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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 

0005513-56.2006.8.26.0642, da Comarca de Ubatuba, em que é apelante 

RICARDO CAVALIERI GUIMARAES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal 

de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em 

parte ao recurso. V. U. sustentaram oralmente o Dr. Guilherme Montebugnoli 

Zilio e o Excelentíssimo Procurador de Justiça José Carlos de Freitas", de 

conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUY 

ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente) e MARCELO BERTHE.

São Paulo, 21 de novembro de 2019.

TORRES DE CARVALHO
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Voto nº AC-22.289/19

Apelação nº 0005513-56.2006  1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente

Apte: Ricardo Cavalieri Guimarães

Apdo: Ministério Público

Origem: 2ª Vara (Ubatuba)  Proc. nº 0005513-56.2006

             Juiz: Fabrício José Pinto Dias

AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. Ubatuba. Praia 
Itamambuca. Loteamento. Construção em área de preservação 
permanente. Restinga. LF nº 4.771/65 e 12.651/12. Resolução 
CONAMA nº 303/02. Demolição das construções e 
recomposição ambiental.  
1. Área de preservação permanente. Restinga. A restinga é 
protegida da seguinte forma: (a) as restingas (acidente 
geomorfológico) e vegetação respectiva, como fixadoras de 
dunas ou estabilizadoras de mangues, pelo art. 2º, 'f' da LF nº 
4.771/65, hoje art. 4º, VI da LF nº 12.651/12; (b) a área situada 
nas restingas (acidente geomorfológico) em faixa mínima de 
trezentos metros, medidos a partir da linha de preamar máxima, 
ou em qualquer localização ou extensão, quando recoberta por 
vegetação com função fixadora de dunas ou estabilizadoras de 
mangues, pelo art. 3º, IX 'a' e 'b' da Resolução CONAMA nº 
303/02; (c) a vegetação de restinga, esteja onde estiver, 
segundo a interpretação dada pelo Min. Herman Benjamin no 
caso Wolfgang Arndt Schrader e outro vs Ministério Público 
Federal, REsp nº 945.898-SC, STJ, 2ª Turma, 24-11-2009, Rel. 
Eliana Calmon. A proteção não se estende, no entanto, à 
vegetação previamente suprimida, como indicado no mesmo 
precedente. No caso, o quiosque, o jardim e a trilha foram 
construídos em área de vegetação de restinga, conforme perícia 
judicial e fotografias acostadas aos autos, considerada área de 
preservação permanente pela jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça.  
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2. Restinga. Resolução CONAMA nº 303/02. A legalidade da 
Resolução CONAMA nº 303/02 foi afirmada pelo Supremo 
Tribunal Federal na ADPF nº 127-DF, 2014, Rel. Teori 
Zavascki, decisão singular, por decorrer de atribuição conferida 
ao CONAMA pelos art. 6º I e 8º da LF nº 6.938/81, que 
sobrevive na vigência da LF nº 12.651/12, e pelo Superior 
Tribunal de Justina no REsp nº 994.881-SC, 2008, 1ª Turma, 
Rel. Benedito Gonçalves.  
3. Construções. Idade. O réu alega que adquiriu a propriedade 
adjacente à área objeto dos autos em 1978 e que a implantação 
do quiosque e do jardim foi feita em 1994; o perito considerou 
esta data como idade das construções, mas não há qualquer 
prova neste sentido, senão a alegação do réu; pelo contrário, ao 
se manifestar sobre o laudo pericial o Ministério Público afirma 
que no local onde se encontram as construções há uma clareira 
na aerofoto de 2000, o que indica a inexistência de edificações 
à época. Embora não seja uma prova cabal, competia ao réu a 
comprovação da data de implantação do quiosque e jardim, nos 
termos do art. 373, II do CPC, ônus do qual não se 
desincumbiu. Observo que o registro do loteamento, por si só, 
não impede a aplicação da legislação superveniente. As regras 
urbanísticas menos rigorosas de 1978 não afastam a incidência 
das regras ambientais e urbanísticas então existentes ou aquelas 
mais rigorosas que vieram depois, no que refere à implantação 
do loteamento. O desmatamento, o uso e a construção se 
submetem às regras em vigor no momento de cada um.  
4. Área de preservação permanente. Construções. Demolição. 
As construções feitas em área de preservação permanente sem 
licença das autoridades ambientais devem ser demolidas e a 
vegetação deve ser recomposta, nos termos da lei. A 
recomposição natural não afasta o dever do réu de demolir as 
construções irregulares, pois sem licença dos órgãos 
ambientais. Ocupação irregular de área de proteção permanente 
que, sem licença e em afronta às restrições impostas na lei, 
causa dano ambiental direto. Desocupação da área, demolição 
das construções e reposição no estado anterior.  Procedência. 
Recurso do réu provido em parte.
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1. A sentença de fls. 898/901, vol. 5 julgou procedente 

a ação para confirmar a liminar de fls. 39/40 e determinar que o réu cesse 

qualquer atividade degradadora do meio ambiente, promova a demolição da 

construção anexa (quiosque), bem como promova o bloqueio da passagem pela 

trilha, a retirada dos pedriscos, entulhos da obra a ser demolida e das 

espécies exóticas, com apresentação de PRAD, no prazo de 60 dias, sob a pena 

de multa diária no valor de R$-1.000,00 em caso de descumprimento da 

obrigação. Em face à sucumbência, condenou o réu a arcar com as custas 

processuais.

