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IMPRESCRITIBILIDADE DA REPARAÇÃO CIVIL DO DANO AO MEIO AMBIENTE 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO 
GERAL. TEMA 999. CONSTITUCIONAL. DANO 
AMBIENTAL. REPARAÇÃO. 
IMPRESCRITIBILIDADE.  
1. Debate-se nestes autos se deve prevalecer o 
princípio da segurança jurídica, que beneficia o autor 
do dano ambiental diante da inércia do Poder Público; 
ou se devem prevalecer os princípios constitucionais 
de proteção, preservação e reparação do meio 
ambiente, que beneficiam toda a coletividade.  
2. Em nosso ordenamento jurídico, a regra é a 
prescrição da pretensão reparatória. A 
imprescritibilidade, por sua vez, é exceção. Depende, 
portanto, de fatores externos, que o ordenamento 
jurídico reputa inderrogáveis pelo tempo.  
3. Embora a Constituição e as leis ordinárias não 
disponham acerca do prazo prescricional para a 
reparação de danos civis ambientais, sendo regra a 
estipulação de prazo para pretensão ressarcitória, a 
tutela constitucional a determinados valores impõe o 
reconhecimento de pretensões imprescritíveis.  
4. O meio ambiente deve ser considerado patrimônio 
comum de toda humanidade, para a garantia de sua 

integral proteção, especialmente em relação às 
gerações futuras. Todas as condutas do Poder Público 
estatal devem ser direcionadas no sentido de integral 
proteção legislativa interna e de adesão aos pactos e 
tratados internacionais protetivos desse direito 
humano fundamental de 3ª geração, para evitar 
prejuízo da coletividade em face de uma afetação de 
certo bem (recurso natural) a uma finalidade 
individual.  
5. A reparação do dano ao meio ambiente é direito 
fundamental indisponível, sendo imperativo o 
reconhecimento da imprescritibilidade no que toca à 
recomposição dos danos ambientais. 6. Extinção do 
processo, com julgamento de mérito, em relação ao 
Espólio de Orleir Messias Cameli e a Marmud Cameli 
Ltda, com base no art. 487, III, b do Código de Processo 
Civil de 2015, ficando prejudicado o Recurso 
Extraordinário. Afirmação de tese segundo a qual É 
imprescritível a pretensão de reparação civil de dano 
ambiental. 
(RE 654833, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, 
Tribunal Pleno, julgado em 20/04/2020, PROCESSO 
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-157  
DIVULG 23-06-2020  PUBLIC 24-06-2020)

 

 

SUSPENSÃO DA REVOGAÇÃO DAS RESOLUÇÕES CONAMA Nº 84/2001, 302/2002 E 303/2002 



 

EMENTA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE 
PRECEITO FUNDAMENTAL. PEDIDO DE LIMINAR. 
ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 225 DA 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RESOLUÇÃO 
CONAMA Nº 500/2020. REVOGAÇÃO DAS 
RESOLUÇÕES NºS 84/2001, 302/2002 E 303/2002. 
LICENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS DE 
IRRIGAÇÃO. PARÂMETROS, DEFINIÇÕES E LIMITES 
DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE DE 
RESERVATÓRIOS ARTIFICIAIS E REGIME DE USO 
DO ENTORNO. PARÂMETROS, DEFINIÇÕES E 
LIMITES DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE EM GERAL. SUPRESSÃO DE MARCOS 
REGULATÓRIOS AMBIENTAIS. APARENTE 
RETROCESSO. FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN 
MORA DEMONSTRADOS. MEDIDA LIMINAR 
DEFERIDA. REFERENDO.  

1. A mera revogação de normas operacionais fixadoras 
de parâmetros mensuráveis necessários ao 
cumprimento da legislação ambiental, sem sua 
substituição ou atualização, compromete a 
observância da Constituição, da legislação vigente e de 
compromissos internacionais.  

