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RECURSO ESPECIAL. DIREITO AMBIENTAL. ÁREA
DE  PRESERVAÇÃO  PERMANENTE  -  APP.
RESERVATÓRIO  ARTIFICIAL.  UHES  SALTO
SANTIAGO E SALTO OSÓRIO.
A)    RECURSO ESPECIA  L     D  A TRACTEBEL ENERGIA  
I –  OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. II –   ACÓRDÃO
QUE  NÃO  AFRONTA  OS  LIMITES  OBJETIVOS  DA
PRETENSÃO  INICIAL/RECURSAL.  JULGAMENTO
EXTRA PETITA.  INOCORRÊNCIA.  III  –  ART.  13  DA
LEI  7.347/85.  CONDENAÇÃO  À
INSTITUIÇÃO/RECOMPOSIÇÃO  DA  ÁREA  DE
PRESERVAÇÃO  PERMANENTE  NO  ENTORNO  DO
RESERVATÓRIO  ARTIFICIAL.  ALEGAÇÕES
DESCONECTADAS  DOS  FUNDAMENTOS  DO
ACÓRDÃO. SÚMULA 284/STF. IV –  OBRIGAÇÃO DE
INSTITUIR/RECOMPOR  ÁREA  DE  PRESERVAÇÃO
PERMANENTE NO  ENTORNO DO RESERVATÓRIO
ARTIFICIAL.  PONDERAÇÃO  DE  INTERESSES
ENTRE O PRINCÍPIO DO DIREITO ADQUIRIDO E O
DIREITO  AO  MEIO  AMBIENTE  EQUILIBRADO.
FUNDAMENTAÇÃO  EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL SUFICIENTE, POR SI SÓ, PARA
MANTER  O  DECIDIDO.  USURPAÇÃO  DE
COMPETÊNCIA.  V  –  REVISÃO  DO  VALOR
ARBITRADO  A  TÍTULO  DE  VERBA  HONORÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE.  REEXAME  DE  PROVAS.
SUMULA  7/STJ.  VI  –  PARECER  PELO  NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
B)    AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL  DO  
MUNICÍPIO  DE  RIO  BONITO    DO  IGUAÇU  .   I  –
DIREITO  AMBIENTAL  ADQUIRIDO.
INAPLICABILIDADE  DE  NORMA  DE  CUNHO
MATERIAL  SUPERVENIENTE. OBRIGAÇÃO  DE
INSTITUIR ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
DE  100  METROS  LINEARES  A  PARTIR  DO  NÍVEL
MÁXIMO  DA ÁREA INUNDADA, NOS MOLDES DO
ARTIGO  2º,  “B”,  E  4º  DA  LEI  4.771/65  E  DA
RESOLUÇÃO  302/2002  DO  CONAMA.  OFENSA
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CONFIGURADA. II  –  REVISÃO  DE  HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.  SUMULA  7/STJ. III  –  PARECER  PELO
CONHECIMENTO  DO  AGRAVO  PARA  QUE  O  RECURSO
ESPECIAL  SEJA  PARCIALMENTE CONHECIDO  E,  NESTA
EXTENSÃO, PROVIDO. 
C)    AGRAVO    EM  RECURSO  ESPECIAL  DO   MINISTÉRIO  
PÚBLICO    DO  ESTADO  DO  PARANÁ  .   I  –  RECURSO
ESPECIAL MANEJADO, EXCLUSIVAMENTE, POR OFENSA
AO ARTIGO 535, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. 
D)    CONCLUSÃO:    PARECER  PELO:  (I)  NÃO
CONHECIMENTO  DO  RECURSO  ESPECIAL  INTERPOSTO
PELA  TRACTEBEL  ENERGIA;  (II)  CONHECIMENTO  DO
AGRAVO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE RIO BONITO,
PARA  QUE  O  SEU  RECURSO  ESPECIAL  SEJA
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, SEJA
PROVIDO, E (III) PELO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ. 

Excelentíssimo Senhor Ministro Relator,

Inicialmente, registro a necessidade de reautuação do processo, haja

vista  que  a Tractebel  Energia  S/A,  que teve seu recurso especial  da fl.  1491  - e-stj

admitido, não consta como recorrente. 

O Município de Rio Bonito do Iguaçu  e o Ministério Público do

Estado  do  Paraná, por  outro  lado,  tiveram  seus  recursos  especiais  inadmitidos  e,

portanto, devem figurar como agravantes.

Informo, ainda, que uma das peças, classificada como “Petição de

Recurso Especial,  do Ministério Público do  Estado do Paraná, fls. 1906  - e-stj, é, na

verdade,  contrarrazões ao recurso especial  da Tractebel  Energia S/A  e que o recurso

especial encontra-se às fls. 1924/1932 - e-stj.

Trata-se, assim, nos presentes autos de recurso especial,  interposto

por Tractebel Energia  (fl. 1491, e-stj), e de agravos em recursos especiais, interpostos

pelo  Município de Rio Bonito do Iguaçu (fl. 2016, e-stj)  e pelo Ministério Público  do

Estado do Paraná (fl. 2036, e-stj).

O recurso especial da Tractebel  foi interposto com fundamento no

art.  105,  III,  “a”,  da  Constituição  Federal  de  1988,  contra  acórdão  proferido  pelo

