

duas ou mais demandas à luz da matéria controvertida, quando concluir pela 

necessidade de julgamento simultâneo para evitar a prolação de decisões 

confl itantes em litígios semelhantes” (REsp 1.496.867/RS, Rel. Ministro João Otávio 

de Noronha, Terceira Turma, julgado em 7/5/2015, DJe 14/5/2015.).

2. Cuida-se de ação civil pública promovida pelo Ministério Público com o objetivo 

de condenar o recorrido: (a) a desocupar, demolir e remover as edifi cações erguidas 

em área de preservação permanente localizada a menos de cem metros do Rio 

Ivinhema; (b) a abster-se de promover qualquer intervenção ou atividade na área de 

preservação permanente; (c) a refl orestar toda a área degradada situada nos limites 

do lote descrito na petição inicial; (d) a pagar indenização por danos ambientais em 

valor a ser arbitrado pelo juízo.

3. Constatou-se nos autos que houve a realização de edificações (casas de 

veraneio), inclusive com estradas de acesso, dentro de uma Área de Preservação 

Permanente, assim como a supressão quase total da vegetação local. Constatado 

tal fato, deve-se proceder, nos termos da sentença, às medidas necessárias para 

restabelecer à referida área.
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4. As exceções legais a esse entendimento encontram-se previstas nos arts. 61-A a 

65 do Código Florestal, nas quais decerto não se insere a pretensão de manutenção 

de casas de veraneio.

5. Não pode ser conhecido o presente recurso quando a recorrente não realiza o 

necessário cotejo analítico, bem como não apresenta, adequadamente, o dissídio 

jurisprudencial. Apesar da transcrição de ementa, não foram demonstradas as 

circunstâncias identifi cadoras da divergência entre o caso confrontado e o aresto 

paradigma.

6. Não cabe ao STJ examinar na via especial, ainda que a título de 

prequestionamento, eventual violação de dispositivo constitucional, por ser de 

competência reservada pela Constituição da República ao Supremo Tribunal 

Federal.

Agravo regimental improvido (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.381.341/MS, Rel. 

Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 25/05/2016).

Por oportuno, registre-se, quanto à alegação de “divergência nos julgamentos 

das turmas deste Egrégio Superior Tribunal” (fl . 2.163e), que “o agravo interno 

não se presta à análise de alegação de divergência de entendimento entre as 

Turmas que compõem a Primeira Seção desta Corte” (STJ, AgInt no REsp 

1.571.249/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 23/02/2017).

Ressalte-se que, tratando-se de matéria de direito, cujos fatos estão 

devidamente delineados no acórdão de 2º Grau, revela-se inaplicável o óbice da 

Súmula 7/STJ, no caso concreto. Da mesma forma, inaplicável a Súmula 280/

STF, no caso, pois o cerne da questão diz respeito a ofensa a dispositivos legais 

do Código Florestal de 1965, não havendo necessidade de interpretação do 

direito local.

Portanto, estando o acórdão recorrido em dissonância com o entendimento 

atual e dominante desta Corte, deve ser mantida a decisão ora agravada, que 

deu provimento ao Recurso Especial do Ministério Público de Mato Grosso do 

Sul, para restabelecer a sentença, que julgara parcialmente procedente a presente 

Ação Civil Pública.

Quanto ao pedido de prequestionamento do art. 24, IV, VIII, §§ 2º e 

3º, da Constituição Federal, registre-se que “não compete a este eg. STJ se 

manifestar explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que para 

fi ns de prequestionamento” (STJ, AgInt no REsp 1.622.131/SC, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 21/10/2016). Confi ra-se, ainda: STJ, AgInt 

no REsp 1.547.436/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 

11/10/2016.
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Ante o exposto, nego provimento ao Agravo interno.

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.657.075-PE (2017/0044695-1)

Relator: Ministro Francisco Falcão

Recorrente: União

Recorrido: Maria de Fatima da Nobrega Torres

Recorrido: Lenilson Rodrigues Torres

Advogado: Fábio da Costa e Silva de Matos Paiva - PE032176

Interes.: Agência Nacional de Vigilância Sanitária

EMENTA

Administrativo. Embargos de declaração. Art. 1.022 do 

CPC/2015. Súmula n. 284/STF. Direito à saúde. Obrigação de fazer. 

Menor portadora de paralisia cerebral grave. Uso do Canabidiol 

(CBD). Indisponibilidade na rede pública. Importação realizada pelos 

pais. Obstáculo. Legitimidade passiva da União. Registro Anvisa. 

Ausência de prequestionamento. Súmula n. 282/STF. Inaplicabilidade 

no caso.

I - A recorrente afi rma, em linhas gerais, que o acórdão recorrido 

incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar sobre questões 

invocadas nos declaratórios, sem desenvolver argumentos para 

demonstrar a suposta mácula. Incidência da Súmula n. 284/STF no 

tocante à apontada violação do art. 1.022 do CPC/2015.

