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RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA 
PROCURADOR : MOZART LEITE DE OLIVEIRA JUNIOR E OUTRO(S)

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES (Relator): 

Cuida-se de recurso especial interposto por Ernani Schlosser, inconformado com o aresto 

proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região e assim ementado:

ADMINISTRATIVO. LIMITAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE. 
IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DA MATA CILIAR EM ÁREA DE 
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. 
ILÍCITO AMBIENTAL. PERPETUAÇÃO. MULTA. MANUTENÇÃO. 
RELEVÂNCIA PARA O CONTROLE DO ESFORÇO DEPREDATÓRIO EM 
APP.
1.- A hipótese dos autos não trata de desapropriação indireta, mas tão somente de 
pretensão à indenização em virtude de limitação administrativa perpetrada pelo art. 
4º do Código Florestal, que veda a supressão de mata ciliar em área de preservação 
permanente. Portanto, resta afastada a natureza de ação real, porque não houve 
desapossamento, caracterizando-se como ação pessoal contra a União, visando 
indenização pela limitação de uso da propriedade, cujo prazo prescricional rege-se 
pelo Decreto 20.910/32. 
2.- A limitação de uso não enseja indenização porque a gratuidade é característica 
pertinente ao instituto. 
3.- É cabível a compensação de honorários advocatícios, na hipótese de 
sucumbência recíproca, mesmo quando uma das partes litiga sob o pálio da 
Assistência Judiciária Gratuita. 
4.- Aquele que perpetua o ilícito ambiental também comete dano ao meio 
ambiente. 
5.- Não havendo nenhuma ilegalidade no procedimento administrativo que 
cominou a multa aplicada, e tendo-se em conta que a multa é de extrema 
importância para o controle do esforço depredatório sobre a área de preservação 
permanente compreendida pelas matas ciliares do Rio Iguaçu, cuja relevância foi 
acima exposta, tem-se que a sua imposição por parte da autarquia é absolutamente 
necessária e devida.

Os embargos declaratórios opostos pelo ora recorrente foram parcialmente acolhidos 

apenas para fins de prequestionamento.

Em suas razões, o recorrente alega a existência de desrespeito aos arts. 2º e 8º da Lei 
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n. 4.771/65. Disserta, ainda, sobre a negativa de vigência ao art. 18 da Lei n. 4.771/65, ao 

argumento de que sua área já vinha sendo utilizada antes da vigência do Código Florestal, 

mas que teria sofrido restrição de uso na porção constante de área de preservação permanente 

e, nesse sentido, quando fosse necessário recuperar tal área, seria indispensável a indenização 

do proprietário por parte do Poder Público. Sustenta, ainda, violação ao art. 1º do Decreto n. 

20.910/32, ao fundamento de que o termo a quo da prescrição seria o momento da lavratura 

da multa e do termo do embargos da área lavrados em seu desfavor. Por fim, aponta dissídio 

jurisprudencial sobre a questão.

Contrarrazões às fls. 446/455.

Juízo de admissibilidade positivo na instância ordinária.

Parecer do MPF pelo parcial conhecimento e conseqüente não-provimento da parte 

conhecida.

É o relatório.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.247.140 - PR (2011/0076243-2)

  
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALÍNEA "A" DO 
PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. 
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF, POR ANALOGIA. 
CONCLUSÕES DA ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 
DESTA CORTE SUPERIOR. ALÍNEA "C" DO PERMISSIVO 
CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ATUAL.
1. Trata-se de ação em que se pretende a indenização em virtude de limitação 
administrativa perpetrada pelo art. 4º do Código Florestal, que veda a supressão 
de mata ciliar em área de preservação permanente.
2. Não se pode conhecer do alegado desrespeito aos arts. 2º e 8º da Lei n. 
4.771/65, pois as alegações que fundamentaram a pretensa ofensa são genéricas, 
sem discriminação das razões pelas quais tais dispositivos teriam sido 
contrariados. Incide, no caso, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, por 
analogia.
3. A pretensão recursal busca, na verdade, analisar a espécie de intervenção na 
propriedade do recorrente e a realização de reflorestamento ou desmatamento na 
área em questão, sendo necessário rever a premissa de fato fixada pelo Tribunal 
de origem, soberano na avaliação do conjunto fático-probatório constante dos 
autos, o que é vedado aos membros do Superior Tribunal de Justiça por sua 
Súmula n. 7.
4. Quanto à aludida extinção da pretensão de reparação do dano ambiental, 
mediante recomposição da área, impõe-se notar que esta Corte já se sedimentou 
no sentido da imprescritibilidade desta. Precedentes.
5. No que tange à apontada divergência jurisprudencial, não há como se falar em 
divergência atual, o que torna possível aplicar ao caso a Súmula n. 83/STJ. Em 
verdade, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a obrigação de 
recuperar a degradação ambiental ocorrida na faixa da reserva legal ou área de 
preservação permanente abrange aquele que é titular da propriedade do imóvel, 
mesmo que não seja de sua autoria a deflagração do dano, tendo em consideração 
a sua natureza propter rem. Precedentes.
6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