Tribunal Regional de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (e-stj fl. 1369/1375): 
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“APELAÇÃO CÍVEL. 1. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. PLEITO
DE  RECOMPOSIÇÃO  DA  MATA  CILIAR  NO  ENTORNO  DO
RESERVATÓRIO  DE  SALTO  SANTIAGO.  PRELIMINARES  DE
IMPOSSIBILIDADE  DE  CONVERSÃO  DA  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER
EM PERDAS E DANOS, DE PAGAMENTO DE VALOR AO APELADO E
DE ILEGITIMIDADE DE PARTE AFASTADAS. DESNECESSIDADE DE
FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO COM A UNIÃO.  OCORRÊNCIA
DE  JULGAMENTO  ULTRA  PETITA.  DESNECESSIDADE  DE
ANULAÇÃO  DA  SENTENÇA.  ADEQUAÇÃO  AO  PEDIDO
FORMULADO. RECURSO PROVIDO NESTE TÓPICO. ADEQUAÇÃO
DA ÁREA DE RECOMPOSIÇÃO AO ART.  62  DA LEI  FEDERAL Nº
12.651/12  (LEI  FLORESTAL).  MITIGAÇÃO  DOS  PRINCÍPIOS  DA
PROTEÇÃO AO ADQUIRIDO, DO ATO JURÍDICO PERFEITO E DA
COISA  JULGADA  EM  MATÉRIA  DE  MEIO  AMBIENTE
POSSIBILIDADE  DE  REVISÃO  DE  LICENÇAS  AMBIENTAIS.
ADEQUAÇÃO  À  LEGISLAÇÃO  VIGENTE.  DANO  PRESUMIDO
AUSÊNCIA  DE  VIOLAÇÃO  À  PROPRIEDADE  DE  TERCEIROS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. (MAIORIA)
Não há impossibilidade na conversão da obrigação de fazer em perdas e
danos, vez que não sendo efetivada a recomposição do dano ambiental,
objetivo maior a ser alcançado com a ação civil pública, que ao menos
seja viável a execução das obras de reflorestamento por meio de recursos
financeiros.
A  pretensão  inicial  tem  por  objetivo  o  reflorestamento,  sendo  que  o
pedido de entrega de recursos apenas tem a finalidade de viabilizar a
execução da obra, não se tratando de pedido indenizatório, como quer
fazer crer o apelante, mas a obrigação de fazer, destinando-se o aporte
financeiro à execução da obra.
Afigura-se a apelante (1) parte legítima na demanda, vez que usufruiu de
atividade  que  implicou  em danos  ao  meio  ambiente,  sendo  seu  dever
repará-los.
Ainda  que  caiba  a  todos  os  entes  federados  adotar  medidas  para  a
preservação  do  meio  ambiente,  há  que  se  considerar  que  a  matéria
discutida nos autos não versa sobre o contrato de concessão de energia
elétrica  firmado  com  a  União,  mas  sim  sobre  os  danos  ambientais
causados  em virtude  da  formação  do  reservatório  da  Hidrelétrica  de
Salto  Santiago,  sendo  que  o  desmatamento  para  a  formação  do
reservatório se deu por culpa da empresa apelante, razão pela qual lhe
cabe a recomposição dos danos.
Ante a ocorrência de julgamento ultra petita é perfeitamente possível que
seja  feita  uma adequação  entre  o pedido  formulado e  o proferido  na
sentença monocrática, a fim de adequar-se aos limites exatos do que fora
postulado  na  inicial,  não  sendo  necessária  a  anulação  da  decisão
proferida.
Por mais que o artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal garanta
que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a
coisa julgada, tal princípio deve ser ponderado, ainda mais em relação a
questões  de interesse  público,  inclusive  as relativas  ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado a que todos têm direito.
As  licenças  inicialmente  conferidas,  por  se  tratarem  de  atos  não
definidos, conferem ao poder público a possibilidade de revisão quando
presentes indícios de dano ou ameaça de danos ao meio ambiente, como
é o caso dos autos.
O simples fato de não ter havido reflorestamento em área de preservação
permanente, aliada a questão da área atingida e da atividade instalada
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(área do reservatório da hidrelétrica localizada no município apelado)
ser de grande extensão e de alto potencial lesivo ao meio ambiente,não
há falar em necessidade de perícia, vez que o dano é presumido.
Para que o direito de propriedade de terceiros não seja violado caberá à
apelante,  quando  da  elaboração  de  seu  projeto  de  reflorestamento,
arrolar  tais  propriedades,  suas  áreas  e  a  porção  que  deverá  ser
recomposta, sendo que a efetivação de tais atividades ficará a cargo do
juízo  de primeiro  grau,  cabendo a ele  dispor sobre a forma como as
atividades serão realizadas.
Com o advento da Lei  Federal  nº  12.651/2012 (Lei  Florestal),  a qual
entrou em vigor em maio de 2012, restou alterada a Lei ng 6.938/81, bem
como revogadas a Lei nº 4771165 (antigo Código Florestal) e a Medida
Provisória  ng  2166-67/2001.  Motivo  pelo  qual  não  caberá  mais  à
apelante recompor a área devastada nos moldes fixados na sentença, ou
seja, na faixa de 100 (cem) ) metros no entorno na área do reservatório
localizado nas delimitações do município apelado.
Merece  provimento  parcial  o  presente  recurso,  a  fim  de  que  a
recomposição  dos  danos  se  dê  na  área  de  preservação  permanente
relativa  à  distância  entre  o  nível  máximo  operativo  normal  e  a  cota
máxima  maximorum  (art.  62,  da  Lei  nº12.651/12),  no  entorno  do
reservatório  Salto  Santiago,  restringindo-se,  apenas,  aos  limites  do
município apelado e não a toda a extensão do reservatório, dentro de um
prazo de 12 (doze) meses, prazo dilatado de ofício, tempo que se mostra
suficiente para a implementação de projetos de reflorestamento, vez que
o prazo de 60(sessenta) dias fixado em sentença mostra-se por demais
exíguo.
APELAÇÃO CÍVEL 2 E AGRAVO RETIDO.PRETENSÃO DE FIXAÇÃO
DE VERBA HONORARIA COM BASE EM VALOR ENTENDIDO COMO
CORRETO PARA ACAUSA.  IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA.
VALOR  ATRIBUÍDO  À  DEMANDA  JÁ  DECIDIDO  EM  SEDE  DE
AGRAVO  INTERPOSTO  EM  IMPUGNAÇÃO.  PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.  IMPOSSIBILIDADE  DE  REDISCUSSÃO  DA
MATÉRIA.  MAJORAÇÃO  DA  VERBAHONORARIA.  OBSERVÂNCIA
AOSPARÂMETROS DA EQUIDADE. AUSÊNCIA DECOMPROVAÇÃO
DE  RESISTÊNCIAINJUSTIFICADA  PARA  O  CUMPRIMENTO
DAOBRIGAÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE  DECONCESSÃO  DA  TUTELA
PRETENDIDA.RECURSO  DE  AGRAVO  RETIDO  CONHECIDOE
DESPROVIDO.  APELO CONHECIDO  EPROVIDO  PARCIALMENTE.
(MAIORIA)
Tendo em vista que a questão referente ao valor atribuído à causa já
havia  sido  decidida  em  sede  de  agravo,  não  cabe  mais  discussão  a,
respeito  da  matéria,  tendo  em  vista  a  ocorrência  de  preclusão
consumativa, perecendo, assim, o direito doente municipal de se insurgir
contra questão já analisada.
O  valor  dos  honorários  advocatícios  arbitrados  mostra-se
desproporcional em relação ao alto valor atribuído a causa, bem como
no tocante  a sua natureza e importância,  ainda que não tenha havido
maiores  intervenções  no  feito.  Tal  valor,também  não  remunera
dignamente  o  ilustre  trabalho  prestado  pelo  Procurador  do  apelante,
ainda mais se levado em conta a complexidade da matéria discutida e a
repercussão ensejada, bem como o tempo decorrido para o deslinde do
feito. Razão pela qual, entendo pela sua majoração.
Ao contrário do entendimento do apelante, a pena de multa diária por
descumprimento da obrigação, com a conversão em perdas e danos serve
como instrumento de coação para o cumprimento da obrigação de fazer.
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Ademais, não existem provas constantes dos autos que indiquem que a
empresa deixará de cumprir o determinado em sentença ou que tenha
oferecido  resistência  para  o  cumprimento  da obrigação,  não havendo
justificativa,  portanto,  para  que  seja  deferida  a  tutela  nos  moldes
postulados pelo ente municipal.”