II - Na origem, trata-se de ação ajuizada pelos pais de menor 

que sofre de paralisia cerebral com quadro grave, que após vários 

tratamentos infrutíferos, tiveram notícias sobre a utilização do 

canabidiol, associado ao tratamento para epilepsia, com melhora 

efi caz nos sintomas da doença.
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III - Diante da indisponibilidade de tal medicamento na rede 

pública, os próprios pais providenciaram a importação, pugnando 

para que a União e Anvisa se abstivessem de “destruir, devolver ou 

de alguma outra forma fazer com que o canabidiol” não chegasse ao 

destino.

IV - Legitimidade passiva da União, diante do pedido específi co 

relacionado à importação, e também em decorrência do entendimento 

jurisprudencial firmado no sentido da responsabilidade solidária 

relativa às demandas que envolvam tratamento médico.

V - Ausência de prequestionamento quanto ao art. 19-T da Lei 

n. 8.080/90, sobre eventual necessidade de registro do medicamento 

na Anvisa.

VI - Apenas para argumentar, quanto à necessidade de registro 

na Anvisa, por não se tratar de fornecimento de medicamento, mas 

apenas de autorização para a importação, não se aplica o entendimento 

fi rmado no tema 106 deste Superior Tribunal de Justiça, decorrente do 

REsps. 1.657.156 e 1.102.457, julgados sob a sistemática de recursos 

repetitivos.

VI - Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido.

ACÓRDÃO

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

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

por unanimidade, conheceu em parte do recurso e, nessa parte, negou-lhe 

provimento, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a). Os Srs. 

Ministros Herman Benjamin, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques e 

Assusete Magalhães votaram com o Sr. Ministro Relator.

Dr(a). Layla Kaboudi, pela parte recorrente: União

Brasília (DF), 14 de agosto de 2018 (data do julgamento).

Ministro Francisco Falcão, Relator

DJe 20.8.2018
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RELATÓRIO

O Sr. Ministro Francisco Falcão: Lenilson Rodrigues Torres e outra 

ajuizaram ação contra a União e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

– Anvisa, narrando que são pais de menor portadora de paralisia cerebral 

forma tetraparática/distônica, com retardo mental grave e quadro de epilepsia 

intratável, com vida inteiramente dependente.

Registram que, após várias tentativas com diversos tratamentos, sem 

nenhum sucesso e com diversos efeitos colaterais, tiveram notícias sobre o 

tratamento para epilepsia com o uso associado do canabidiol – CBD, com 

melhora efi caz nos graves sintomas da enfermidade.

Em razão da indisponibilidade de tal medicamento na rede pública ou 

privada, os autores resolveram importá-lo, por conta própria. Todavia, diante da 

proibição da importação e comercialização em território brasileiro, ajuizaram a 

ação originária.

Após o deferimento da tutela antecipatória, o pedido foi julgado 

procedente em primeira instância (fl s. 155-160), decisão essa mantida pelo 

Tribunal Regional Federal da 5ª Região, nos termos assim ementados (fl s. 283-

284):

Constitucional. Processo Civil. Falta de interesse de agir. Prévio requerimento 

administrativo. Dispensabilidade. Direito fundamental à saúde. Importação de 

medicamento sem registro na Anvisa. Cannabidiol. Menor incapaz. Tratamento de 

paralisia cerebral e epilepsia intratável.

1. Apelações interpostas pela União e pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária - ANVISA, em face da sentença que julgou procedente o pedido, 

determinando aos promovidos que autorizem a importação do medicamento 

“Cannabidiol” pelos Autores, para tratamento em menor incapaz, portadora de 

Paralisia Cerebral, forma Tetraparética/Distônica, com Retardo Mental Grave e 

quadro de Epilepsia Intratável.

2. O princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/88) torna 

dispensável o prévio esgotamento da instância administrativa para utilização 

da via judicial, especialmente em demandas de caráter urgente, como o 

fornecimento de medicamentos.

3. Configurada a ineficácia dos tratamentos tradicionais, por meio de 

exaustivos relatórios médicos, mostra-se cabível a concessão de provimento 

judicial para fi ns de importação de medicamento sem registro na ANVISA, como o 

“Cannabidiol”, com a devida prescrição médica, no intuito de resguardar o direito 

constitucional à saúde. Apelações e Remessa Necessária improvidas.
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Os embargos de declaração opostos pela União foram providos, sem a 

atribuição de efeitos infringentes (fl s. 323).

No presente recurso especial, interposto com fundamento no art. 105, III, 

a, da Constituição Federal, a União aponta, inicialmente, a violação dos arts. 