  
  

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES (Relator): 

Trata-se de ação em que se pretende a indenização em virtude de limitação administrativa 

perpetrada pelo art. 4º do Código Florestal, que veda a supressão de mata ciliar em área de 

preservação permanente.

Não se pode conhecer do alegado desrespeito aos arts. 2º e 8º da Lei 4.771/65, pois 
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as alegações que fundamentaram a pretensa ofensa são genéricas, sem discriminação das 

razões pelas quais tais dispositivos teriam sido contrariados. Incide, no caso, a Súmula n. 284 

do Supremo Tribunal Federal, por analogia.

Sobre a negativa de vigência ao art. 18 da Lei n. 4.771/65, das argumentações 

constantes do voto condutor, consta o seguinte trecho:

No entanto, os argumentos do apelante não devem ser acolhidos.
Primeiramente, o recorrente intenta enquadrar a situação em comento na figura 
administrativa da desapropriação indireta, argumentando ser devida, por isso, a 
indenização pleiteada.
No entanto, percebe-se que, no caso em tela, não se trata de desapropriação 
indireta, mas sim de limitação de uso.
(...)
No caso em exame, entretanto, o apelante não foi desapossado de sua propriedade, 
senão que apenas lhe é limitada a utilização econômica em razão da proteção 
ambiental. Da mesma sorte, não foi dada qualquer destinação pública à área do 
recorrente, como a torná-la reserva ecológica ou parque ambiental. Por 
conseguinte, não há que se falar em "irreversibilidade do apossamento", visto que 
não houve apossamento algum.
(...)
Ocorre que, sucintamente, o dispositivo invocado não se aplica à situação em 
exame. O caso não é de reflorestamento em propriedade particular, mas de 
desmatamento por parte de particular (imposição de sanção por uso ilícito de área 
de preservação permanente). Não há qualquer correlação entre a legislação 
invocada e a hipótese em comento, o que afasta a suposta violação à legalidade.

A seu turno, a parte recorrente assevera no especial o que se segue:

A autuação emitida pelo IBAMA em face ao Recorrente tem por objeto a 
utilização de forma imprópria da área de preservação permanente constante de sua 
propriedade, obrigando o mesmo a realizar de forma indireta a recuperação, pois 
ocorreu concomitante com a autuação também o embargo do uso da propriedade 
na porção constante de área de preservação permanente.
(...)
Ocorre que o r. Acórdão entendeu que no caso presente não estaríamos falando em 
reflorestamento, mas sim em desmatamento, o que não é possível ser aceito, haja 
vista que a situação em apreço é exatamente a constante do artigo supra, onde uma 
área que já vinha sendo utilizada antes da vigência do código florestal, e que sofre 
restrição ao uso, e, conforme narrado no próprio artigo, bem como em toda a lei 
4.771/65, ele não possuída prazo para ser posto em prática, da mesma sorte que 
para que fosse considerada necessária a recuparação da propriedade, que poderia 
fazer tal análise seria somente o órgão especializado do estado, com uma 
verificação in loco , para daí ser determinada a obrigação de recuperar.

Fica fácil observar, portanto, que a pretensão recursal busca, na verdade, analisar a 

espécie de intervenção na propriedade do recorrente e a realização de reflorestamento ou 

desmatamento na área em questão, sendo necessário rever a premissa de fato fixada pelo 
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Tribunal de origem, soberano na avaliação do conjunto fático-probatório constante dos autos, 

o que é vedado aos membros do Superior Tribunal de Justiça por sua Súmula n. 7.