Opostos  embargos  de  declaração  pela  Tractebel Energia e  pelo

Ministério Público do Estado do Paraná, foram ambos rejeitados (e-stj fl. 1481). 

Irresignada, a Tractebel sustenta que o acórdão merece reforma, ante

a existência de afronta aos artigos: (i) 458, II, e 535, I e II, do CPC/73, por omissão do

Tribunal de origem; (ii) 128 e 459, por julgamento extra petita;  (iii) 13 da Lei 7.347/85,

ao  argumento  de  que  é juridicamente  impossível  o  pedido  de  condenação  da ora

recorrente ao pagamento do valor necessário à recomposição do dano ambiental,  em

favor do Município recorrido; (iv)  ofensa aos arts.  6º do Decreto-Lei 4.657/42 e 62 da

Lei  12.651/2012,   por  entender  indevida  a  instituição  de  Área  de  Preservação

Permanente no entorno do reservatório artificial da UHE Salto do Santiago, haja vista

que referida usina hidrelétrica foi construída entre os anos de 1972 e 1975, época em que

não havia tal exigência na legislação ambiental, e (v)  20 e 21 do Código de Processo

Civil, por considerar que os honorários sucumbenciais não poderiam ter sido majorados

em sede de apelação.

  O recurso  especial  foi  admitido,  nos  termos  da  decisão  de  fl.

1985/1990. 

O recurso especial do Município de Rio Bonito do Iguaçu, por sua

vez, foi inadmitido nos seguintes termos:

“Primeiramente,  quanto à indicação de ofensa ao artigo 6º, da LICC,
não  houve  o  necessário  prequestionamento  dos  artigos  59  e  93  da
Constituição Federal, aplicando-se, no caso, a  Súmula 232 do Supremo
Tribunal Federal. Quanto as demais alegações, como sabido, revela-se
inadmissível  o  recurso  especial  quando  a  deficiência  na  sua
fundamentação  – ausência  de  especificação  dos  dispositivos  federais
supostamente  violados  –  não  viabiliza  a  exata  compreensão  da
controvérsia, incidindo na hipótese o veto enunciado pela Súmula 284 do
Supremo  Tribunal  Federal.  De  fato,  consoante  a  orientação
jurisprudencial da Corte Superior, revela-se 'Inviável o especial em que o
recorrente não indica de forma precisa e clara os dispositivos de lei tidos
por violados.A deficiência na fundamentação do recurso impossibilita a
exata compreensão da controvérsia, atraindo a indicada Súmula 284 do
Supremo  Tribunal  Federal.' (REsp  965.871/SC,  Rei.  Ministro  OG;
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FERNANDES,  SEXTA  TURMA,  Julgado  em  13/03/2012,   DJe
02/04/2012)” (fls. 1987/1988)

O  Município  agravado,  sustenta  a  incorreção  do  decidido,

afirmando que os artigos apontados como violados foram devidamente prequestionados.

Aduz,  nesse  viés,  que  a  interpretação  que  o  acórdão atribuiu  ao

artigo 62 da Lei nº 12.651/12, claramente, afronta o artigo 6º da LICC.

O recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado do

Paraná, manejado por omissão – ofensa aos artigos 535, II, e 458, II, do CPC/1973, foi

inadmitido ao seguinte fundamento:

“(...)
Amparado  na  alínea  "a"  do  artigo  105,  inciso  111,  da  Constituição
Federal, o recorrente indicou ocorrer violação dos artigos 458, II e 535,
II,  do  CPC.  E  inverificável  as  referidas  ofensas,  porquanto  o
recorrente,quando  opôs  os  embargos  de  declaração  intencionou
rediscutir questão devidamente dirimida, por intermédio de argumentos
transversos, sendo certo que o órgão julgador não é obrigado analisar
cada um dos argumentos individualmente, ou rever sua conclusão à luz
de dispositivos invocados pela parte irresignada, bastando que exponha
os motivos de seu convencimento,como ocorreu na hipótese em apreço.
 (…)
Cogitar-se a respeito da aludida afronta só seria cabide' senão houvesse
manifestação a respeito de algo indubitavelmente necessário ao deslinde
do litígio o que não ocorre no presente caso.” (fl. 1988/1989)

Inconformado, o agravante sustenta a relevância da manifestação do

Tribunal de origem a respeito da não aplicação da Lei nº 12.651/12 aos fatos tratados nos

autos.