Apela o réu (fls. 906/934, vol. 5); alega que a 

sentença foi proferida em desacordo com o laudo pericial, que afastou todas 

as premissas técnico-ambientais que fundamentaram o pedido do autor; 

segundo o laudo o objeto da lide não está inserido em área de preservação 

permanente, na faixa de praia ou em terreno de marinha, conforme laudo 

pericial e ofício da Secretaria do Patrimônio da União  SPU (fls. 389, 674, 

716); o juízo não poderia ter deixado de expor os motivos que o levaram a não 

considerar as conclusões do laudo, nos termos do art. 479 do CPC; os 

documentos juntados à petição inicial não foram elaborados sob o crivo do 

contraditório, o que impede sua utilização como prova hábil a demonstrar as 

alegações do autor. Subsidiariamente, alega que o suposto dano é de baixo 

impacto ambiental e a demolição, não recomendada pelo perito, causará mais 

danos ambientais do que a sua manutenção; a retirada da construção e seu 

abandono acarretará a destruição de toda a vegetação  boa parte originária  

mantida pelo apelante durante quase 40 anos; trata-se de área de restinga 

assentada sobre a planície costeira que teve o solo profundamente alterado, o 

que evidencia a impossibilidade de a vegetação original retornar ao local, 

conforme esclarecido pelo assistente técnico do apelante; também não se 

justifica a retirada da vegetação exótica, pois estão estabilizadas e em 
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baixíssima abundancia, bem como se encontram em local urbanizado  na 

área interna de um loteamento aprovado na década de 60 , conforme parecer 

técnico do assistente do apelante, ratificado pelo laudo pericial complementar 

(fls. 772, 823/825); a ocupação não levou a situação degradadora, mas com o 

tempo ajudou a recuperar áreas outrora desmatadas (fls. 763/773, 929). Pede 

o provimento do recurso.

Recurso tempestivo e preparado. Contrarrazões a 

fls. 941/956, vol. 5. A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo 

desprovimento do recurso (fls. 960/961, vol. 5). Os autos foram distribuídos 

em 17-1-2018 ao Des. Nogueira Diefenthaler, que não conheceu do apelo e 

determinou a redistribuição a este relator, prevento pelo julgamento do AI nº 

0190934-71.2007.8.26.0642 (fls. 963, vol. 5). Determinei o retorno dos autos 

à Vara de origem para oitiva da CETESB sobre o laudo complementar de fls. 

818/826, vol. 5 (fls. 979, vol. 5). A CETESB manifestou-se em 9-5-2019 (fls. 

996/999, vol. 5) e os réus em 10-6-2019 (fls. 1.009/1.017, vol. 6). A 

Procuradoria Geral de Justiça em 25-10-2019 insistiu no desprovimento do 

recurso (fls. 1.035, 1.038/1.040, vol. 6). 

É o relatório.

2. Fatos. RICARDO CAVALIERI GUIMARÃES foi 

autuado em 10-1-2005, AIA nº 170676 (fls.18/19), por suprimir vegetação 

nativa, floresta de restinga, em estágio inicial de regeneração, sem licença 

ambiental, através da construção de quiosque e implantação de jardim, em 
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desacordo com o art. 2º, 'f' da LF nº 4.771/65, em área correspondente a 

0,2018 ha situada à Rua Sete, Bairro do Itamambuca, Ubatuba. O Ministério 

Público, visando apurar os fatos e a recuperação do meio ambiente 

eventualmente degradado, instaurou inquérito civil em 14-1-2005 (fls. 13/16). 

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente de 

Ubatuba vistoriou o local em 9-2-2005 (fls. 32/34), onde constatou que: o 

local onde foi suprimida a vegetação nativa para a construção de um rancho 

encontra-se fora dos limites do lote, portanto em área remanescente do 

loteamento e área de marinha não sujeita à ocupação; para a construção 

deste rancho houve a supressão de vegetação nativa, arbustiva e arbórea, 

característica de Floresta Alta de Restinga; o local se situa em zona Z4-OD, de 

acordo com os mapas de Zoneamento Ecológico Econômico; considerou que 

para a recuperação da área é necessário remover as benfeitorias e o abandono 

do local (Relatório de Vistoria SEMA nº 084, fls. 32/34). 

 O DEPRN vistoriou o local em 7-3-2006, onde 

constatou que: a extensão da área degradada é um pouco menor que os 

0,2018 ha registrados no auto de infração ambiental, possuindo cerca de 

0,152 ha, sendo uma área retangular de 0,15 ha ocupada por um jardim e 

benfeitorias e uma trilha de 1 metro de largura por 20 metros de comprimento 

que liga a área ocupada pelo jardim até a praia; a área ocupada pela trilha era 

originalmente revestida por Escrube de Restinga, vegetação remanescente em 

ambos os lados da trilha; na área de 0,15 ha foram introduzidas diversas 

árvores e/ou arbustos exóticos, bem como construídos dois quiosques: o 

maior possui 63 m2, vigas de madeira, telhas de barro e chão cimentado, ao 

passo que o menor possui 12 m2 e é feito de bambu com o chão recoberto com 

pedriscos; a área da trilha vem sendo mantida limpa através do pisoteio, 

apresentando solo totalmente exposto. Por fim, sugeriu como medida de 
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recuperação da área degradada: a demolição dos quiosques e posterior 

remoção do entulho; a erradicação das espécies exóticas introduzidas; o 

reflorestamento da mesma com espécies nativas (plantio de 250 mudas de 

espécies arbustivas e arbóreas nativas da floresta de restinga, com 

espaçamento de 3m x 2m); execução de todas as práticas inerentes à atividade 

(preparo da cova, adubação, substituição das mudas mortas, monitoramento 

por pelo menos um ano, etc.); em relação à área da trilha sugeriu o abandono 

da mesma para que se possa regenerar naturalmente (Laudo de Vistoria ETU 

nº 55/06 de 10-3-2006, fls. 22/24). No mesmo sentido é a manifestação do 

Centro de Apoio Operacional da Promotoria de Justiça Regional do Meio 

Ambiente do Litoral Norte, conforme vistoria realizada em 11-5-2006 (fls. 

25/29).

