Superior Tribunal de Justiça
AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.726.737 - SP (2017/0278973-0)
RELATOR
AGRAVANTE
ADVOGADOS

: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
: CLAUDIA IRENE TOSTA JUNQUEIRA
: GERALDO CÉSAR LOPES SARAIVA E OUTRO(S) - SP160510
RENATO MAURÍLIO LOPES - SP145802
SANDRO CESAR RAMOS BERTASSO - SP322034
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: BRUNA TOSTA TRAJANO BORGES
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTENTE. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA FOI PROPOSTA EM MOMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA
DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. TEMPUS REGIT ACTUM. A
APLICABILIDADE DA LEI NO TEMPO. DISSONÂNCIA COM O
ENTENDIMENTO DESTA CORTE.
I - Na origem, trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo, visando à demarcação e averbação da
reserva florestal legal, bem como a recomposição de sua área e da área de
preservação permanente em imóvel rural de propriedade da ré – Fazenda
América, com 484,00 hectares, e pretendendo, ainda, indenização relativa aos
danos ecológicos respectivos.
Na sentença, julgaram-se parcialmente
procedentes os pedidos para impor à ré a obrigação de fazer consistente em
medir, demarcar e averbar a reserva legal florestal de, no mínimo 20% da área,
bem como a recomposição da cobertura florestal, aplicando multa diária em
caso de descumprimento. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.
II - Em relação à indicada violação do art. 535 do CPC/1973 pelo
Tribunal a quo, não se vislumbram as alegadas máculas apresentadas pelo
recorrente – ausência de manifestação especifica sobre as circunstâncias fáticas
ou jurídicas da demanda, ou sobre os vícios apontados nos embargos.
III - Não se configura, portanto, a ofensa ao art. 535 do
CPC/1973, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e
solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.
IV - Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve
apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp n. 1.486.330/PR, Rel.
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 24/2/2015; AgRg no AREsp n.
694.344/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 2/6/2015; EDcl
no AgRg nos EAREsp n. 436.467/SP, Rel. Ministro João Otávio De Noronha,
Corte Especial, DJe 27/5/2015.
V - Como se observa de forma clara, trata-se apenas de
inconformismo direto com o resultado do acórdão, que foi contrário aos
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interesses da parte recorrente, situação que não ampara a oposição de
embargos de declaração, recurso que tem como objetivo somente sanar
eventuais e específicas máculas no decisum.
VI - No que tange aos artigos tidos por violados, o recorrente se
volta contra a parte do decisum que assim deliberou (fls. 502-503):" Por fim,
cumpre aqui destacar que proferida a r.sentença no âmbito da vigência da Lei n.
4.771/65 e revogada, posteriormente, pela lei n° 12.651/12, novo Código
Florestal, é forçoso reconhecer, conforme reiterado entendimento desta C. 1a
Câmara Reservada ao Meio Ambiente, a adequação da condenação aos
termos da nova lei ambiental."
VII - Ressalta-se que, na hipótese dos autos, a ação civil pública foi
proposta em momento anterior à vigência do Novo Código Florestal,
envolvendo fatos igualmente anteriores a esta vigência. Assim inviável a
aplicação da nova disciplina legal, em razão do princípio de proibição do
retrocesso na preservação ambiental, uma vez que a norma mais moderna
estabelece um padrão de proteção ambiental inferior ao existente anteriormente.
VIII - O princípio do tempus regit actum orienta a aplicabilidade
da lei no tempo, considerando que o regime jurídico incidente sobre
determinada situação deve ser aquele em vigor no momento da materialização
do fato. No caso em tela, portanto, deve prevalecer os termos da legislação
vigente ao tempo da infração ambiental.
IX - Ao aplicar o Novo Código Florestal à presente demanda, o
julgado se encontra em desconformidade com a jurisprudência do STJ,
conforme se depreende da leitura dos seguintes precedentes: AgInt no REsp n.
1.719.552/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
12/2/2019, DJe 15/2/2019; EDcl no AgInt no REsp n. 1.597.589/SP, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/6/2018,
DJe 27/6/2018; REsp n. 1.680.699/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em 28/11/2017, DJe 19/12/2017.
X - 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 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 RelatorBrasília (DF), 05 de dezembro de 2019(Data
do Julgamento)

MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Relator
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RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (Relator):
O Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou ação civil pública contra
Cláudia Irene Tosta Junqueira, visando à demarcação e averbação da reserva florestal legal,
bem como a recomposição de sua área e da área de preservação permanente em imóvel rural
de propriedade da ré – Fazenda América, com 484,00 hectares, e pretendendo, ainda,
indenização relativa aos danos ecológicos respectivos.
A sentença julgou parcialmente procedente a ação para impor à ré a obrigação
de fazer consistente em medir, demarcar e averbar a reserva legal florestal de, no mínimo, 20%
da área, bem como a recomposição da cobertura florestal, aplicando multa diária em caso de
descumprimento (fls. 364-372).
Em grau recursal, o Tribunal de Justiça Estadual manteve a sentença, invocando
a aplicação do Novo Código Florestal , nos termos da seguinte ementa (fl. 496):
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO
AMBIENTE. INSTITUIÇÃO E DEMARCAÇÃO DE RESERVA LEGAL.
RECOMPOSIÇÃO VEGETAL. AVERBAÇÃO DE 20% A TÍTULO DE RESERVA
LEGAL NO REGISTRO DE IMÓVEIS.
1. Responsabilidade atual proprietário em promover o reflorestamento da
propriedade, ainda que adquirida sem cobertura vegetal. Obrigações de constituição,
averbação de reserva legal na matrícula de imóvel e recuperação ambiental que
possui natureza propter rem, recaindo sobre o proprietário do imóvel. Imposição de
implantação de reversa florestal legal e reparação dos danos ambientais.
2. Imposição de implantação de reversa florestal legal e reparação dos
danos ambientais. Aplicação das determinações previstas em legislação
superveniente, novo Código Florestal Lei n. 12.651/12. Possibilidade em parte,
aplicação da lei ambiental vigente durante o curso do processo. Mantida a obrigação
de averbação de reserva legal na matrícula do imóvel, obrigação de registro no
cartório de imóvel que permanece hígida nos termos da Lei de Registros Públicos,
art. 167, inciso II e art. 169. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
3. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste E.
Tribunal de Justiça. Recurso desprovido.

Opostos embargos de declaração foram estes rejeitados (fl. 520).
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O Ministério Público do Estado de São Paulo interpõe recurso especial, com
fundamento no art. 105, III, alínea a e c, da Constituição Federal, apontando, inicialmente,
violação do art. 535 do CPC/1973, ao argumento de que a despeito da oposição dos
embargos declaratórios, o Tribunal a quo proferiu acórdão genérico, deixando de se
manifestar especificamente sobre as circunstâncias fáticas ou jurídicas da demanda, e sobre os
vícios apontados nos embargos, em especial no que tange aos arts. 15, 66 e 68, da Lei n.
12.651/12.
Aduz ainda, divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido e julgados
desta Corte Superior de Justiça, bem como violação dos arts. 2º, caput, I, III e IV, e 4º, II e
III, da Lei n. 6.938/81 (Lei da Política Nacional de Meio Ambiente), alegando que o Tribunal
a quo, ao aplicar o Novo Código Florestal, ofendeu o princípio de proibição do retrocesso na
preservação ambiental, uma vez que a norma mais moderna trouxe severa redução na
proteção legal ambiental, sobretudo ao possibilitar a inclusão, para fins de proteção ambiental,
da área de preservação permanente no cálculo da reserva legal.
Ofertadas as contrarrazões (fls. 589-601).
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo provimento do recurso
especial (fls. 719-722).
A decisão monocrática tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no art. 255, § 4º, I e III, do RISTJ, conheço parcialmente do recurso especial e,
nessa parte, dou-lhe provimento para afastar a aplicação da presente demanda do Novo
Código Florestal, e determinar a demarcação do percentual exigido para instituição de área de
reserva legal sem o cômputo da área de preservação permanente."
Interposto agravo interno, a parte agravante traz argumentos contrários aos
fundamentos da decisão recorrida.
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A parte agravada foi intimada para apresentar impugnação ao recurso.
É relatório.
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VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (Relator):
O recurso de agravo interno não merece provimento.
Nos termos do enunciado n. 568 da Súmula desta Corte Superior e do art.
255, § 4º, III, do RISTJ, o relator está autorizado a decidir monocraticamente quando houver
jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça.
Assim, não há que se falar em ilegalidade relativamente a este ponto.
A parte agravante insiste nos mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
Sem razão a parte agravante.
De início, em relação à indicada violação do art. 535 do CPC/1973 pelo
Tribunal a quo, não se vislumbram as alegadas máculas apresentadas pelo recorrente –
ausência de manifestação especifica sobre as circunstâncias fáticas ou jurídicas da demanda,
ou sobre os vícios apontados nos embargos –, tendo o julgador abordado a questão às fls.
502-503, consignando que:

[...] inegável que a averbação da reserva legal na matrícula do imóvel não
foi dispensada, ainda que se faça o aludido cadastro administrativo nos termos do
que dispõe o artigo 18 do novo Código Florestal é necessário o registro em
matrícula.
Permanecem hígidas as disposições sobre a obrigatoriedade de averbação
de reserva legal na da matrícula do imóvel, nos termos dispostos nos artigo 167,
inciso II, item 26 e artigo 169 da Lei n° 6.015/73.
A adequação do provimento jurisdicional, à luz da nova legislação, não
permite seja subtraída a obrigação legal da averbação de reserva legal na matrícula do
imóvel, como meio efetivo à proteção ambiental e segurança jurídica obtida com
devido registro nos termos de que dispõe a Lei de Registros Públicos.
Por fim, cumpre aqui destacar que proferida a r. sentença no âmbito da
vigência da Lei n° 4.771/65 e revogada, posteriormente, pela lei n° 12.651/12, novo
Código Florestal, é forçoso reconhecer, conforme reiterado entendimento desta C. 1ª
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Câmara Reservada ao Meio Ambiente, a adequação da condenação aos termos da
nova lei ambiental.
Deste modo, a r. sentença não comporta reparos, devendo ser
integralmente mantida por seus jurídicos fundamentos, sendo desnecessária a
repetição, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.
[...]

Não se configura, portanto, a ofensa ao art. 535 do CPC/1973, uma vez que o
Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi
apresentada.
Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda,
observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp n.
1.486.330/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 24/2/2015; AgRg no
AREsp n. 694.344/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 2/6/2015; EDcl no
AgRg nos EAREsp n. 436.467/SP, Rel. Ministro João Otávio De Noronha, Corte Especial,
DJe 27/5/2015.
Dessarte, como se observa de forma clara, trata-se apenas de inconformismo
direto com o resultado do acórdão, que foi contrário aos interesses da parte recorrente,
situação que não ampara a oposição de embargos de declaração, recurso que tem como
objetivo somente sanar eventuais e específicas máculas no decisum.
Quanto ao mais, no que tange aos artigos tidos por violados, o recorrente se
volta contra a parte do decisum que assim deliberou (fls. 502-503):
Por fim, cumpre aqui destacar que proferida a r.sentença no âmbito da
vigência da Lei n° 4.771/65 e revogada, posteriormente, pela lei n° 12.651/12, novo
Código Florestal, é forçoso reconhecer, conforme reiterado entendimento desta C.
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, a adequação da condenação aos termos da
nova lei ambiental.