Neste  sentido,  afirma  que  “o  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  do

Paraná, em atropelo aos argumentos, bem como fazendo ouvidos moucos sobre o risco

da interpretação da norma do art. 62 da lei nº 12.651/12, simplesmente determinou a

sua aplicabilidade, sem emitir qualquer juízo de valoração sobre a validade da norma

e, tampouco, tecer comentários sobre eventual pendência em face da ADI 4903 que a

decisão merece reforma pois, segundo alega, ocorreu usurpação de competência desse

Superior Tribunal de Justiça, haja vista que, para inadmitir o recurso, o Tribunal a quo
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adentrou no mérito da questão, para decidir pela inexistência de omissão.” (fl. 2038, e-

stj)

Requer, assim, o provimento do agravo, para que o recurso especial

seja igualmente conhecido e provido (fls. 2044, e-stj).

É o relatório. Passo a opinar. 

I – Breve histórico processual

Trata-se, na origem, de ação civil pública, ajuizada pelo Município

de Rio Bonito  do Iguaçu, em face  da Tractebel Energia S.A, com  o objetivo de obter

provimento judicial,  obrigando  a rés  a  recompor a mata ciliar da área de preservação

permanente,  em  torno  do  reservatório  artificial  das UHEs  de  Salto  Osório  e  Salto

Santiago. 

A ação foi  julgada parcialmente procedente em primeiro grau de

jurisdição, para “condenar a requerida à obrigação de recompor a mata ciliar em toda

a extensão da represa, no perímetro de sua margem, com largura de 100 metros, nos

termos  da  fundamentação  sentencial,  dentro  do  prazo  de  60  dias,  prazo  este

necessário ,para a implementação de projetos de reflorestamento, sob pena de multa

diária de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento da ordem e conversão da obrigação

em perdas e danos.  Por consequência,  julgo extinto o presente feito,  com fulcro no

artigo 269, I, do)CPC.” (e-stj 822)

O Tribunal a quo, no entanto, deu parcial provimento à apelação da

Tractebel, para: (i) estabelecer como parâmetros da área degradada a ser recomposta, os

previstos  no  artigo  62  da  Lei  12.651/12,  ou  seja,  a  distância  entre  o  nível  máximo

operativo normal e a cota máxima maximorum; (ii) restringir a área a ser recomposta aos

limites do município apelado e não a toda a extensão do reservatório; e (iii) dilatar para

12 meses o prazo para a implementação do projeto de reflorestamento.

Além disso, deu parcial provimento à apelação do Município, tão

somente para majorar a verba dos honorários advocatícios. 
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Registro    que   a ação foi proposta em 2008, ou seja,    na vigência da  

Lei 4.771/65, antigo Código Floresta  l,     e que   n  ão há controvérsia   quanto ao fato de que   a  

Tractebel     não   constituiu   a área de preservação permanente   de   100 m  etros   n  as margens do  

reservatório artificial das UHEs de Salto do Santiago e Salto Osório  .  

I  I   – Do    recurso   especia  l   interposto pel  a Tractebel Energia  

Assentado isso, passo à análise do recurso especial  interposto pela

Tractebel Energia, que, entendo, não merece ser conhecido.

A respeito das afirmações da ora recorrente, no sentido de que já

realizou a recomposição ambiental da área, o Tribunal vergastado consignou que “ainda

que a apelante aduza ter cumprido integralmente a recomposição da área, somente em

fase de execução tal averiguação será possível”.

Além disso, em relação à responsabilidade pela recomposição dos

danos, imposta à Tractebel, importa trazer os seguintes excertos do acórdão recorrido:

“Dessa forma, se houver divergências entre o direito obtido por meio de
licença  ambiental  e  o  interesse  da  coletividade,  este  último  deve
prevalecer.  Isto  porque  a  lei  ambiental  posterior  tem  condão  de
modificar as licenças anteriormente deferidas sem falar em violação do
direito adquirido, não liberando o agente  causador dos danos do dever
de  reparar  os  prejuízos  gerados  com a  atividade,  como bem leciona
Paulo Affonso Leme Machado, verbis:
(…)
Portanto,  as licenças  inicialmente  conferidas,  por  se tratarem de atos
não definitivos,  conferem ao poder público  a possibilidade  de revisão
quando  presentes  indícios  de  danos  ou  ameaça  de  danos  ao  meio
ambiente, como é o caso dos autos.  Dessa forma, irrelevante o fato de
não  haver  norma  estabelecendo  as  dimensões  da  APP  quando  da
implantação da Usina Salto Santiago e Salto Osório, bem como de não
haver a obrigatoriedade de reflorestamento de uma área de preservação
no entorno do reservatório no momento da implantação da usina, vez que
em matéria  de meio ambiente  a garantia do direito  adquirido,  do ato
jurídico perfeito e da irretroatividade das leis deve ser ponderada.
 Por fim, inócua a alegação de inexistência de obrigação da apelante de
reparar do dano ao argumento de que as obras das Hidrelétrica Salto
Santiago foi feita pela Eletrosul, vez que a apelante a sucedeu, devendo
arcar  com  a  responsabilidade  de  reparar  os  danos  anteriormente
causados por outra empresa.” (fls. 1406/1407, e-stj)
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Nesse contexto, o que se depreende das razões recursais é que não

há insurgência contra omissão da Corte de origem, mas sim quanto ao fato de não terem

sido acatadas determinadas teses. Ocorre que, "se os fundamentos do acórdão recorrido

não se mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que

eles não existam. Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação

contrária aos interesses da parte. " (AgRg no Ag 56.745/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Cesar

Asfor Rocha, DJ de 12.12.1994

Noutro  giro,  a respeito  do  suposto  julgamento  extra  petita,  o

acórdão encontra-se em perfeita consonância com  a jurisprudência desse e. Superior

Tribunal de Justiça,  que é pacífica  no sentido de que  o julgador não está adstrito ao

enquadramento jurídico da inicial, pois "o pedido não é apenas o que foi requerido em

um capítulo específico ao final da petição inicial, mas, sim, o que se pretende com a

instauração da demanda, sendo extraído de interpretação lógico-sistemática da inicial

como um todo."1

Portanto, não há julgamento  extra petita quando o órgão julgador

não afronta os limites  objetivos da pretensão inicial  ou recursal, tal  qual no presente

caso.