Diante disso, o MINISTÉRIO PÚBLICO ajuizou ação 

ambiental em face de RICARDO CAVALIERI GUIMARÃES; alega que o réu 

edificou sua residência na Rua Sete, nº 20, no loteamento implantado na 

Praia de Itamambuca, Ubatuba, bem como passou a ocupar aproximadamente 

0,2 ha de área pública, contígua ao lote e anteriormente preenchida por 

restinga, mediante a implantação de jardim e trilha que liga o imóvel à praia; 

pretende a condenação do réu a (i) cessar a atividade degradadora do meio 

ambiente, sob pena de multa diária de dez salários mínimos; (ii) após a 

aprovação do projeto de recuperação pelo DEPRN, demolir as edificações nas 

áreas objeto da lide, retirar o aterro e as espécies exóticas, restaurando 

integralmente as condições primitivas da vegetação e solo, no prazo de 120 

dias, sob pena de multa diária de dez salários mínimos,; (iii) pagar 

indenização quantificada em perícia correspondente aos danos irrecuperáveis, 

a ser recolhida para o Fundo Especial de Despesa de Reparação dos Interesses 

Difusos Lesados (fls. 1/12).
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3. Perícia judicial. O laudo de fls. 642/733, vol. 4 

concluiu que: o Loteamento Praia do Itamambuca foi aprovado em 

28-12-1966; a área objeto da lide pode ser remanescente do Loteamento Praia 

do Itamambuca, mas o Município não possui o memorial descritivo do 

empreendimento, o que impossibilita tal constatação; a área objeto da lide não 

está na faixa denominada como praia, de acordo com a definição do art. 10 da 

LF nº 7.661/88; não existem dunas e manguezais ao longo da faixa recoberta 

por vegetação de restinga, para a qual os limites dos lotes, no fim das ruas do 

Loteamento Praia do Itamambuca estão voltados, não caracterizando área de 

preservação permanente, nos termos do art. 2º, 'f' da LF nº 4.771/65; o réu 

ocupou a área de 253,89 m2 que está além dos limites da sua propriedade; 

sem relatos e documentação fotográfica do local à época não há como afirmar 

o real estado da vegetação quando da ocupação da área pelo réu há 

aproximadamente 19 anos; não há como pormenorizar a flora e a fauna 

existente quando da ocupação, podendo-se afirmar apenas que devem ser as 

mesmas que compõem o ecossistema resultante da vegetação de restinga ao 

longo da faixa de aproximadamente 60 m, do limite do loteamento até o limite 

da faixa de areia da praia; a área ocupada pelo réu  sobre a qual edificou 

quiosque e implantou jardim recoberto parte por grama e parte por pedrisco e 

também um caminho recoberto por pedrisco  só poderá ser regenerada com o 

crescimento da vegetação de restinga, natural do local, após a demolição do 

quiosque e com a retirada de todo o entulho, da camada de grama e da 

camada de pedrisco, além da necessidade de não haver o acesso e o 

pisoteamento por pessoas nesta área; é necessária a retirada das espécies 

exóticas plantadas, dentre eles o bambuzal.

Após a manifestação do autor (fls. 738/740, vol. 4) e 

do réu (fls. 763/776, vol. 4) sobre o laudo, o perito apresentou 

esclarecimentos no sentido de que: equivocou-se ao não contabilizar o tempo 
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em que a edificação do quiosque foi erigida no local, bem como em não 

considerar e dimensionar a existência de prováveis alicerces sobre os quais a 

camada do piso do quiosque foi assentada, cuja construção certamente 

obrigou a escavação do terreno com a retirada de uma espessura considerável 

do solo na qual toda camada superficial em que se encontrava a matéria 

orgânica também foi retirada, o que torna impossível a regeneração da 

restinga. As espécies exóticas retratadas na documentação fotográfica foram 

constatadas apenas na pequena área ocupada pelo réu, contígua ao lote, 

estão em número reduzido, possuem idade avançada e certamente estão 

estabilizadas; e a supressão do bambuzal não possibilitará a recomposição do 

solo superficial, restando apenas solo arenoso após a retirada. A área ocupada 

pelo réu possui pequena dimensão (253,89 m2), aparentemente é bem cuidada 

e preservada, o que enseja baixo impacto ambiental, provavelmente, por não 

estar em área de preservação permanente. O laudo não nega vigência à 

Resolução CONAMA nº 303/02 e, inclusive, reconhece que o imóvel do réu 

está inserido na faixa de 300 metros, porém entende que a sua aplicação ao 

caso em tela, revertendo a ocupação passada (loteamento aprovado em 1966) 

que ao seu tempo foi absolutamente regular, em ocupação irregular, é tema 

jurídico, que foge ao escopo da engenharia (fls. 819/826, 859/861 vol. 5).

Intimada a se manifestar sobre o laudo 

complementar de fls. 818/826, vol. 5, em especial os quesitos 2, 6 a 8, a 

CETESB informou que: (i) no caso concreto, mesmo tendo ocorrido remoção 

do solo superficial verifica-se potencial de regeneração da vegetação nativa, 

mais especificamente Floresta Alta de Restinga, dado o baixo grau de 

perturbação do entorno e presença de remanescente de vegetação nativa nas 

proximidades. Utilizando-se de técnicas simples de restauração ecológica, por 

exemplo, a regeneração natural e ações como a remoção das 

impermeabilizações implantadas com o rancho, remoção dos pedriscos nos 
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caminhos, gramado, retirada dos bancos e outros implementos de jardinagem 

e proibição de pisoteio. Podendo-se, ainda, fazer plantio de espécies regionais, 

não pioneiras, como medida de enriquecimento para acelerar o processo se 

restauração e aumentar a diversidade de espécies; (ii) no local vistoriado, 

verificou-se a presença de espécies exóticas, que estão estabilizadas, em meio 

às espécies nativas, inclusive a touceira de bambu, que é de pequena 

dimensão; (iii) diante da baixa quantidade dessas espécies, entendemos que 

para a restauração ecológica da área antropizada, não haverá a necessidade 

de remoção desses exemplares exóticos, salvo se verificado que estes 

exemplares estejam impedindo o restabelecimento da vegetação nativa após a 

remoção dos itens, impermeabilização e implementos, pois a operação de 

remoção poderá ocasionar danos físicos aos remanescentes de espécies 

nativas e, ainda, a abertura de clareira poderá afetar os indivíduos 

regenerantes; (iv) com base no art. 3º, X da LF nº 12.651/12, que define as 

atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental, entende-se que o dano 