Ressalta-se que, na hipótese dos autos, a ação civil pública foi proposta em
momento anterior à vigência do Novo Código Florestal, envolvendo fatos igualmente
anteriores a esta vigência. Assim inviável a aplicação da nova disciplina legal, em razão do
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princípio de proibição do retrocesso na preservação ambiental, uma vez que a norma mais
moderna estabelece um padrão de proteção ambiental inferior ao existente anteriormente.
Ademais, o princípio do tempus regit actum orienta a aplicabilidade da lei no
tempo, considerando que o regime jurídico incidente sobre determinada situação deve ser
aquele em vigor no momento da materialização do fato. No caso em tela, portanto, deve
prevalecer os termos da legislação vigente ao tempo da infração ambiental.
Nesse panorama, ao aplicar o Novo Código Florestal à presente demanda, o
julgado se encontra em desconformidade com a jurisprudência do STJ, conforme se
depreende da leitura dos seguintes precedentes:
PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR
DANO AMBIENTAL. NÃO MERECE PROSPERAR O ACÓRDÃO COMBATIDO
QUE PERMITIU O CÔMPUTO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
NO PERCENTUAL EXIGIDO PARA INSTITUIÇÃO DE ÁREA DE RESERVA
LEGAL ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE.
I - O presente feito decorre de ação civil pública, pleiteando obrigações de
fazer e não fazer, bem como pagamento de indenização pelos danos ambientais. O
Tribunal de Justiça de São Paulo, em sede de apelação, manteve a sentença de
improcedência do pedido, que aplicou o novo Código Florestal quanto à demarcação,
inscrição e averbação da área de reserva legal.
II - A hipótese dos autos encontra-se assim delineada: em primeira instância
foi julgado improcedente o pedido, sob o argumento de que a averbação junto ao
Cartório de Registro de Imóveis é dispensável, nos termos do art. 18, § 4º, do novo
Código Florestal, quando a propriedade já estiver registrada no Cadastro Ambiental
Rural - CAR.
III - O acórdão recorrido manteve a sentença, aduzindo a possibilidade de
aplicação da nova legislação ambiental à hipótese dos autos.
IV - Quanto à ofensa dos direitos ambientais adquiridos, bem como o
princípio de proibição do retrocesso na preservação ambiental, ao ser aplicado a
novo Código Florestal à presente demanda pelo Tribunal a quo, o acórdão recorrido
merece reforma, por encontrar-se em dissonância com a jurisprudência do STJ,
conforme se depreende da leitura dos seguintes precedentes: AgInt no AREsp n .
894.313/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/9/2018,
DJe 17/9/2018; EDcl no AgInt no REsp n. 1.597.589/SP, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/06/2018, DJe 27/6/2018 e REsp
n. 1.680.699/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
28/11/2017, DJe 19/12/2017.
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.719.552/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em 12/2/2019, DJe 15/2/2019.)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ENUNCIADO
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ADMINISTRATIVO 3/STJ. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APLICAÇÃO DO NOVO
CÓDIGO FLORESTAL A FATOS PRETÉRITOS. JULGAMENTO DE AÇÕES
DIRETAS NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESINFLUÊNCIA.
1. Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação
vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não
se prestando, contudo, ao mero reexame da causa, como pretende a parte
embargante.
2. O aresto ora embargado posicionou-se de forma clara, adequada e
suficiente acerca da matéria, consignando que a jurisprudência desta Corte é no
sentido de que, em matéria ambiental, deve prevalecer o princípio tempus regit
actum, de forma a não se admitir a aplicação das disposições do novo Código
Florestal a fatos pretéritos, sob pena de retrocesso ambiental.
3. Desinfluente ao caso concreto o que decidido pelo Supremo Tribunal
Federal ADI's 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e da ADC 42, pois a vedação de
retrocesso ambiental aqui invocada diz respeito à aplicação do novo Código Florestal
a demandas iniciadas sob a égide da legislação anterior, e não à competência do
Poder Legislativo para tratar dessa matéria. Ademais, o acórdão embargado sequer
fez juízo sobre a constitucionalidade do art. 15 da Lei 12.651/2012.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.597.589/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em 19/6/2018, DJe 27/6/2018.)
AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NOVO
CÓDIGO FLORESTAL. IRRETROATIVIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 15 DA
LEI 12.651/2012. COMPENSAÇÃO DE APPS EM ÁREA DE RESERVA LEGAL.
PROIBIÇÃO DE RETROCESSO. PROTEÇÃO DOS ECOSSISTEMAS FRÁGEIS.
1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem, que
computou a Área de Preservação Permanente (APP) na Área de Reserva Legal,
diminuiu a cominação de multa diária e majorou o prazo para apresentação de projeto
ambiental.
2. Não se emprega norma ambiental superveniente à época dos fatos 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.
No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.389.613/MS. Ministra Assusete Magalhães.
Segunda Turma. DJe 27/6/2017; AgInt no REsp 1.381.085/MS. Ministro Og
Fernandes. Segunda Turma. DJe 23/8/2017; REsp 1.381.191/SP, Relatora Ministra
Diva Malerbi (desembargadora convocada TRF 3ª Região), Segunda Turma, Julgado
em 16/6/2016, DJe 30/6/2016; EDcl no REsp 1.381.341/MS, Rel. Min. Humberto
Martins, DJe de 27/8/2015; AgInt no AREsp 910.486/SP, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/4/2017, e AgInt no AREsp 826.869/PR, Ministro
Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 15/12/2016.
3. Assim, o STJ firmou o entendimento de que "o novo Código Florestal
não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, 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 restauração
dos processos ecológicos essenciais (art. 225, § 1º, I)".
4. É possível impor ao proprietário-possuidor a obrigação de recompor a
cobertura florestal da área de reserva legal de sua propriedade independentemente de
ter sido o autor da degradação ambiental. Isso porque as obrigações associadas às
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Áreas de Preservação Permanente e à Reserva Legal têm caráter propter rem e,
conquanto não se possa conferir ao direito fundamental do meio ambiente equilibrado
a característica de direito absoluto, 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 (REsp 1.251.697/PR, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12.4.2012, DJe de
17.4.2012; REsp 1.179.316/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira
Turma, julgado em 15.6.2010, DJe de 29.6.2010; AgRg nos EDcl no REsp
1.203.101/SP, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, julgado em
8.2.2011, DJe de 18.2.2011, e REsp 1.381.191/SP, Relatora Ministra Diva Malerbi
[desembargadora convocada TRF 3ª Região], Segunda Turma, Julgado em
16/6/2016, DJe 30/6/2016).
5. A jurisprudência do STJ é forte no sentido de que o art. 16 c/c o art. 44
da Lei 4.771/1965 impõe o seu cumprimento no que diz respeito à área de reserva
legal, independentemente de haver área florestal ou vegetação nativa na propriedade
(REsp 865.309/MG, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 23.9.2008,
DJe de 23.10.2008; REsp 867.085/PR. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda
Turma. DJ 27/11/2007 p. 293, e REsp 821.083/MG, Rel. Ministro Luiz Fux,
Primeira Turma, julgado em 25.3.2008, DJe de 9.4.2008).
6. Recurso Especial a que se dá provimento.
(REsp n. 1.680.699/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em 28/11/2017, DJe 19/12/2017.)