A propósito, mudando o que precisa ser mudado:

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR  PÚBLICO
ESTADUAL.  VÍCIO  EXTRA  PETITA.  NÃO  OCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DISCIPLINAR
ADMINISTRATIVA.  NÃO  OCORRÊNCIA.  INDEPENDÊNCIA  DA
PRESCRIÇÃO  PENAL.  PRESCRIÇÃO  DISCIPLINAR  MENOR  QUE
CINCO ANOS. IMPOSSIBILIDADE. DISPOSIÇÃO EXPRESSA EM LEI
ESTADUAL.  LEGALIDADE  DA  SANÇÃO  ADMINISTRATIVA.  NÃO
APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N. 6.880/80 EM FACE DAS NORMAS
ESTADUAIS  ESPECÍFICAS.  VALIDADE  DAS  DISPOSIÇÕES
ESTADUAIS EM RELAÇÃO A LEIS FEDERAIS. QUESTÃO PASSÍVEL
DE  ANÁLISE  EM  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  RECURSO
ESPECIAL  PARCIALMENTE  CONHECIDO  E,  NESSA  PARTE,  NÃO
PROVIDO.
1.  Conforme  se  infere  da  petição  inicial,  o  objeto  dos  autos  é  a
declaração  da  prescrição  da  pretensão  disciplinar  administrativa  em
razão da prescrição da pretensão penal e a condenação do Estado de
São Paulo a reintegrar o recorrente bem como a de pagar-lhe todos os
valores que não recebeu desde a aplicação da sanção administrativa.

1 AgRg no Resp 1.284.020/SP, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, 2ª Turma, Dje 6/3/2014.
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2.  A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no
sentido  de  que  o  provimento  jurisdicional  deve  se  realizar  após
compreensão lógica e sistemática de todo o pedido, entendido como o
que  se  visa  com  a  instauração  da  demanda,  não  apenas  o  que  foi
requerido em um capítulo específico ao final da petição inicial. Logo,
se  os  pedidos  declaratório  e  condenatório  presentes  na  inicial  estão
relacionados com a prescrição da pretensão disciplinar administrativa,
inexiste  descompasso  entre  a  sentença  e  os  limites  objetivos  da
demanda  quando  o  não  provimento  da  ação  é  consequente  da
declaração de ausência de prescrição.
(…)
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido2”

A contrariedade  ao  disposto  no  artigo  13  da  Lei  7.347/85,  por

impossibilidade  jurídica  do  pedido,  esteia-se  no  argumento  de  que  os  valores

provenientes de condenação por danos ambientais não podem ser repassados diretamente

ao ente federativo. 

Acontece que  o  acórdão  combatido  condenou  a  Tractebel  a

recompor  a  mata  ciliar  no  entorno do reservatório  artificial  e  não  ao pagamento  de

indenização por danos ambientais em favor do município (fl. 1427, e-stj). Disso resulta

que as razões recursais encontram-se desconectadas dos fundamentos do acórdão, o que

faz incidir, na hipótese, a Súmula 284/STF.

No que toca à obrigação de instituir/recompor a área de preservação

permanente,  no  entorno  do  reservatório  artificial  das UHEs  Salto  Santiago  e  Salto

Osório, o Tribunal recorrido o fez aos seguintes fundamentos:

“Dessa  forma,  caem  por  terra  as  alegações  de  omissão  em
relação ao fato de a norma que estabeleceu a largura da APP em
reservatórios  ter  sido  criada  após  a  implantação  e  o  início  da
operação das UHE Salto Santiago e Salto Osório, que não houve
análise da questão referente a inexistência de lei determinando o
reflorestamento  de  uma  área  de  preservação  no  entorno  do
reservatório no momento da implantação da usina, bem como que a
máxima proteção ao meio ambiente não pode autorizar e desprezar
os  princípios  mais  basilares  do  direito,  tais  como  a
irretroatividade,  o respeito  ao direito  adquirido e o ato jurídico
perfeito, alegações, estas, que não podem prosperar.

Isto  porque,  por  mais  que  o  artigo  5º,  inciso  XXXVI,  da
Constituição Federal garanta que a lei não prejudicará o direito
adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, tal princípio

2 REsp 1384106/SP, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 2ª Turma, 18/8/2015, Dje 
24/11/2015.
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deve ser ponderado, ainda mais em relação a questões de interesse
público,  inclusive  as  relativas  ao  meio  ambiente  ecologicamente
equilibrado a que todos têm direito. 

Em outras  palavras,  não há como falar  em direito  adquirido
contra o interesse público, o qual   o interesse privado, sendo que
em se tratando de meio ambiente impõe-se tanto ao Poder Público
quanto à coletividade a preservação e defesa tanto  no momento
presente quanto para as futuras gerações.

Ou seja, ainda que a Constituição Federal tenha reservado ao
direito  adquirido,  ao  ato  jurídico  perfeito  e  a  coisa  julgada  a
posição de garantias constitucionais, não se pode deixar de levar
em conta que o direito ao meio ambiente equilibrado trata-se de
direito fundamental e autônomo, e que tem o poder de regular a
ordem econômica e o direito  de propriedade,  razão pela qual  a
garantia  disposta  no  artigo  5º,  inciso  XXXVI,  da  Constituição
Federal deve ser mitigado.” (fls. 1402/1403)

(Sublinhei)

Percebe-se  assim,  que  o  acórdão  recorrido  concluiu  pela

necessidade de recomposição da mata ciliar nas margens do reservatório artificial, com

base na ponderação entre  o direito  adquirido,  albergado pelo  artigo  artigo 5º,  inciso

XXXVI, da Constituição Federal  de 1988,  e o direito  ao meio ambiente equilibrado,

estampado no artigo 225, também da Constituição Federal de 1988.

Em consequência, impossível, na via do recurso especial, a análise

das supostas ofensas ao artigo 6º da antiga Lei de Introdução ao Código Civil e ao artigo

62 da Lei 12.651/2012,  por ofensa ao princípio da irretroatividade das leis, tal como

pretendido  pela  Tractebel.  A  um,  porque  sua  análise,  indubitavelmente,  invadiria

competência  do  Supremo  Tribunal  Federal,  e,  a  dois,  porque  os fundamentos

constitucionais, suficientes para manter o decidido, manter-se-iam incólumes.