apontado não é de baixo impacto. Pelo constatado em vistoria, a área pública 

vem sendo utilizada há muito tempo, porém, não se obteve elementos para 

confirmar se a mais de 30 anos. O entorno, a sudeste é composto por 

remanescente de vegetação que está preservado e logo em seguida a faixa de 

areia da praia, a nordeste e sudoeste situam-se os logradouros Ruas 5 e 7, 

respectivamente e, a noroeste os lotes 1 e 2. Conclui que a área pública 

ocupada apresenta potencial de regeneração ecológica, por meio da remoção 

da construção, controle das perturbações e regeneração natural, podendo-se 

acelerar o processo de regeneração com técnicas de nucleação. Nos termos do 

art. 2º da Resolução SMA nº 09/2009, não serão admitidas a supressão de 

vegetação e quaisquer intervenções nas seguintes situações: [...] II  em áreas 

localizadas na planície costeira na faixa de 300m (trezentos metros) a contar 

da linha de preamar máxima, quando recobertas com vegetação nativa de 

restinga nos termos definidos pela Resolução CONAMA 07/1996, como segue: 

a) vegetação de praias e dunas; b) vegetação sobre cordões arenosos: escrube, 
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floresta baixa de restinga, floresta alta de restinga; c) vegetação associadas às 

depressões: entre cordões arenosos, brejo de restinga, floresta paludosa, 

floresta paludosa sobre substrato turfoso; d) floresta de transição restinga-

encosta (fls. 992/994, vol. 5).

4. Área de preservação permanente. Restinga. A 

proteção da restinga tem sido objeto de diversas ações judiciais; o contexto 

normativo em que tal proteção se insere exige análise cuidadosa do 

enquadramento legal e regulamentar da questão. À época da lavratura do AIA 

nº 170.676 em 10-1-2005 estava em vigor a LF nº 4.771/65, que previa: 

LF nº 4771/65, art. 2°: Consideram-se de preservação permanente, pelo só 

efeito desta Lei, as florestas e demais formas de vegetação natural situadas: (...) 

f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues; (...) 

Parágrafo único. No caso de áreas urbanas, assim entendidas as 

compreendidas nos perímetros urbanos definidos por lei municipal, e nas 

regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, em todo o território abrangido, 

observar-se-á o disposto nos respectivos planos diretores e leis de uso do solo, 

respeitados os princípios e limites a que se refere este artigo. 

A Resolução CONAMA nº 4/85 de 18-9-1985 

definiu restinga (art. 2º, alínea 'm') como “acumulação arenosa litorânea, 

paralela à linha da costa, de forma geralmente alongada, produzida por 

sedimentos transportados pelo mar, onde se encontram associações vegetais 

mistas características, comumente conhecidas como 'vegetação de restingas'" 

e considerou reserva ecológica (art. 3º, alínea 'b', incisos VII e VIII) as florestas 
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e demais formas de vegetação situadas nas restingas, em faixa mínima de 

trezentos metros a contar da preamar máxima, e nos manguezais e nas 

dunas, em toda a sua extensão. A MP nº 2.166-67/01 estendeu a proteção da 

vegetação às próprias áreas onde situadas. 

A Resolução CONAMA nº 303/02 de 20-3-2002 

definiu restinga (art. 2º, inciso VIII) como “depósito arenoso paralelo à linha 

da costa, de forma geralmente alongada, produzido por processos de 

sedimentação, onde se encontram diferentes comunidades que recebem 

influência marinha, também consideradas comunidades edáficas por 

dependerem mais da natureza do substrato do que do clima. A cobertura 

vegetal nas restingas ocorre em mosaico, e encontra-se em praias, cordões 

arenosos, dunas e depressões, apresentando, de acordo com o estágio 

sucessional, estrato herbáceo, arbustivo e arbóreo, este último mais 

interiorizado”; e considera de área de preservação permanente (art. 3º, inciso 

I, alíneas IX a XI) a área situada nas restingas (a) em faixa mínima de 

trezentos metros medidos a partir da preamar máxima e (b) em qualquer 

localização ou extensão, quando recoberta por vegetação com função fixadora 

de dunas ou estabilizadora de mangues. 

A LF nº 12.651/12 de 25-5-2012, por sua vez, adota 

a definição de restinga (art. 3º, inciso XVI) da Resolução CONAMA nº 303/02, 

mas considera área de preservação permanente (art. 4º, inciso VI) 'as 

restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues' 

(retornando à descrição da LF nº 4.771/65); e considera de preservação 

permanente, quando declaradas de interesse social por ato do Chefe do Poder 

Executivo, as áreas cobertas com florestas ou outras formas de vegetação 

destinadas (art. 6º, inciso II) a 'proteger as restingas ou veredas', sem adotar a 

proteção mais extensa da Resolução CONAMA nº 303/02.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

                          1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente 

Apelação Cível nª 0005513-56.2006.8.26.0642 25

5. A alegação de excesso regulamentar (pois a 

Resolução teria criado uma nova área de preservação) foi afastada pelo 

Supremo Tribunal Federal, em pedido formulado por criadores de camarão, e 

pelo Superior Tribunal de Justiça: 

Carecem, em primeiro plano, de relevância. Isto porque a legislação ordinária 

constituiu o CONAMA como instância federal responsável por “deliberar, no 

âmbito de sua competência, sobre normas e padrões compatíveis com o meio 

ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida” 

(art. 6º, II, da Lei 6.938/81, com redação dada pela Lei 8.020/90), atribuição 

normativa cuja autoridade se estende por todo o território nacional (art. 6º, § 

2º, da Lei 6.938/81), e compreende, entre outras, as competências 

especificadas no art. 8º da Lei 6.938/81, tais como a de “estabelecer, mediante 

proposta do IBAMA, normas e critérios para o licenciamento de atividades 

efetiva ou potencialmente poluidoras” (art. 8º, I) e a de definir, via resolução, os 

parâmetros e regime de uso das áreas de preservação permanente criadas no 

entorno de reservatórios artificiais como dispunha o art. 4º, § 6º, da Lei 

4.771/65. As três resoluções aqui confrontadas revelam desdobramentos 

naturais das competências individualizadas acima. [...]