2. A revogação da Resolução CONAMA nº 284/2001 
sinaliza dispensa de licenciamento para 
empreendimentos de irrigação, mesmo que 
potencialmente causadores de modificações 
ambientais significativas, a evidenciar graves e 

imediatos riscos para a preservação dos recursos 
hídricos, em prejuízo da qualidade de vida das 
presentes e futuras gerações (art. 225, caput e § 1º, I, 
da CF). A revogação das Resoluções nºs 302/2002 e 
303/2002 distancia-se dos objetivos definidos no art. 
225 da CF, baliza material da atividade normativa do 
CONAMA. Aparente estado de anomia e descontrole 
regulatório, a configurar material retrocesso no 
tocante à satisfação do dever de proteger e preservar 
o equilíbrio do meio ambiente, incompatível com a 
ordem constitucional e o princípio da precaução. 
Precedentes. Aparente retrocesso na proteção e 
defesa dos direitos fundamentais à vida (art. 5º, caput, 
da CF), à saúde (art. 6º da CF) e ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado (art. 225, caput, da CF). 
Fumus boni juris demonstrado.  

3. Elevado risco de degradação de ecossistemas 
essenciais à preservação da vida sadia, 
comprometimento da integridade de processos 
ecológicos essenciais e perda de biodiversidade, a 
evidenciar o periculum in mora. 4. Liminar deferida, 
ad referendum do Plenário, para suspender os efeitos 
da Resolução CONAMA nº 500/2020, com a imediata 
restauração da vigência e eficácia das Resoluções 
CONAMA nºs 284/2001, 302/2002 e 303/2002. 5. 
Medida liminar referendada. 

(STF. ADPF 747 MC. Rel. Min. Rosa Weber. Pleno. 
Jul. 30.11.2020. DJe 10.12.2020.)

 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL E COMPETÊNCIA MUNICIPAL 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
DIREITO AMBIENTAL E CONSTITUCIONAL. 
FEDERALISMO. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS 
LEGISLATIVAS. RESOLUÇÃO DO CONSELHO 
ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DO CEARÁ 
COEMA/CE Nº 02, DE 11 DE ABRIL DE 2019. 
DISPOSIÇÕES SOBRE OS PROCEDIMENTOS, 
CRITÉRIOS E PARÂMETROS APLICADOS AOS 
PROCESSOS DE LICENCIAMENTO E AUTORIZAÇÃO 
AMBIENTAL NO ÂMBITO DA SUPERINTENDÊNICA 
ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – SEMACE. 
CABIMENTO. ATO NORMATIVO ESTADUAL COM 
NATUREZA PRIMÁRIA, AUTÔNOMA, GERAL, 
ABSTRATA E TÉCNICA. PRINCÍPIO DA 
PREDOMINÂNCIA DO INTERESSE PARA 
NORMATIZAR PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS E 
SIMPLIFICADOS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. 
PRECEDENTES. CRIAÇÃO DE HIPÓTESES DE 
DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE 
ATIVIDADES E EMPREENDIMENTOS 
POTENCIALMENTE POLUIDORES. 
FLEXIBILIZAÇÃO INDEVIDA. VIOLAÇÃO DO 
DIREITO FUNDAMENTAL AO MEIO AMBIENTE 
ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO (ART. 225 DA 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA), DO PRINCÍPIO DA 
PROIBIÇÃO DO RETROCESSO AMBIENTAL E DOS 
PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E DA PRECAUÇÃO. 

RESOLUÇÃO SOBRE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
NO TERRITÓRIO DO CEARÁ. INTERPRETAÇÃO 
CONFORME PARA RESGUARDAR A COMPETÊNCIA 
DOS MUNICÍPIOS PARA O LICENCIAMENTO DE 
ATIVIDADES E EMPREENDIMENTOS DE IMPACTO 
LOCAL. PROCEDENCIA PARCIAL DO PEDIDO.  

1. A Resolução do Conselho Estadual do Meio 
Ambiente do Ceará COEMA/CE nº 02/2019 foi editada 
como um marco normativo regulatório do 
licenciamento ambiental no Estado do Ceará, no 
exercício do poder normativo ambiental de que detém 
o Conselho Estadual do Meio Ambiente dentro 
federalismo cooperativo em matéria ambiental. A 
Resolução impugnada elabora, de forma primária, 
autônoma, abstrata, geral e técnica, padrões 
normativos e regulatórios do licenciamento ambiental 
no Estado. Implementação da política estadual do 
meio ambiente a possibilitar o controle por meio da 
presente ação direta de inconstitucionalidade.  