489, § 1º, IV e 1.022, II, do CPC/2015, pois o acórdão teria sido omisso na 

apreciação de dispositivos legais essenciais ao deslinde da controvérsia.

Entende, ainda, terem sido afrontados os arts. 6º, 7º e 8º da Lei n. 9.782/99 

e 485 do CPC/2015, sustentando ser parte ilegítima para compor o polo passivo 

da presente demanda, que objetiva a autorização para a importação de fármaco 

à base de canabidiol. Isso porque, incumbiria tão somente à Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária – Anvisa o registro de medicamentos e a autorização 

de sua importação, não sendo possível a condenação de um ente público ao 

fornecimento de medicamento experimental, que carece de registro na referida 

agência.

Por fi m, indica violação do art. 19-T da Lei n. 8.080/90, pois o registro na 

Anvisa é condição para que o próprio sistema público de saúde possa fornecer 

o medicamento, não sendo possível condenar o Estado ao fornecimento de 

medicação experimental.

Não foram ofertadas contrarrazões (fl . 355).

O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso (fl s. 

371-376).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Francisco Falcão (Relator): Inicialmente, em relação à 

alegada violação dos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC/15, verifi ca-se que 

a recorrente limitou-se a afi rmar, em linhas gerais, que o acórdão recorrido 

incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar acerca das questões apresentadas 

nos embargos de declaração, o fazendo de forma genérica, sem desenvolver 

argumentos para demonstrar especifi camente a suposta mácula.

Nesse panorama, a apresentação genérica de ofensa aos aludidos artigos 

atrai o comando da Súmula n. 284/STF, inviabilizando o conhecimento dessa 

parcela recursal.

Sobre o assunto, confi ram-se:
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Administrativo. Redirecionamento de execução fiscal de natureza não 

tributária. Dissolução irregular não comprovada. Reexame de provas. Súmula n. 7/

STJ. Impossibilidade. Violação do art. 535 do CPC/73. Alegação genérica. Súmula 

n. 284/STF.

I - Não se conhece do recurso especial com alegação genérica de violação 

do art. 535 do Código de Processo Civil de 1973. Incidência do enunciado n. 284 

da Súmula do STF. Necessidade de reexame de fatos e provas para modifi car o 

entendimento do Tribunal de origem quanto à regularidade da dissolução da 

sociedade empresária.

Incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

II - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 962.465/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, 

julgado em 6/4/2017, DJe 19/4/2017).

Processual Civil. Agravo interno no agravo em recurso especial. CSLL. 

Majoração de alíquota. Violação do art. 535 do CPC/73. Alegações genéricas. 

Súmula 284/STF. Ausência de prequestionamento. Súmula 211/STJ.

1. A genérica alegação de ofensa ao art. 535 do CPC, sem a demonstração 

exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro, 

atrai o óbice da Súmula 284 do STF.

2. É vedada a análise das questões que não foram objeto de efetivo debate pela 

Corte de origem, estando ausente o requisito do prequestionamento. Incidência 

da Súmula 211/STJ.

3. Quanto à elevação da alíquota da CSLL, o aresto recorrido está em 

conformidade com a jurisprudência deste Tribunal Superior, que considera que a 

Instrução Normativa n. 81/99 não desbordou dos limites da MP 1.807/99.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 446.627/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, 

julgado em 6/4/2017, DJe 17/4/2017).

Ademais, ao contrário do que afi rma a recorrente, os embargos por ela 

opostos foram acolhidos, mas sem os pretendidos efeitos infringentes. Observa-

se assim, de forma clara, não se tratar de hipótese de qualquer omissão, mas, sim, 

de inconformismo direto com o resultado do acórdão, que foi contrário aos seus 

interesses.

No que concerne à suposta violação dos arts. 6º, 7º e 8º da Lei n. 9.782/99, 

há de se ter em mente que tais dispositivos limitam-se a defi nir a fi nalidade 

institucional e as competências da Anvisa, não inibindo, de forma alguma, 

a legitimidade da União para fi gurar no polo passivo da presente ação, que 
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não trata de fornecimento de medicamento pelo poder público, mas sim de 

autorização de importação.

Como se observa da exordial, à fl . 13, o pedido formulado pelos autores, 

ora recorridos, foi restrito aos seguintes termos (g.n.):

[...] a procedência do pedido para o fi m de se confi rmar a tutela antecipada 

requerida, ordenando-se à União e à Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

que se abstenham de destruir, devolver ou de alguma outra forma fazer com que 

cannabidiol importado em favor de Marília Nóbrega Torres não chegue ao seu 

destino quando da sua Importação, sempre que solicitado por escrito por Médico 

que acompanhe o tratamento de Marília; [...]