A Resolução 303/02, embora menos explicitamente, também decorreu de 

atribuição normativa instituída de modo geral em favor do CONAMA (art. 6º, II, 

da Lei 6.938/81) para integralizar o ordenamento ambiental de modo a 

compatibilizá-lo com o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Decerto, os 

art. 2º e 3º da Lei 4.771/65 definiam quais as áreas seriam atingidas pela 

especial proteção jurídica de proteção permanente, sem, contudo, delimitar de 

maneira acurada qual seria a extensão deste amparo jurídico, como se deduz 

dos dispositivos abaixo transcritos: 
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Art. 2° Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as 

florestas e demais formas de vegetação natural situadas: (…) b) ao redor das 

lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais; (...) f) nas restingas, 

como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues; Art. 3º Consideram-

se, ainda, de preservação permanentes, quando assim declaradas por ato do 

Poder Público, as florestas e demais formas de vegetação natural destinadas: 

(…) b) a fixar as dunas; 

A incompletude das definições legais proclamadas, para além de concorrer para 

uma potencial instabilidade jurídica quanto ao alcance da salvaguarda 

ambiental em questão, compromete a finalidade protetiva dos dispositivos 

legais em questão, o que levou o CONAMA a proceder, por meio de ato próprio, 

à delimitação das áreas situadas em restingas e em dunas que seriam objeto de 

proteção, fazendo-o nos seguintes termos: Resolução 303/02: Art. 3º. Constitui 

Área de Preservação Permanente a área situada: (…) IX  nas restingas: a) em 

faixa mínima de trezentos metros, medidos a partir da linha de preamar 

máxima; b) em qualquer localização ou extensão, quando recoberta por 

vegetação com função fixadora de dunas ou estabilizadora de mangues; (…) XI 

 em dunas [...] (Associação Brasileira de Criadores de Camarão  ABCC vs 

Conselho Nacional do Meio Ambiente  CONAMA, ADPF nº 127-DF, STF, 

25-2-2014, Rel. Teori Zavascki, pedido indeferido liminarmente). 

No mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. RECURSO 

ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. OBRA EMBARGADA PELO IBAMA, 

COM FUNDAMENTO NA RESOLUÇÃO DO CONAMA N. 303/2002. ÁREA DE 

PRESERVAÇÃO PERMANENTE. EXCESSO REGULAMENTAR. NÃO 

OCORRÊNCIA. ART. 2º, ALÍNEA 'F', DO CÓDIGO FLORESTAL NÃO VIOLADO. 

LOCAL DA ÁREA EMBARGADA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE MATÉRIA 

FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO 

ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. O fundamento jurídico da impetração repousa 

na ilegalidade da Resolução do Conama n. 303/2002, a qual não teria 

legitimidade jurídica para prever restrição ao direito de propriedade, como 

aquele que delimita como área de preservação permanente a faixa de 300 
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metros medidos a partir da linha de preamar máxima. 2. Pelo exame da 

legislação que regula a matéria (Leis 6.938/81 e 4.771/65), verifica-se que 

possui o Conama autorização legal para editar resoluções que visem à proteção 

do meio ambiente e dos recursos naturais, inclusive mediante a fixação de 

parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação Permanente, não 

havendo o que se falar em excesso regulamentar. 3. Assim, dentro do contexto 

fático delineado no acórdão recorrido, e, ainda, com fundamento no que dispõe 

a Lei n. 6.938/81 e o artigo 2º, "f", da Lei n. 4.771/65, devidamente 

regulamentada pela Resolução Conama n. 303/2002, é inafastável a conclusão 

a que chegou o Tribunal de origem, no sentido de que os limites traçados pela 

norma regulamentadora para a construção em áreas de preservação ambiental 

devem ser obedecidos. 4. É incontroverso nos autos que as construções sub 

judice foram implementadas em área de restinga, bem como que a distância 

das edificações está em desacordo com a regulamentação da Resolução 

Conama n. 303/2002. Para se aferir se o embargo à área em comento se deu 

apenas em razão de sua vegetação restinga ou se, além disso, visou à proteção 

da fixação de dunas e mangues, revela-se indispensável a reapreciação do 

conjunto probatório existente no processo, o que é vedado em sede de recurso 

especial em virtude do preceituado na Súmula n. 7, desta Corte. 5. Recurso 

especial não-conhecido. (Palmar Empreendimentos Imobiliários e Turísticos 

Ltda vs IBAMA, REsp nº 994.881-SC, 16-12-2008, 1ª Turma, Rel. Benedito 

Gonçalves, maioria). 

Há entendimento de que a LF nº 12.651/12, ao 

reproduzir a redação da LF nº 4.771/65 e encampar apenas determinados 

dispositivos das resoluções do CONAMA, fez caducar aqueles não introduzidos 

na lei, entre eles o inciso IX do art. 3º da Resolução nº 303/02. No entanto, as 

decisões transcritas extraem a competência normativa do CONAMA 

diretamente dos art. 6º II e seu § 2º e 8º I da LF nº 6.938/81, que continuam 

em vigor; e entenderam que o regulamento não cria nova área de preservação 

permanente, agora reservada ao Chefe do Poder Executivo pelo art. 6º da LF 
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nº 12.651/12, mas tão somente delimita a área de preservação prevista na lei. 

Em sendo assim, não se vê razão para negar-lhe validade no sistema legal 

atual, ainda que o silêncio da lei crie uma desnecessária ambiguidade. 