2. Em matéria de licenciamento ambiental, os Estados 
ostentam competência legislativa concorrente a fim de 
atender às peculiaridades locais. A disposição de 
particularidades sobre o licenciamento ambiental não 
transborda do limite dessa competência. O órgão 
ambiental estadual competente definiu 
procedimentos específicos, de acordo com as 
características da atividade ou do empreendimento. 



 

Os tipos de licenças ambientais revelam formas 
específicas ou simplificadas de licenciamento, 
inclusive de empreendimentos já existentes e 
previamente licenciados, em exercício da competência 
concorrente. O art. 4º da Resolução do COEMA/CE nº 
02/2019 situa-se no âmbito normativo concorrente e 
concretiza o dever constitucional de licenciamento 
ambiental à luz da predominância do interesse no 
estabelecimento de procedimentos específicos e 
simplificados para as atividade e empreendimentos de 
pequeno potencial de impacto ambiental. Ausência de 
configuração de desproteção ambiental. Em realidade, 
busca-se otimizar a atuação administrativa estadual, 
em prestígio ao princípio da eficiência e em prol da 
manutenção da proteção ambiental. 
Inconstitucionalidade não configurada.  

3. O art. 8º da Resolução COEMA 02/2019 criou 
hipóteses de dispensa de licenciamento ambiental 
para a realização de atividades impactantes e 
degradadoras do meio ambiente. O afastamento do 
licenciamento de atividades potencialmente 
poluidoras afronta o art. 225 da Constituição da 
República. Empreendimentos e atividades 
econômicas apenas serão considerados lícitos e 
constitucionais quando subordinados à regra de 
proteção ambiental. A atuação normativa estadual 
flexibilizadora caracteriza violação do direito 

fundamental ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado e afronta a obrigatoriedade da 
intervenção do Poder Público em matéria ambiental. 
Inobservância do princípio da proibição de retrocesso 
em matéria socioambiental e dos princípios da 
prevenção e da precaução. Inconstitucionalidade 
material do artigo 8º da Resolução do COEMA/CE nº 
02/2019.  

4. A literalidade da expressão “território do Estado do 
Ceará” pode conduzir à interpretação de aplicação da 
Resolução estadual também aos Municípios do Estado, 
que detêm competência concorrente quanto ao tema 
(arts. 24, VI, VII e VIII, e 30, I e II, CF). Necessária a 
interpretação conforme a Constituição ao seu artigo 
1º, caput, para resguardar a competência municipal 
para o licenciamento ambiental de atividades e 
empreendimentos de impacto local.  

5. Ação direta conhecida e pedido julgado 
parcialmente procedente para declarar a 
inconstitucionalidade material do artigo 8º da 
Resolução do COEMA/CE nº 02/2019 e conferir 
interpretação conforme a Constituição Federal ao seu 
artigo 1º, caput, a fim de resguardar a competência 
municipal para o licenciamento ambiental de 
atividades e empreendimentos de impacto local.  

(STF. ADI 6288. Rel. Min. Rosa Weber. Pleno. Jul. 
23.11.2020. DJe. 03.12.2020) 

 

 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL ESTADUAL E NORMAS FEDERAIS 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. 
IV E § 7º DO ART. 12 DA LEI COMPLEMENTAR N. 
5/1994 DO AMAPÁ, ALTERADA PELA LEI 
COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 70/2012. LICENÇA 
AMBIENTAL ÚNICA. DISPENSA DE OBTENÇÃO DAS 
LICENÇAS PRÉVIAS, DE INSTALAÇÃO E DE 
OPERAÇÃO, ESTABELECIDAS PELO CONAMA (INC. I 
DO ART. 8º DA LEI N. 6.938/1981). OFENSA À 
COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA EDITAR NORMAS 
GERAIS SOBRE PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE. 
DESOBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO E DO 
DEVER DE PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE 

ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO (ART. 225 DA 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). AÇÃO JULGADA 
PROCEDENTE PARA DECLARAR A 
INCONSTITUCIONALIDADE DO INC. IV E DO § 7º DO 
ART. 12 DA LEI COMPLEMENTAR N. 5/1994 DO 
AMAPÁ, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 
ESTADUAL N. 70/2012. 