Observado que o entendimento aqui consignado, lastreado na jurisprudência, é
prevalente no Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o enunciado da Súmula n. 568/STJ, in
verbis:
O relator, monocraticamente e no STJ, poderá dar ou negar provimento ao
recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no
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Número Registro: 2017/0278973-0

Números Origem: 00036866020108260483 36866020108260483 443/2010 4432010
PAUTA: 05/12/2019

JULGADO: 05/12/2019

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HERMAN BENJAMIN
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO
Secretária
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
RECORRIDO
ADVOGADOS

INTERES.

: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
: CLAUDIA IRENE TOSTA JUNQUEIRA
: GERALDO CÉSAR LOPES SARAIVA E OUTRO(S) - SP160510
RENATO MAURÍLIO LOPES - SP145802
SANDRO CESAR RAMOS BERTASSO - SP322034
: BRUNA TOSTA TRAJANO BORGES

ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Meio
Ambiente - Reserva legal

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
ADVOGADOS

AGRAVADO
INTERES.

: CLAUDIA IRENE TOSTA JUNQUEIRA
: GERALDO CÉSAR LOPES SARAIVA E OUTRO(S) - SP160510
RENATO MAURÍLIO LOPES - SP145802
SANDRO CESAR RAMOS BERTASSO - SP322034
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
: BRUNA TOSTA TRAJANO BORGES

CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou 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.
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