6. Essa evolução denota a imprecisão do legislador. 

Protegia-se inicialmente a vegetação quando associada a determinado acidente 

geográfico, nada dizendo sobre as áreas onde inexistente ou já degradada a 

vegetação; passou-se depois a proteger os próprios acidentes geográficos, 

cobertos ou não de vegetação, permitindo que se determinasse a recomposição 

da vegetação degradada quando fosse o caso; e passou a resguardar a 

vegetação protetora de restingas, dunas e mangues, em qualquer localização, 

desvinculando a proteção da área antes indicada. A dificuldade adicional 

decorre de a proteção da vegetação de restinga trazida pela Resolução 

CONAMA nº 303/02, que supria e complementava a lei, não ter sido ratificada 

na LF nº 12.651/12. 

A leitura de tais dispositivos permite concluir que a 

legislação e seu complemento cuidam da proteção da vegetação de restinga 

(pois apenas ela, em suas variadas formas, cresce em restingas, dunas e 

mangues marítimos) situada nos acidentes geográficos a que se refere, estes 

sendo a área de proteção permanente mencionada na lei; não a vegetação de 

restinga em si, que por vezes se confunde com a variada vegetação existente 

ao longo da costa brasileira e pode não acompanhar restingas, dunas, 

mangues ou depressões. No entanto, outra interpretação foi dada pelo 

Superior Tribunal de Justiça desde caso pioneiro julgado em 2009, de que 

transcrevo em parte o voto subscrito pelo Min. Herman Benjamin:
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O Código Florestal, embora se refira a 'áreas' em vários de seus dispositivos, a 

rigor tem como objetivo dorsal, expressado logo em seu art. 1º, a proteção das 

'florestas existentes em território nacional e as demais formas de vegetação'. 

[...] Percebe-se, então, que se trata de lei (e de normas destinadas a lhe dar 

concretude, editadas pelo CONAMA  Conselho Nacional do Meio Ambiente e 

por outros órgãos federais, estaduais e municipais) que não pretende 

resguardar, primordialmente e preponderantemente, acidentes geográficos ou 

geomorfológicos específicos [...] O intuito central desse microssistema 

normativo é, em tudo e por tudo, tutelar as características botânicas das várias 

faces da biodiversidade florística brasileira, ou seja, a vegetação nativa 

existente no território nacional. A restinga (ou vegetação de restinga, dá no 

mesmo) é uma dessas fitofisionomias. [...] Nessa linha de raciocínio, o art. 2º 'f' 

do Código Florestal [LF nº 4.771/65] protege não o acidente topográfico, e sim 

a fisionomia botânica denominada vegetação de restinga, esteja ela onde 

estiver. [...] 

Em síntese, à luz desse conjunto normativo complexo  que evolui com o 

próprio conhecimento sobre os ecossistemas incorporados no sentido atual do 

vocábulo, o natural dinamismo do Direito Ambiental e as necessidades 

crescentes de protege-la , a restinga é caracterizada por um conjunto de 

traços identificadores: a) localização em depósito arenoso, praias, cordões 

arenosos, dunas e depressões, que pode incluir, como forma de garantir a 

proteção do todo, também florestas de transição restinga-encosta; b) ocorrência 

em linha paralela à costa, daí a influência marinha; c) povoamento por 

comunidades edáficas; d) cobertura vegetal em mosaico, estrato herbáceo, 

arbustivo e arbóreo, este último mais interiorizado. Onde essas características, 

dentre outras, listadas pela legislação se fizerem presentes, de restinga se 

cuidará para fins de proteção como APP. [...] (Wolfgang Arndt Schrader e outro 

vs Ministério Público Federal, REsp nº 945.898-SC, STJ, 2ª Turma, 

24-11-2009, Rel. Eliana Calmon. A transcrição é do voto do Min. Herman 

Benjamin).
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PROCESSUAL CIVIL. ÁREA NON AEDIFICANDI. PRAIA DO SANTINHO. DUNAS 

DOS INGLESES. DANO ECOLÓGICO. DISPENSA DE PROVA TÉCNICA DA 

LESIVIDADE DA CONDUTA. 1. Induvidosa a prescrição do legislador, no que se 

refere à posição intangível e ao caráter non aedificandi da Área de Preservação 

Permanente - APP, nela interditando ocupação ou construção, com 

pouquíssimas exceções (casos de utilidade pública e interesse social), 

submetidas a licenciamento administrativo. 2. Precedente em situação análoga 

e da mesma região costeira: "o Código Florestal qualifica como área de 

preservação permanente (APP) não o acidente topográfico em si, mas a 

vegetação de restinga que lá se faz presente" (REsp 1.462.208/SC, Rel. 

Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 6.4.2015). 3. Necessidade de 

restauração da área degradada. Precedentes: AgRg no REsp 1.367.968/SP, Rel. 

Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 12.3.2014, REsp 

1.394.025/MS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18.10.2013, 

AgRg no AREsp 327.687/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, 

DJe 26/08/2013), REsp 1.307.938/GO, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 

Primeira Turma, DJe 16.9.2014, EDcl no Ag 1.224.056/SP, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 6.8.2010), AgRg no REsp 

1.206.484/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 

29.3.2011, REsp 1.175.907/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta 

Turma, DJe 25.9.2014. 4. Recurso Especial provido. (Ministério Público vs 

Aucelita Souza de Freitas, REsp nº 1.344.525-SC, STJ, 2ª Turma, 25-8-2015, 

Rel. Herman Benjamin). No mesmo sentido e com ordem de demolição, também 

na Praia do Santinho, Florianópolis, Santa Catarina: Ministério Público v. 