Quanto à aludida extinção da pretensão de reparação do dano ambiental, mediante 

recomposição da área, impõe-se notar que esta Corte já se sedimentou no sentido da 

imprescritibilidade desta. Confira-se o seguinte precedente:

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL - DIREITO AMBIENTAL-  AÇÃO 
CIVIL PÚBLICA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – 
IMPRESCRITIBILIDADE DA REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL – 
PEDIDO GENÉRICO – ARBITRAMENTO DO QUANTUM DEBEATUR NA 
SENTENÇA: REVISÃO, POSSIBILIDADE - SÚMULAS 284/STF E 7/STJ.
1.É da competência da Justiça Federal o processo e julgamento de Ação Civil 
Pública visando indenizar a comunidade indígena Ashaninka-Kampa do rio 
Amônia.
2. Segundo a jurisprudência do STJ e STF trata-se de competência territorial e 
funcional, eis que o dano ambiental não integra apenas o foro estadual da Comarca 
local, sendo bem mais abrangente espraiando-se por todo o território do Estado, 
dentro da esfera de competência do Juiz Federal.
3. Reparação pelos danos materiais e morais, consubstanciados na extração ilegal 
de madeira da área indígena.
4. O dano ambiental além de atingir de imediato o bem jurídico que lhe está 
próximo, a comunidade indígena, também atinge a todos os integrantes do Estado, 
espraiando-se para toda a comunidade local, não indígena e para futuras gerações 
pela irreversibilidade do mal ocasionado.
5. Tratando-se de direito difuso, a reparação civil assume grande amplitude, com 
profundas implicações na espécie de responsabilidade do degradador que é 
objetiva, fundada no simples risco ou no simples fato da atividade danosa, 
independentemente da culpa do agente causador do dano.
6. O direito ao pedido de reparação de danos ambientais, dentro da logicidade 
hermenêutica, está protegido pelo manto da imprescritibilidade, por se tratar de 
direito inerente à vida, fundamental e essencial à afirmação dos povos, 
independentemente de não estar expresso em texto legal.
7. Em matéria de prescrição cumpre distinguir qual o bem jurídico tutelado: se 
eminentemente privado seguem-se os prazos normais das ações indenizatórias; se 
o bem jurídico é indisponível, fundamental, antecedendo a todos os demais 
direitos, pois sem ele não há vida, nem saúde, nem trabalho, nem lazer , 
considera-se imprescritível o direito à reparação.
8. O dano ambiental inclui-se dentre os direitos indisponíveis e como tal está 
dentre os poucos acobertados pelo manto da imprescritibilidade a ação que visa 
reparar o dano ambiental.
9. Quando o pedido é genérico, pode o magistrado determinar, desde já, o 
montante da reparação, havendo elementos suficientes nos autos. Precedentes do 
STJ.
10. Inviável, no presente recurso especial modificar o entendimento adotado pela 
instância ordinária, no que tange aos valores arbitrados a título de indenização, por 
incidência das Súmulas 284/STF e 7/STJ.
11. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.
(REsp 1120117/AC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 10/11/2009, DJe 19/11/2009)
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No que tange à apontada divergência jurisprudencial, à vista do precedente – REsp 

229302/SP – , não há como se falar em divergência atual, o que torna possível aplicar ao caso 

a Súmula 83/STJ. Em verdade, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a 

obrigação de recuperar a degradação ambiental ocorrida na faixa da reserva legal ou área de 

preservação permanente abrange aquele que é titular da propriedade do imóvel, mesmo que 

não seja de sua autoria a deflagração do dano, tendo em consideração a sua natureza propter 

rem. A esse respeito, colaciona-se o seguinte aresto:

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 
535 DO CPC. DANO AMBIENTAL. DEVER DE REPARAÇÃO. OBRIGAÇÃO 
PROTER REM . INDENIZAÇÃO EM FACE DAS RESTRIÇÕES 
ECONÔMICAS. SÚMULA 7/STJ.
1. Não ocorre ofensa ao art. 535, II, do CPC se o Tribunal de origem decide, 
fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento da lide.
2. Esta Corte Superior tem entendimento sedimentado no sentido de que os 
deveres associados às APPs e à Reserva Legal têm natureza de obrigação propter 
rem, isto é, aderem ao título de domínio ou posse.
3. Por esse motivo, descabe falar em culpa ou nexo causal, como fatores 
determinantes do dever de recuperar a vegetação nativa e averbar a Reserva Legal 
por parte do proprietário ou possuidor, antigo ou novo, mesmo se o imóvel já 
estava desmatado quando de sua aquisição.
4. As alegações de perda da capacidade econômica de propriedade, a ausência de 
órgão gestor e regulamentação foram decididas com base em análise da situação 
fático-probatória, o que inviabiliza o conhecimento delas por esta Corte Superior, 
em razão do óbice imposto pela Súmula 7/STJ.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1206484/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 17/03/2011, DJe 29/03/2011)

No mesmo sentido, v., p. ex., REsp 343.741/PR, Rel. Min. Franciulli Netto, DJU 

7.10.2002; REsp 745.363/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJU 18.10.2007; e REsp 

453.875/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11.11.2009.

Com essas considerações, voto por CONHECER PARCIALMENTE do recurso 

especial e, nessa parte, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
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