(STF. ADI 5475/AP. Rel. Min. Cármen Lúcia. Pleno. 
Jul. 20.4.2020. DJe 3.6.2020). 
 

Nota dos elaboradores: a ementa foi copiada tal como se encontra no 
acórdão.

 

 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL E SEPARAÇÃO DE PODERES 

Ação direta de inconstitucionalidade.  

2. Art. 279 da Constituição do Estado do Mato Grosso. 
Construção de centrais termoelétricas e 
hidroelétricas.  

3. Necessidade de aprovação do Projeto Técnico de 
Impacto Ambiental pela Assembleia Legislativa. 
Inconstitucionalidade. Precedentes.  

4. Medida cautelar deferida monocraticamente, ad 

referendum do Plenário.  

5. Ação julgada procedente, nos termos da medida 
cautelar anteriormente deferida.  

(STF. ADI 6.350. Rel. Min. Gilmar Ferreira Mendes. 
Pleno. Jul. 13.10.2020, DJe 29.10.2020) 

 

 

Nota dos elaboradores: a ementa foi copiada tal como se encontra no 
acórdão.

 

 



 

INDENIZAÇÃO POR DANO DECORRENTE DE ERRO NA EMISSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL  

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E 
AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 
OCORRÊNCIA. DANO AMBIENTAL. TEORIA DO 
RISCO INTEGRAL. PRINCÍPIO DO POLUIDOR-
PAGADOR. EXONERAÇÃO DA RESPONSABILIDADE. 
NEXO CAUSAL. ROMPIMENTO. ALEGAÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 
AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. MATA ATLÂNTICA. 
VEGETAÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA. GRAUS 
MÉDIO E AVANÇADO DE REGENERAÇÃO. 
DEFINIÇÃO. RESOLUÇÃO CONAMA Nº 2 DE MARÇO 
DE 1994. OFENSA REFLEXA. DESCABIMENTO. 
INTERESSE SOCIAL E UTILIDADE PÚBLICA. 
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 
VALOR DA INDENIZAÇÃO. DEFICIÊNCIA DA 
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF.  

1. Ação civil pública por meio da qual se requer a 
indenização de dano ambiental decorrente do corte 
indevido de vegetação para a instalação de um posto 
de combustíveis em área de Mata Atlântica e a 
proibição da concessão de licenças ambientais em 
condições semelhantes.  

2. Recurso especial interposto em: 28/09/2015; 
conclusos ao gabinete em: 1º/07/2019; aplicação do 
CPC/73.  

3. O propósito recursal é determinar se: a) persistiu a 
negativa de prestação jurisdicional, por ter o Tribunal 
de origem se omitido de examinar a tese de 
interrupção do nexo de causalidade; b) nos danos 
ambientais, é possível arguir causas de exoneração da 
responsabilidade; c) as licenças ambientais foram 
concedidas de acordo com as normas pertinentes; d) 
havia utilidade pública ou interesse social que 
autorizassem a supressão de vegetação da Mata 
Atlântica; e e) se o valor da multa/reparação foi fixado 
de modo exorbitante.  

4. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, rejeitam-
se os embargos de declaração.  

5. A exoneração da responsabilidade pela interrupção 
do nexo causal é admitida na responsabilidade 
subjetiva e em algumas teorias do risco, que regem a 
responsabilidade objetiva, mas não pode ser alegada 

quando se tratar de dano subordinado à teoria do 
risco integral.  

6. Os danos ambientais são regidos pela teoria do risco 
integral, colocando-se aquele que explora a atividade 
econômica na posição de garantidor da preservação 
ambiental, sendo sempre considerado responsável 
pelos danos vinculados à atividade, descabendo 
questionar sobre a exclusão da responsabilidade pelo 
suposto rompimento do nexo causal (fato exclusivo de 
terceiro ou força maior). Precedentes.  

7. Na hipótese concreta, mesmo que se considere que 
a instalação do posto de combustíveis somente tenha 
ocorrido em razão de erro na concessão da licença 
ambiental, é o exercício dessa atividade, de 
responsabilidade da recorrente, que gera o risco 
concretizado no dano ambiental, razão pela qual não 
há possibilidade de eximir-se da obrigação de reparar 
a lesão verificada.  

8. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais 
indicados como violados, não obstante a interposição 
de embargos de declaração, impede o conhecimento 
do recurso especial, mas não prejudica o 
questionamento posterior do direito de regresso da 
recorrente em face dos demais responsáveis, com 
fundamento no art. 934 do CC/02.  

9. A interposição de recurso especial não é cabível 
quando a violação apontada pelo recorrente se refira 
a norma que não se enquadre no conceito de lei 
federal do art. 105, I, a, da CF/88, o que ocorre na 
espécie, em que os conceitos de “vegetação primária e 
secundária” e “estágios avançado, médio e inicial de 
regeneração” se encontram disciplinados em 
Resolução do CONAMA (Res. 2, de 18 de março de 
1994).  

10. O reexame de fatos e provas em recurso especial é 
inadmissível.  

11. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência 
importa no não conhecimento do recurso quanto ao 
tema.  

12. Recurso especial PARCIALMENTE CONHECIDO e, 
no ponto, DESPROVIDO  

(STJ. REsp 1612887/PR. Rel. Min. Nancy Andrighi. 
Terceira Turma. Jul. 28.4.2020. DJe 7.5.2020)

 
 

COMPENSAÇÃO DE DANOS AMBIENTAIS OCORRIDOS NA ÁREA DE RESERVA LEGAL 

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. RECURSO 
ESPECIAL. MOLDURA FÁTICA: AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA AJUIZADA EM 2011, PARA RECOMPOR 
E PRESERVAR A RESERVA LEGAL EM IMÓVEL 
RURAL. COMPENSAÇÃO AMBIENTAL FEITA NO 
MESMO BIOMA, PORÉM FORA DA MESMA 
MICROBACIA HIDROGRÁFICA, CONFORME 
PERMISSÃO DO ART. 66, III E § 6o., II DA LEI 
12.651/2012. A PRETENSÃO MINISTERIAL 

CONSISTE EM OBRIGAR QUE A COMPENSAÇÃO 
OCORRA NA MESMA MICROBACIA, NOS TERMOS 
DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL REVOGADA (ART. 
44, III DA LEI 4.771/1965). ANÁLISE JURÍDICA: 
ENTENDIMENTO PREDOMINANTE, NA 
PRIMEIRA TURMA DESTA CORTE SUPERIOR, 
QUANTO À INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO 
RETROATIVA DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. 
ACÓRDÃO PARADIGMA: RESP 1.646.193/SP, 



 

REL. MIN. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, REL. 
P/ ACÓRDÃO MIN. GURGEL DE FARIA, DJE 
4.6.2020. RESSALVA, TODAVIA, PARA A 
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS 
DISPOSITIVOS EXPRESSAMENTE 
RETROATIVOS, COMO O ART. 66, EM DISCUSSÃO 
NESTES AUTOS. PARECER DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO FEDERAL PELO PROVIMENTO DO 
APELO NOBRE. RECURSO ESPECIAL DO 
PRESENTANTE MINISTERIAL A QUE SE NEGA 
PROVIMENTO. 
1. PRELIMINARMENTE: 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 (Enunciado Administrativo 2). 
2. Inexiste a alegada violação do art. 535, II do 
CPC/1973, pois a prestação jurisdicional foi dada 
na medida da pretensão deduzida, conforme se 
depreende da análise do acórdão recorrido. O 
Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a 
controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido 
de qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 
Observe-se, ademais, que julgamento diverso do 
pretendido, como na espécie, não implica ofensa à 
norma ora invocada. 
3. MOLDURA FÁTICA DO ACÓRDÃO RECORRIDO: 
Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública proposta 
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS 
GERAIS, no ano de 2011, contra o ESPÓLIO DE 
VICENTE AULICINO, pleiteando, em suma, a 
demarcação e a recuperação da área de reserva 
legal em seu imóvel rural. 
4. Para tanto, aduz o Parquet que, diante da 
degradação da reserva legal em seu imóvel, o 
proprietário promoveu a compensação ambiental, 
adquirindo reserva legal em terreno rural diverso. 
Entretanto, tal compensação não teria observado a 
exigência do art. 44, III da Lei 4.771/1965 (o antigo 
Código Florestal), segundo o qual somente seria 
compensável a reserva legal dentro da mesma 
microbacia hidrográfica. 
5. A sentença (fls. 546/549) e o acórdão (fls. 
697/733), proferidos já na vigência da Lei 
12.651/2012, rejeitaram a pretensão ministerial, 
ao argumento de que o Código Florestal atualmente 
em vigor não exige que a compensação ocorra na 
mesma microbacia, bastando que as reservas legais 
se situem no mesmo bioma, conforme seu art. 66, § 