Para ilustrar:

“PROCESSUAL  CIVIL.  OFENSA  AO  ART.  535  DO  CPC/1973.
FUNDAMENTAÇÃO  DEFICIENTE.  SÚMULA  284/STF.
LITISCONSÓRCIO  NECESSÁRIO.  AUSÊNCIA  DE
PREQUESTIONAMENTO.  SÚMULA  211/STJ.  ACUMULAÇÃO  DE
PROVENTOS.  TETO  REMUNERATÓRIO.  ACÓRDÃO  RECORRIDO
ASSENTADO  EM  FUNDAMENTAÇÃO  EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL.  ART.  37,  XI,  DA  CF.  COMPETÊNCIA  DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. Não se conhece do Recurso Especial em relação à ofensa ao art.
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535 do CPC/1973 quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em
que teria incorrido o acórdão impugnado. Aplicação, por analogia, da
Súmula 284/STF.
2. É inadmissível  Recurso Especial quanto a questão inapreciada pelo
Tribunal de origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios.
Incidência da Súmula 211/STJ.
3. Hipótese  em  que  o  acórdão  impugnado  possui  como fundamento
matéria  eminentemente  constitucional,  porquanto  o  deslinde  da
controvérsia deu-se à luz do art. 37, XI, da Constituição da República,
de modo que sua análise em Recurso Especial é inviável, sob pena de
usurpar a competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.
4. Recurso Especial não conhecido3.

PROCESSUAL CIVIL  E ADMINISTRATIVO.  AGRAVO REGIMENTAL
NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  FORNECIMENTO  DE
MEDICAMENTOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC.
INEXISTÊNCIA. SUPOSTA OFENSA AO ART. 557, CAPUT, DO CPC.
INOCORRÊNCIA.  QUESTÃO,  ADEMAIS,  SUPERADA  PELO
PRONUNCIAMENTO  DO  ÓRGÃO  COLEGIADO.
RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA  DOS  ENTES  FEDERATIVOS.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA  CORTE.  SÚMULA  83/STJ.  ACÓRDÃO  BASEADO  EM
FUNDAMENTO  CONSTITUCIONAL.  IMPOSSIBILIDADE  DE
APRECIAÇÃO  DA  MATÉRIA,  EM  SEDE  DE RECURSO  ESPECIAL,
SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF.
PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC, porquanto
a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de
vez  que  o  voto  condutor  do  acórdão  recorrido  apreciou
fundamentadamente,  de  modo  coerente  e  completo,  as  questões
necessárias  à  solução  da  controvérsia,  dando-lhes,  contudo,  solução
jurídica diversa da pretendida.
II. É possível a aplicação do art. 557 do CPC, especialmente quando já
julgada a matéria, pelo STJ, em inúmeros precedentes, como na hipótese.
Ademais,  na forma da jurisprudência desta Corte,  "o julgamento pelo
órgão colegiado via agravo regimental convalida eventual ofensa ao art.
557,  caput,  do  CPC,  perpetrada na  decisão  monocrática"  (STJ,  REsp
1.355.947/SP,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL  MARQUES,
PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 21/06/2013).
III.  Conforme  a  jurisprudência  do  STJ,  "o  funcionamento  do  Sistema
Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária da União, estados-
membros  e  municípios  de  modo  que  qualquer  destas  entidades  tem
legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que
objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de
recursos financeiros" (STJ, AgRg no REsp 1.225.222/RR, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/12/2013).
IV.  Assim,  estando  o  acórdão  recorrido  em  consonância  com  a
jurisprudência sedimentada nesta Corte, afigura-se acertada a decisão
ora  agravada  que,  com  fundamento  na  Súmula  83  do  STJ,  obstou  o
processamento do Recurso Especial.
V.  Ao  decidir  a  controvérsia,  o  Tribunal  de  origem  considerou  ser
devido  o  fornecimento  de  medicamentos,  com  base  no  art.  196  da

3 REsp 1643629/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 
16/02/2017, DJe 07/03/2017
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Constituição  Federal,  sobretudo  porque,  diante  da  ponderação  do
direito à saúde com os demais princípios constitucionais que lhe são
contrapostos,  bem  como  da  conclusão  do  laudo  pericial,  restou
demonstrada a indispensabilidade do medicamento para a manutenção
da  vida  e  saúde  do  paciente.  Assim,  verifica-se  que  o  Tribunal  de
origem  decidiu  a  controvérsia,  acerca  do  fornecimento  de
medicamentos,  sob  o  enfoque  eminentemente  constitucional,  o  que
torna inviável a análise da questão, em sede de Recurso Especial, sob
pena de usurpação da competência do STF. Precedentes do STJ (STJ,
AgRg no AREsp 584.240/RS,  Rel.  Ministro  BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA  TURMA,  DJe  de  03/12/2014;  STJ,  AgRg  no  REsp
1.473.025/PR,  Rel.  Ministro  HUMBERTO  MARTINS,  SEGUNDA
TURMA, DJe de 03/12/2014).
VI.  Agravo Regimental improvido4.”

(Sem grifos no original)

Por fim, quanto à fixação do valor dos honorários sucumbenciais,

colhe-se dos autos  que o valor da causa era de um milhão e meio de reais, sendo que o

Juízo de piso fixou os honorários no valor de dez mil reais. No entanto, o Tribunal de

origem  majorou o  referido  valor  para  cinquenta mil  reais,  com  base  nos  seguintes

fundamentos (e-stj, fls. 1423/1424):

“No caso em apreço, o valor dos honorários advocatícios arbitrados
em R$ 10.000,00 (dez mil reais),mostra-se desproporcional em relação
ao alto valor atribuído a causa R$ 1.500.000,00 (um milhão e meio de
reais), bem como no tocante a sua natureza e importância, ainda que não
tenha  havido  maiores  intervenções  no  feito.  Tal  valor,  também  não
remunera  dignamente  o ilustre  trabalho  prestado pelo  Procurador  do
apelante,  ainda  mais  se  levado  em conta  a,complexidade  da  matéria
discutida e a repercussão ensejada,bem como o tempo decorrido para o
deslinde do feito.