Nilton José de Souza Moreira, REsp nº 1.298.094-SC, 2ª Turma, 15-12-2015, 

Rel. Humberto Martins, deram provimento ao recurso. 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO AMBIENTAL. ANÁLISE DE 

PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO INEXISTENTE. 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO 

PERMANENTE. TERRENO DE MARINHA. RESTINGA. COMPETÊNCIA DO 

CONAMA NA EDIÇÃO DE RESOLUÇÕES QUE OBJETIVEM O CONTROLE E A 
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MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE. EDIFICAÇÃO EM DESACORDO COM A 

LEGISLAÇÃO AMBIENTAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. APLICAÇÃO DO NOVO 

CÓDIGO FLORESTAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 

E 356 DO STF. IRRETROATIVIDADE. APLICAÇÃO IMEDIATA. 1. A apreciação 

de suposta violação a princípios constitucionais não é possível na via especial, 

nem à guisa de prequestionamento, porquanto matéria reservada, pela Carta 

Magna, ao Supremo Tribunal Federal. 2. Não há violação do art. 535 do CPC 

quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, 

com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso. 3. Trata-se 

de Ação de Civil Pública, objetivando a recuperação de local de preservação 

permanente (terreno de marinha  restinga) e a demolição do imóvel lá 

edificado. 4. O Código Florestal tem como escopo proteger não só as florestas 

existentes no território nacional como a fauna e as demais formas de vegetação 

nativa situadas em algumas de suas áreas, tais como na área de restinga. 

Embora não tenha como elemento primordial o resguardo de sítios e acidentes 

geográficos, estes o são por várias vezes protegidos em seu texto legal. O art. 

2º, "f", do Código Florestal qualifica como área de preservação permanente 

(APP) não o acidente topográfico em si, mas a vegetação de restinga que lá se 

faz presente. 5. O Código Florestal, no art. 3º, dá ao Poder Público (por meio de 

Decreto ou Resolução do Conama ou dos colegiados estaduais e municipais) a 

possibilidade de ampliar a proteção aos ecossistemas frágeis. 6. Possui o 

CONAMA autorização legal para editar resoluções que visem à proteção do meio 

ambiente e dos recursos naturais, inclusive mediante a fixação de parâmetros, 

definições e limites de Áreas de Preservação Permanente. 7. A Resolução n. 

303/02 do CONAMA não está substancialmente apartada da Resolução n. 

04/85 do CONAMA, que lhe antecedeu e que é vigente à época dos fatos. 

Ambas consideram a restinga como espécie de acidente geográfico, encoberto 

por vegetação característica. Destarte, não há extrapolação de competência 

regulamentar do CONAMA em sua Resolução n. 303/02 no que se refere à 

definição de restinga, porquanto está de acordo com o definido na Lei n. 

4.771/65 e nos estritos limites ali delineados. 8. Dentro do contexto fático 

delineado no acórdão recorrido, é inafastável a conclusão a que chegou o 
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Tribunal de origem, no sentido de que a edificação foi promovida dentro de área 

de restinga, considerada de preservação permanente, sob pena de ferir o 

disposto na Súmula 7 do STJ. 9. A Corte a quo não analisou a matéria recursal 

à luz da aplicação do novo Código Florestal, que segundo as razões lançadas 

neste pleito, levaria à aplicação de sanções mais benéficas à parte. Ressalte-se, 

em que pese a oposição de vários embargos declaratórios, que a controvérsia 

não foi arguida como forma de suprir a omissão do julgado. Assim, incide, no 

caso, o enunciado das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 

10. "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)." Recurso especial improvido. (Jamil 

Cabral v. Ministério Público Federal, União e IBAMA, REsp nº 1.462.208-SC, 

STJ, 2ª Turma, 11-11-2014, Rel. Humberto Martins).

Ante a interpretação dada pela Corte Superior, 

admite-se que o art. 2º 'f' da LF nº 4.771/65, de igual redação o art. 4º, VI da 

LF nº 12.651/12, considera área de preservação permanente a restinga como 

acidente geográfico e também a vegetação de restinga situada em restinga, 

praia, dunas, depressões e cordões arenosos, em tese abrangendo a área 

objeto do processo (praia). No entanto, conforme o Min. Herman Benjamin 

adverte, a proteção cuidada no caso Wolfgang Arndt Schraeder não retroage 

às situações anteriores, por ele lamentada, mas considerada estabilizada, nem 

impede o uso sustentável da restinga: 

Nem se alegue que a interpretação hoje dada pelo Judiciário impede a 

exploração de praticamente toda a costa brasileira, como fazem os recorrentes. 

Esse é argumento ad terrorem, insustentável jurídica e tecnicamente. Primeiro 
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porque, se é certo que na época de Cabral, a Restinga cobria praticamente toda 

a costa brasileira, hoje, como atrás referimos, quase nada dela resta, e o que 

resta é cobiçado  não para proteção, mas para destruição, por desmatamento 

 por grandes empreendimentos imobiliários. Segundo, porque o fato de se 

proteger a restinga não impede o uso econômico sustentável da propriedade, 

como exemplificam dezenas de loteamentos, hotéis e resorts espalhados pela 

costa, que souberam transformar a restinga (protegida) e as dunas (protegidas) 

em atração e diferencial de concorrência. 

Em resumo, a restinga é protegida da seguinte 

forma: (a) as restingas (acidente geomorfológico) e vegetação respectiva, como 

fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues, pelo art. 2º, 'f' da LF nº 

4.771/65, hoje art. 4º, VI da LF nº 12.651/12; (b) a área situada nas restingas 

(acidente geomorfológico) em faixa mínima de trezentos metros, medidos a 

partir da linha de preamar máxima, ou em qualquer localização ou extensão, 

quando recoberta por vegetação com função fixadora de dunas ou 

estabilizadoras de mangues, pelo art. 3º, IX 'a' e 'b' da Resolução CONAMA nº 

303/02; (c) a vegetação de restinga, esteja onde estiver, segundo a 

interpretação dada pelo Min. Herman Benjamin no caso Wolfgang Arndt 

Schrader e outro vs Ministério Público Federal, REsp nº 945.898-SC, STJ, 2ª 

Turma, 24-11-2009, Rel. Eliana Calmon.

7. No caso, inexistem dunas e manguezais ao longo da 

faixa recoberta por vegetação de restinga referente à área objeto da lide (fls. 