6o., II. Assim, aplicando ao caso a modificação 
legislativa, concluíram que a área de reserva legal 
adquirida pelo réu localiza-se no mesmo bioma do 
imóvel a ser compensado, com a chancela do órgão 
ambiental estadual, o que tornaria lícita a 
compensação (fls. 717). 
6. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Estabelecer 
a legislação aplicável à compensação ambiental da 
reserva legal em imóvel rural: se o art. 44, III da Lei 
4.771/1965, segundo o qual a compensação 
deveria ocorrer dentro da mesma microbacia; ou o 
art. 66, III e § 6o., II da Lei 12.651/2012, que não 
impõe tal exigência, demandando apenas que a 
áreas compensadas se localizem no mesmo bioma. 
7. QUANTO AO MÉRITO: A Segunda Turma deste 
Tribunal Superior firmou entendimento segundo a 
qual a regra geral será a incidência da legislação 
florestal, de direito material, vigente à época dos 
fatos, na qual se determina a aplicação da Lei 
4.771/1965 para as degradações ambientais 
ocorridas em sua vigência (PET no REsp. 
1.240.122/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 
19.12.2012). 
8. Essa tese foi referendada pela Primeira Turma, 
por maioria, no julgamento do REsp. 1.646.193/SP, 
Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ 
Acórdão Min. GURGEL DE FARIA, DJe 4.6.2020. 
Entretanto, naquela ocasião, foi admitida a 
aplicação dos dispositivos expressamente 
retroativos do Novo Código Florestal. Este é o caso 
do art. 66 - que inclusive foi objeto de discussão no 
aresto -, o qual rege formas alternativas de 
recomposição da reserva legal para os imóveis 
consolidados até 22.7.2008. 
9. Por conseguinte, a pretensão do MINISTÉRIO 
PÚBLICO está em dissonância com a compreensão 
da Primeira Turma desta Corte Superior. Afinal, o 
que busca o Parquet é impedir a compensação 
realizada com espeque no art. 66 da Lei 
12.651/2012, por pretender a incidência das regras 
da Lei 4.771/1965. No julgamento do REsp. 
1.646.193/SP, por outro lado, prevaleceu a tese de 
que o sobredito art. 66 aplica-se, sim, 
retroativamente, nos exatos termos de seu caput. 
10. Recurso Especial do Presentante Ministerial a 
que se nega provimento, em divergência ao parecer 
do Ministério Público Federal. 
(REsp 1532719/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO 
NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado 
em 08/09/2020, DJe 15/09/2020)

 

SUSPENSÃO DO PERÍODO DE DEFESO POR ATO DO PODER EXECUTIVO 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E 
AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 
OCORRÊNCIA. DANO AMBIENTAL. TEORIA DO 
RISCO INTEGRAL. PRINCÍPIO DO POLUIDOR-

PAGADOR. EXONERAÇÃO DA RESPONSABILIDADE. 
NEXO CAUSAL. ROMPIMENTO. ALEGAÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 
AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. MATA ATLÂNTICA. 
VEGETAÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA. GRAUS 
MÉDIO E AVANÇADO DE REGENERAÇÃO. 