Ademais,  é  preciso  salientar  que  a  verba  honorária  não  pode  ser
fixada ao ponto de contribuir para o enriquecimento desmedido daquele
que a recebe,  tendo a função de remunerar dignamente o trabalho do
causídico, mas não enriquecê-lo indevidamente.Razão pela qual, entendo
que  a  verba  honorária  deve  ser  majorada  para  o  montante  de  R$
50.000,00  (cinqüenta  mil  reais)  por  se  mostrar  mais  proporcional  e
razoável em relação a todos os fatores acima analisados”.

Observa-se,  portanto, que o  Tribunal  a quo majorou o valor dos

honorários  sucumbenciais  à  luz  dos  elementos  fático-probatórios  dos  autos.  E,  neste

cenário, para infirmar essas decisões e reduzir o valor imposto, seria necessário revisar

os critérios utilizados, caminho que não pode ser percorrido em sede de recurso especial.

4 AgRg no AREsp 724.875/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 18/02/2016, DJe 29/02/2016
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Ante  o  exposto,  opina  o  Ministério  Público  Federal  pelo  não

conhecimento do recurso especial interposto pela Tractebel Energia.

I  I  I   – Do    agravo em recurso   especial interposto pelo    Município  

de Rio Bonito   do Iguaçu  

O  agravo  interposto  pelo  Município  de  Rio  Bonito  merece  ser

conhecido em parte e, nesta parte, merece ser provido, como passo a demonstrar.

 O  acórdão  recorrido,  conforme  já  mencionado  no  histórico  da

demanda, entendeu por aplicar, quanto à área de mata ciliar a ser recomposta no entorno

do reservatório artificial  das UHEs do Salto Santigo e do Salto Osório, o artigo 62 do

atual  Código  Florestal, Lei  12.651/2012, que  entrou  em  vigor  após  a  prolação  da

sentença.

No entanto,  inexiste  sustentáculo  legal  para a  tese  utilizada  pelo

Tribunal  a quo que,  ao assim decidir,  na verdade,  afrontou  o   artigo 2º  da  Lei nº

4.771/65, vigente à época do ajuizamento da ação.

A jurisprudência desse e. Superior de Justiça,  aliás, é pacífica  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.”5

Os recorrentes,  na verdade, não cumpriram a legislação vigente à

época da propositura da ação (agosto de 2008)  –  em especial os art. 2º, “b”, e 4º, § 6º,

da Lei nº 4.471/65,  bem como o artigo 3º, I, da Resolução 302/02 do Conama –,  que

previam a instituição de 100 metros de área de preservação permanente, medidos a partir

da cota inundada, no caso de reservatórios artificiais em área rural. 

A respeito da inaplicabilidade da norma   ambiental  superveniente,

de   cunho   material,  a  fatos  pretéritos,  confira-se  o  acórdão  proferido  no  Recurso

Especial  1.381.191/SP,  de Relatoria  da  Ministra  Diva  Malerbi  (Desembargadora

5 AgRg no REsp 1367968/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado 
em 17/12/2013, DJe 12/03/2014. 
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Convocada do TRF 3ª Região, 2ª Turma, Publicado em 30/6/2016, que em tudo aqui se

aplica:

PROCESSO   CIVIL.    AMBIENTAL.   CPC/73.   RESERVA  LEGAL.
JULGAMENTO ANTECIPADO  DA  LIDE. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.
VIOLAÇÃO DO ART.  535 DO CPC.   AUSÊNCIA.   ALEGATIVA  DE
OFENSA AO ART. 6º DA LINDB. AUSÊNCIA. FUNÇÃO   ECOLÓGICA
DA   PROPRIEDADE.   DEMARCAÇÃO.   REFLORESTAMENTO.
OBRIGAÇÃO   PROTER   REM   E  EX  LEGE.  ART.  68  DO  NOVO
CÓDIGO FLORESTAL. INAPLICABILIDADE.
1.   O  aresto recorrido reconheceu ser desnecessária a realização de
perícia  técnica,   uma  vez  que  as  provas já produzidas nos autos
seriam  suficientes   para   o   julgamento  da  lide.  Para  revisar  essas
conclusões  e reconhecer a ofensa ao art.  331, I, do CPC/73,  por seu
turno,    faz-se    necessário    o   revolvimento   dos   elementos fático-
probatórios   da   lide,   o   que   não   é  permitido  na  instância
extraordinária, nos termos da Súmula 7/STJ.
2.  Não  há  ofensa  ao  art. 535 do CPC/73 quando a Corte de origem
soluciona   integralmente   a   lide,   com  base  em  fundamentação
suficiente,   sendo  desnecessária   a  menção  expressa  de  todos os
normativos invocados pela parte.
3.  A  garantia  do  direito  adquirido  não  pode ser invocada para
mitigar   o  dever  de  salvaguarda  ambiental,   não  servindo  para
justificar  o  desmatamento  da  flora nativa, a ocupação de espaços
especialmente  protegidos pela legislação,  tampouco para autorizar a
continuidade  de  conduta  potencialmente lesiva ao meio ambiente. O
dever   de  assegurá-lo,  por seu turno,  não se limita à proibição da
atividade degradatória, abrangendo a obrigatoriedade de se conservar e
regenerar os processos ecológicos.
4.  A existência da área de reserva legal  no âmbito das propriedades
rurais  caracteriza-se  como uma limitação  administrativa  necessária  à
tutela  do  meio  ambiente  para as presentes  e futuras  gerações  e se
encontra   em  harmonia  com  a  função  ecológica  da  propriedade,
legitimando   a   existência  de  restrições  aos  direitos  individuais  em
benefício dos interesses de toda a coletividade.
5.  A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consignou que a
obrigação  de  demarcar, averbar e restaurar a área de reserva legal
constitui    dever   jurídico   que   se   transfere   automaticamente   ao
adquirente  ou  possuidor  do  imóvel, consubstanciando-se obrigação
propter rem e ex lege. Trata-se de dever que independe da existência de
floresta ou outras formas de vegetação nativa na gleba, cumprindo ao
proprietário    ou    adquirente   do   bem   imóvel   a   adoção   das
providências  necessárias à restauração ou à recuperação das mesmas, a
fim de readequar-se aos limites percentuais previstos em lei.
6.  Não  é  possível  aplicar-se o disposto no art.  68 do Novo Código
Florestal.   Primeiramente,   porque   a  dispensa  da  recomposição
florestal,  consoante  esse normativo, estaria limitada aos casos em que
a  supressão da vegetação nativa tenha observado os  percentuais  de
reserva legal previstos na legislação vigente à época dos fatos, o  que
não ocorre in casu, pois a determinação constante do acórdão refere-se
à  implantação  da  reserva legal, mediante projeto a ser aprovado pelas
autoridades  competentes,  de  acordo  com  as  disposições  do   Decreto
6514/08 e do Decreto 7029/09. Revisar esse entendimento esbarra  no
óbice  da Súmula 7/STJ.  Em segundo lugar, porque não se emprega
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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.   Precedente  em caso análogo: AgRg  no
REsp  1367968/SP,  Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe 12/03/2014.
6.   Recurso  especial   conhecido  em  parte   e,   nessa extensão,  não
provido.