Por sua vez, a sentença de fl s. 155-160 bem delimitou a controvérsia ao 

afi rmar que, por se tratar de medicamento importado, legítima a presença da 

União no polo passivo da demanda, a fi m de que “não oponha obstáculo ao seu 

ingresso no território nacional”.

Ratifi cado pelo acórdão recorrido, esse entendimento encontra-se em 

consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte, no sentido de que 

a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem legitimidade 

passiva em demandas que objetivem o acesso aos medicamentos e aos 

tratamentos médicos.

Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes:

Processual Civil. Administrativo. Agravo interno no recurso especial. Código 

de Processo Civil de 2015. Aplicabilidade. Violação aos arts. 127, 129, III, e 198 

da Constituição da República. Impossibilidade de análise em sede de recurso 

especial. Competência do STF. Alegação genérica de ofensa a dispositivo de 

lei federal. Deficiência de fundamentação. Incidência, por analogia, da 

Súmula n. 284/STF. Ação civil pública. Tratamento de saúde. Direito individual 

indisponível. Legitimidade ativa do Ministério Público. Responsabilidade solidária 

entre os entes federativos. Legitimidade passiva da União. Falta de previsão 

orçamentária. Impedimento ao provimento da ação. Inexistência. Efetivação de 

direito fundamental. Precedentes desta Corte. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 

Argumentos insuficientes para desconstituir a decisão atacada. Aplicação de 

multa. Art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015. Descabimento.

[...]

V - Esta Corte tem orientação consolidada no sentido de que o funcionamento 

do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios, sendo qualquer deles, em conjunto ou isoladamente, 

parte legítima para fi gurar no polo passivo de demanda que objetive a garantia 

de acesso a medicamentos ou a realização de tratamento médico.
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[...]

X - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp 1.234.968/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira 

Turma, julgado em 7/11/2017, DJe 21/11/2017).

Administrativo e Processual Civil. Recurso especial. Assistência médico-

hospitalar. Tratamento fora do domicílio - TFD. Responsabilidade solidária dos 

entes federativos. Conclusão do acórdão. Fatos e provas. Juízo de valor. Revisão. 

Súmula 7/STJ.

1. É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito 

fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, 

os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto.

2. O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido 

que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade 

solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para 

fi gurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a medicamentos.

3. Outrossim, se o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, decidiu 

ser o recorrido o detentor do direito ao tratamento fora do domicílio (TFD), não 

cabe ao STJ adentrar esse mérito, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ.

4. Recurso Especial de que não se conhece.

(REsp 1.689.944/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado 

em 17/10/2017, DJe 23/10/2017).

A matéria, inclusive, já foi objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal 

Federal, no julgamento do RE n. 855.178. Na ocasião, após o reconhecimento 

da repercussão geral da matéria, a Suprema Corte reafi rmou a sua jurisprudência 

para consolidar a tese de que “o tratamento médico adequado aos necessitados se 

insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes 

federados, podendo fi gurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou 

isoladamente” (Tema n. 793/STF).

Nesse contexto, não se mostra razoável a conclusão de que a garantia de 

acesso aos medicamentos, inclusive pelo meio de importação direta, deva fi car 

restrita ao ente público responsável pelo registro. Tal qual ocorre no caso em 

análise, por vezes, o acesso aos fármacos e insumos não é obstado por questões 

fi nanceiras, mas sim por entraves burocráticos e administrativos que prejudicam 

a efetividade do direito fundamental à saúde.

Desse modo, mormente por se tratar de um processo de importação, 

é legitima a presença da União no polo passivo da presente demanda, a fi m 
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de que, conforme bem acentuado pelo Juízo de primeiro grau, “não oponha 

obstáculo” ao ingresso do medicamento em território nacional, ou impeça que 

ele chegue ao seu destino.

Por fi m, sobre a alegada violação do art. 19-T da Lei n. 8.080/90, verifi ca-

se que o acórdão recorrido não analisou seu conteúdo, nem mesmo quando 

opostos embargos de declaração, até porque, conforme consignado, a ação não 

diz respeito ao fornecimento de medicamentos às expensas do Estado, pelo que 

carece o recurso do indispensável requisito do prequestionamento. Incidência 

dos enunciados sumulares n. 282 e 356 do STF, in verbis:

Súmula 282: É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando não ventilada, na 

decisão recorrida, a questão federal suscitada.

Súmula 356. O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos 

embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar 

o requisito do prequestionamento.

Finalmente, apenas para argumentar, quanto à necessidade de registro 

na Anvisa, por não se tratar de fornecimento de medicamento, mas apenas 

de autorização para a importação, não se aplica o entendimento fi rmado no 

tema 106 deste Superior Tribunal de Justiça, decorrente do REsps. 1.657.156 e 

1.102.457, julgados sob a sistemática de recursos repetitivos.

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e, nessa parte, nego-lhe 

provimento.

É o voto.