 

DEFINIÇÃO. RESOLUÇÃO CONAMA Nº 2 DE MARÇO 
DE 1994. OFENSA REFLEXA. DESCABIMENTO. 
INTERESSE SOCIAL E UTILIDADE PÚBLICA. 
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 
VALOR DA INDENIZAÇÃO. DEFICIÊNCIA DA 
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF. 
1. Ação civil pública por meio da qual se requer a 
indenização de dano ambiental decorrente do corte 
indevido de vegetação para a instalação de um posto 
de combustíveis em área de Mata Atlântica e a 
proibição da concessão de licenças ambientais em 
condições semelhantes. 
2. Recurso especial interposto em: 28/09/2015; 
conclusos ao gabinete em: 1º/07/2019; aplicação do 
CPC/73. 
3. O propósito recursal é determinar se: a) persistiu a 
negativa de prestação jurisdicional, por ter o Tribunal 
de origem se omitido de examinar a tese de 
interrupção do nexo de causalidade; b) nos danos 
ambientais, é possível arguir causas de exoneração da 
responsabilidade; c) as licenças ambientais foram 
concedidas de acordo com as normas pertinentes; d) 
havia utilidade pública ou interesse social que 
autorizassem a supressão de vegetação da Mata 
Atlântica; e e) se o valor da multa/reparação foi fixado 
de modo exorbitante. 
4. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, rejeitam-
se os embargos de declaração. 
5. A exoneração da responsabilidade pela interrupção 
do nexo causal é admitida na responsabilidade 
subjetiva e em algumas teorias do risco, que regem a 
responsabilidade objetiva, mas não pode ser alegada 
quando se tratar de dano subordinado à teoria do 
risco integral. 
6. Os danos ambientais são regidos pela teoria do risco 
integral, colocando-se aquele que explora a atividade 
econômica na posição de garantidor da preservação 
ambiental, sendo sempre considerado responsável 
pelos danos vinculados à atividade, descabendo 

questionar sobre a exclusão da responsabilidade pelo 
suposto rompimento do nexo causal (fato exclusivo de 
terceiro ou força maior). Precedentes. 
7. Na hipótese concreta, mesmo que se considere que 
a instalação do posto de combustíveis somente tenha 
ocorrido em razão de erro na concessão da licença 
ambiental, é o exercício dessa atividade, de 
responsabilidade da recorrente, que gera o risco 
concretizado no dano ambiental, razão pela qual não 
há possibilidade de eximir-se da obrigação de reparar 
a lesão verificada. 
8. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais 
indicados como violados, não obstante a interposição 
de embargos de declaração, impede o conhecimento 
do recurso especial, mas não prejudica o 
questionamento posterior do direito de regresso da 
recorrente em face dos demais responsáveis, com 
fundamento no art. 
934 do CC/02. 
9. A interposição de recurso especial não é cabível 
quando a violação apontada pelo recorrente se refira 
a norma que não se enquadre no conceito de lei 
federal do art. 105, I, a, da CF/88, o que ocorre na 
espécie, em que os conceitos de "vegetação primária e 
secundária" e "estágios avançado, médio e inicial de 
regeneração" se encontram disciplinados em 
Resolução do CONAMA (Res. 2, de 18 de março de 
1994). 
10. O reexame de fatos e provas em recurso especial é 
inadmissível. 
11. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência 
importa no não conhecimento do recurso quanto ao 
tema. 
12. Recurso especial PARCIALMENTE CONHECIDO e, 
no ponto, DESPROVIDO. 
(REsp 1612887/PR, Rel. Ministra NANCY 
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 
28/04/2020, DJe 07/05/2020)

 

 
 

CUMPRIMENTO DE TAC CELEBRADO ANTES DA APROVAÇÃO DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL 

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. EMBARGOS À 
EXECUÇÃO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE 
CONDUTA (TAC) CELEBRADO ANTES DA 
VIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. 
TEMPUS REGIT ACTUM. 

1. Trata-se, na origem, de Embargos à Execução em 
que se requer, com fundamento na superveniência 
do novo Código Florestal, a extinção de Execução 
por quantia certa proposta pelo Ministério Público 
para o pagamento de multa decorrente do 
descumprimento de TAC relativo a infrações 
ambientais. 

2. O pedido das embargantes foi julgado 
improcedente pelo Juízo do primeiro grau, sob o 
argumento de que a Lei 4.771/1965 se aplica aos 
TACs celebrados durante a sua vigência. Decidindo 

Apelação, o Tribunal de origem, com fundamento 
nas disposições do novo Código Florestal, anulou a 
sentença, determinando a adaptação do TAC à nova 
legislação. 