(Sem grifo no original)

Registro, ainda, sobre essa questão, que o inciso III do art. 4º da Lei

12.651/2012 é um,  dentre os vários dispositivos do atual Código Florestal,  objeto da

Ação Direta  de Inconstitucionalidade  nº  4903,  por  mim proposta  como Procuradora-

Geral da República em exercício, haja vista que referido dispositivo, além de equiparar,

a princípio,  as áreas de preservação permanente no entorno de reservatórios artificiais,

localizados  em  áreas  urbanas  ou  rurais,  ao  reverso  do  anteriormente  previsto  na

legislação, não estipula qualquer metragem mínima a ser observada, deixando a cargo da

licença ambiental a previsão acerca das dimensões da área de preservação permanente.

Dessa maneira,  em hipótese alguma seria aplicável  ao caso,  pois

representa  flagrante  retrocesso  na  preservação  ambiental e,  por  conseguinte,  é

indubitável a  sua inconstitucionalidade.

Noutro giro, em relação à pretensão de majoração dos honorários

sucumbenciais,  por  ofensa  ao  disposto  no  artigo  20,  §  4º,  do  CPC,  inviável  a  sua

apreciação por incidência do óbice da Súmula 7/STJ, pelos motivos já expostos quando

da apreciação da ofensa ao mesmo dispositivo, suscitada pela Tractebel em seu recurso

especial.

É que a instância  de origem,  como dito alhures, para estipular  o

valor  da  verba  honorária,  baseou-se  no  trabalho  realizado   pelo  causídico,  ou  seja,

analisou  as circunstâncias  fáticas  dos  autos,  para  concluir  pela  proporcionalidade  e

razoabilidade do valor arbitrado, o que, para ser revisto, implicaria reexame de provas.

Ante  o  exposto,  opina  o  Ministério  Público  Federal  pelo

conhecimento do agravo interposto pelo Município de Rio Bonito, para que seu recurso

especial seja parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido. 
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IV –  Do    agravo em recurso   especial interposto pelo Ministério  

Público   do Estado d  o Paraná   -   

No que toca ao agravo do Ministério Público do Estado do Paraná, é

necessário esclarecer que o recurso especial  que se pretende  viabilizar foi  manejado,

exclusivamente,  por  ofensa  ao  art.  535,  II,  do  CPC,  sob  a  alegação  de  omissão  do

Tribunal  de  origem  quanto: (i)  à inaplicabilidade  do  artigo  62 da  Lei  12.651/12  à

hipótese tratada nos autos e (ii) à pendência de julgamento da ADI 4903. (fls. 2036/2044,

e-stj).

Verifico, porém, que,  embora de forma desacertada, o Tribunal  a

quo se debruçou sobre a questão, conforme se verifica no seguinte excerto do acórdão

vergastado:

“Ocorre que, com a promulgação da Lei Federal nº 12.651/2012 (Lei
Florestal), a qual entrou em vigorem maio de 2012, restou alterada a Lei
nº  6.938/81,  bem  como  revogadas  a  Lei  ng  4771/65  (antigo  Código
Florestal)  e  alterações  posteriores,  e  a  Medida  Provisória  nº  2166-
67/2001. Motivo pelo qual não caberá mais à apelante recompor a área
devastada nos moldes fixados na sentença, ou seja, na faixa de 100 (cem)
metros no entorno na área do reservatório localizado nas delimitações
do município apelado, conforme resoluções do Conama. 

Isto porque, o artigo 62 da Lei Federal nº12.651/2012 (Lei Florestal)
passou a dispor que:

(…)
Ou seja, deverá a apelada efetuar a recomposição da área do entorno

do reservatório, nos limites do município apelado,. conforme a distância
entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum, vez
que,  como  mencionado  pelo  apelante  em  seus  memorais,  o  Decreto
Federal  nº  70.747/72,  de  outorga  da  concessão  relativo  a  Usina
Hidrelétrica de Salto Santiago, se deu anteriormente a edição da Medida
Provisória nº 2.166-67/2001” (e-stj 1401/1402, e-stj)

Como se sabe,  são cabíveis embargos de declaração, nas hipóteses

de obscuridade, contradição ou omissão da decisão recorrida. No caso, não se verifica a

existência de qualquer das deficiências em questão, pois o acórdão embargado enfrentou

e decidiu com fundamentação suficiente a controvérsia posta no recurso,  não sendo  o

error iudicando apto a afrontar o art. 535 do CPC.

Assim, não há como conhecer do agravo.
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V   – Conclusão   - 

Por todo o exposto, opina o Ministério Público Federal pelo : (i) não

conhecimento do recurso especial interposto pela Tractebel Energia; (ii) conhecimento

do agravo interposto pelo Município de Rio Bonito, para que o seu recurso especial seja

parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido; e (iii) não conhecimento do agravo

em recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado do Paraná. 

Brasília, 27 de março de 2017. 

SANDRA CUREAU
Subprocuradora-Geral da República