713, vol. 4). No entanto, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de 

que a lei protege a vegetação de restinga, esteja onde estiver, conforme acima 

delineado; e, segundo o perito judicial, “não há como pormenorizar e/ou 

individualizar a flora e a fauna existente há, aproximadamente, 19 anos, na 
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área ocupada pelo réu, que atualmente, perfaz 253,89 m2, podendo-se afirmar 

tão somente que devem ser as mesmas que compõem o ecossistema resultante 

da vegetação de restinga ao longo da faixa de, aproximadamente, 60,00 m, do 

limite dos lotes do Loteamento Praia de Itamambuca até o limite da faixa de 

área da praia”. A constatação do perito em conjunto com as fotografias de fls. 

670/673 e 719/723, vol. 4  que indicam o mesmo tipo de vegetação por toda 

extensão da faixa litorânea  e a manifestação da CETESB de 29-3-2019 (fls. 

992/994, vol. 5), permite concluir pela existência de vegetação de restinga no 

local em que construído o quiosque e implantado o jardim e a trilha objeto da 

lide. O perito partiu da premissa de que a restinga só configura área de 

preservação permanente quando fixadoras de dunas ou estabilizadora de 

mangues, por isso a conclusão errônea. As construções discutidas nos autos 

estão em área de vegetação de restinga, que é considerada área de preservação 

permanente pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No que diz respeito à idade das edificações, o réu 

alega que adquiriu a propriedade adjacente à área objeto dos autos em 1978 

(conforme matrícula nº 5.255 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca 

de Ubatuba) e que a implantação do quiosque e do jardim foi feita em 1994 

(fls. 106); o perito considerou esta data como idade das construções, mas não 

há qualquer prova neste sentido, senão a mera alegação do réu; pelo 

contrário, ao se manifestar sobre o laudo pericial o Ministério Público afirma 

que no local onde se encontram as construções há uma clareira na aerofoto de 

2000, o que indica a inexistência de edificações à época (fls. 723 e 739, vol. 4). 

Embora não seja uma prova cabal da inexistência das construções à época, 

competia ao réu a comprovação da data de implantação do quiosque e jardim, 

nos termos do art. 373, II do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. Observo 

que o registro do loteamento, por si só, não impede a aplicação da legislação 

superveniente. As regras urbanísticas menos rigorosas de 1978 não afastam a 
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incidência das regras ambientais e urbanísticas então existentes ou aquelas 

mais rigorosas que vieram depois, no que refere à implantação do loteamento. 

O desmatamento, o uso e a construção se submetem às regras em vigor no 

momento de cada um.

8. Área de preservação permanente. Dano ambiental. 

A LF nº 6.938/81 de 31-8-1981 define 'poluição' (art. 3º inciso III) como a 

degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou 

indiretamente afetem desfavoravelmente a biota e 'poluidor' (inciso IV) a 

pessoa física ou jurídica responsável, direta ou indiretamente, por atividade 

causadora de poluição ambiental; e institui no art. 14 § 1º a obrigação, 

independente da existência de culpa, de reparar os danos causados ao meio 

ambiente. 

A Constituição Federal de 1988, da mesma maneira, 

determina no art. 225 ser dever do Poder Público e da coletividade defender e 

preservar o meio ambiente para as gerações presentes e futuras e impõe (§ 3º) 

o dever de reparar o dano no caso de lesão ao meio ambiente; e o art. 194, § 

único da Constituição Estadual dispõe ser obrigatória a recuperação, pelo 

responsável, da vegetação adequada nas áreas protegidas. No caso, os danos 

foram causados em área de preservação permanente adjacente à propriedade 

do réu, por este, que é responsável pela recomposição ambiental.

O laudo prescreve que “é possível constatar 

claramente através das aerofoto dos anos de 1974, 1977, 1979, 1997, 2000 e 

2010, a seguir juntadas, que existiram clareiras e caminhos sobre a área 

objetivada na lide, os quais, com o tempo, foram recobertos pela vegetação de 
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restinga que se regenerou, fato também passível de observação em toda a 

faixa de, aproximadamente, 60,00 m, ao longo do limite dos lotes do 

loteamento Praia de Itamambuca até o limite da faixa de areia da praia” (fls. 

717, vol. 4). Embora o dano seja minorado ante a recomposição natural da 

área, estando em área de preservação permanente, cabe ao réu desfazer as 

construções, se impossível a regularização perante o órgão ambiental. A 

questão ambiental pode, às vezes, ser ultrapassada pelas formas previstas no 

regulamento ou mediante compensação, conforme definido pela agência 

ambiental; no entanto, a CETESB já se manifestou nos autos pela 

impossibilidade de licenciamento das construções (fls. 996/999, vol. 5), sendo 

de rigor a demolição, conforme determinado na sentença. 

Por fim, consta do laudo a informação de que “uma 

vez que a referida área possui pequena dimensão, 253,89m2, e, 

aparentemente, é bem cuidada e preservada, entende o jurisperito que, apesar 

de ter sido descaracterizada da sua situação primitiva, a sua ocupação pelo 

réu ensejou baixo impacto, provavelmente, por não estar inserida em APP” (fls. 

825, vol. 5). Assim, uma vez concluído que as construções se encontram em 

área de preservação permanente, não se sustenta a manifestação do perito 

referente ao baixo impacto das construções, que já foi objeto de análise pelo 

órgão ambiental. 

Algumas observações finais. Uma, o órgão 

ambiental (item 7, fls. 997, vol. 5) recomenda que não se faça a remoção das 

espécies exóticas, diante da baixa abundância e da estabilização do ambiente, 

a justificar o provimento do recurso nessa parte. Outra, a trilha foi 

abandonada no início do processo e recompôs-se naturalmente, tornando 

inócua a condenação. Outra, o réu ocupa área pública, o que enfraquece o 

pedido de permanência. 
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O voto é pelo provimento em parte do recurso do 

réu para julgar improcedente o pedido de remoção das espécies exóticas, 

enquanto não dificultarem a regeneração das espécies nativas. Sem 

honorários, ante a qualidade do autor. Faculto às partes opor-se, em igual 

prazo, ao julgamento virtual de recurso futuro.

TORRES DE CARVALHO

Relator