3. As cláusulas de Termo de Ajustamento de Conduta 
- TAC, ou de documento assemelhado, devem ser 
adimplidas fielmente e de boa-fé, incumbindo ao 
degradador a prova da satisfação plena das 
obrigações assumidas. A inadimplência, total ou 
parcial, do TAC dá ensejo à execução do avençado e 
das sanções de garantia. O STJ consolidou o 
entendimento de que o novo Código Florestal não 
pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, os 
direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada. 
Precedentes. 

4. Uma vez celebrado, e cumpridas as formalidades 



 

legais, o Termo de Ajustamento de Conduta - TAC 
constitui ato jurídico perfeito, imunizado contra 
alterações legislativas posteriores que enfraqueçam 
as obrigações ambientais nele estabelecidas. Deve, 
assim, ser cabal e fielmente implementado, vedado ao 
juiz recusar sua execução, pois do contrário 
desrespeitaria a garantia da irretroatividade da lei 
nova, prevista no art. 6º da Lei de Introdução às 

Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei 
4.657/1942). Precedentes do STJ. 

5. Recurso Especial provido. 

(REsp 1802754/SP, Rel. Ministro HERMAN 
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 
08/10/2019, DJe 11/09/2020)

 

 

 

 

EDIFICAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E EM TERRENO DE MARINHA  

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. EDIFICAÇÃO 
IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO 
AMBIENTAL E EM TERRENO DE MARINHA. 
AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO E LICENÇAS 
AMBIENTAIS IMPERIOSAS. REPARAÇÃO INTEGRAL 
DO DANO AMBIENTAL. MEDIDAS PARA 
RECUPERAÇÃO E COMPENSAÇÃO PELO PERÍODO 
EM QUE FORAM DESRESPEITADAS AS NORMAS 
AMBIENTAIS. CABÍVEL A CUMULAÇÃO DAS 
CONDENAÇÕES IN CASU. PRECEDENTES.  

I - Na origem, trata-se de ação civil pública ajuizada 
pelo Ministério Público Federal contra Márcio Soares 
da Costa objetivando a demolição de barraca de praia 
irregularmente construída, por se tratar de área de 
preservação permanente e terreno de marinha, na 
Praia de Quixaba, no Município de Aracati/CE, bem 
como a reparação dos danos ambientais e a 
condenação ao pagamento de indenização ao Fundo 
de Defesa dos Direitos Difusos.  

II - A sentença acolheu os pedidos, condenando o réu 
à  recuperar a área degradada, com a demolição da 
edificação irregular e remoção de todos os materiais e 
entulhos decorrentes de sua ocupação, devendo, para 
tanto, apresentar Plano de Recuperação de Área 
Degradada (PRAD), bem como indenização pecuniária 
em favor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos.  

III - O Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em sede 
recursal, reformou a decisão para afastar a 
condenação à reparação do dano ambiental e 
indenização imposta, remanescendo, apenas, a 
condenação com relação à demolição da construção 
irregular.  

IV - Em relação à apontada afronta a dispositivos da 
Lei n. 4.771/1965 e Lei n. 6.938/1981, constata-se que 
o Tribunal a quo, apesar de consignar acerca da 
irregularidade da edificação inserida nos limites de 
área de preservação permanente e em terreno de 
marinha, que perdura por mais de 30 (trinta) anos, 
entendeu pela improcedência dos pedidos de 
reparação do dano ambiental e indenização 
pecuniária.  

V - Nesse diapasão, o acórdão objurgado se encontra 
em dissonância com o entendimento consolidado 
desta Corte segundo o qual, a necessidade de 

reparação integral da lesão causada ao meio ambiente 
autoriza a cumulação das condenações supracitadas, 
porquanto, além de devido o pleito cominatório - a fim 
de restaurar a área degradada, a indenização in casu 
não corresponde ao dano a ser reparado, mas aos seus 
efeitos remanescentes, reflexos ou transitórios. VI - 
Recurso especial provido para restabelecer 
integralmente a sentença monocrática. 

(STJ. REsp. 1869672/CE. Rel. Min. Francisco 
Falcão. Segunda Turma. Jul. 15.09.2020. DJe 
23.9.2020.) 


