
 

 

Superior Tribunal de Justiça

 RECURSO ESPECIAL N° 162.547 - SAO PAULO (1998/0005981-4)

RELATOR : MIN. FRANCIULLI NETTO
RECTE : ESTADO DE SAO PAULO
ADVOGADO : LEILA D AURIA KATO E OUTROS
RECDO : EDO OSWALDO MALLMANN E CONJUGE
ADVOGADO : GETULIO VARGAS LOSCHIAVO E OUTROS

EMENTA

DESAPROPRIAÇÃO. ESTAÇÃO ECOLÓGICA JURÉIA-ITATINS. 
ARTIGO 535, INCISO ll, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ARTIGOS 1o, 2o 
E 16, DO CÓDIGO FLORESTAL. RESERVA LEGAL. MATA DE 
PRESERVAÇÃO PERMANENTE.

Não há qualquer omissão no que tange à questão objeto dos embargos 
declaratórios, que examinou suficientemente o tema e expôs seu 
posicionamento com clareza.

O Código Florestal estabelece, em seu artigo 16, que devem ser 
excluídos da exploração econômica 20% de todas "as florestas de domínio 
privado", exceção feita àquelas "sujeitas ao regime de utilização limitada" e 
"ressalvadas as de preservação permanente", estas últimas definidas nos 
artigos 2o e 3o do mesmo diploma.

Recurso especial parcialmente provido. Decisão por 
maioria de votos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas, 
decide a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, vencido 
o Sr. Ministro Francisco Peçanha Martins, conhecer do recurso e lhe dar parcial 
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, na forma do relatório e 
notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante 
do presente julgado. Participaram do julgamento os Srs. Ministros Francisco 
Peçanha Martins, Eliana Calmon e Paulo Gallotti. Custas, como de lei.

Brasília (DF), 07 de dezembro de 2000 (data do julgamento).

Ministro Francisco Peçanha Martins
Presidente

Ministro Franciulli Netto
Relator
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 RECURSO ESPECIAL N. 162.547 - SAO PAULO (1998/0005981-4)

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO FRANCIULLI NETTO (RELATOR):
A Fazenda Pública do Estado de São Paulo propôs ação expropriatória 

contra Edo Oswaldo Mallmann e sua esposa, cujo objeto consistia em um 
imóvel rural de propriedade dos réus, declarado de utilidade pública pelo 
Decreto n. 26.716/87 (Estação Ecológica Juréia- Itatins).

Encerrada a fase instrutória, o MM. Juiz de primeiro grau houve por 
bem julgar parcialmente procedente a demanda e condenar a Fazenda do 
Estado de São Paulo a indenizar os expropriados em Cr$ 771.885.984.629, 00 
(setecentos e setenta e um bilhões e oitocentos e oitenta e cinco milhões e 
novecentos e oitenta e quatro mil e seiscentos e vinte e nove cruzeiros), 
corrigidos a partir de julho de 1993; honorários advocatícios fixados em 10% 
sobre a diferença entre a indenização e a oferta; juros compensatórios de 12% 
ao ano a partir da ocupação e juros moratórios de 6% ao ano a partir do 
trânsito em julgado, de forma cumulativa e, em relação aos honorários 
periciais, determinou que cada parte arcasse com os do assistente que 
nomeou (fls. 1085/1093).

A par do reexame necessário, ambas as partes apelaram. O egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por maioria, deu parcial 
provimento aos recursos da Fazenda e ao reexame necessário e reduziu o 
valor da indenização para Cr$ 663.557.613.140, 00 (seiscentos e sessenta e 
três bilhões e quinhentos e cinqüenta e sete milhões e seiscentos e treze mil e 
cento e quarenta cruzeiros), proferindo acórdão assim ementado:

"Desapropriação. Recurso oficial e voluntário das partes. Redução da 
indenização. Exclusão do valor da mata de preservação obrigatória permanente. 
Benfeitorias são acessórios do imóvel, cabendo aos expropriados o repasse da 
indenização aos arrendatários. Dispensável conversão em diligência. Restrição da 
base de cálculo do juro compensatório ao valor da área parcialmente imitida, a partir 
da efetiva imissão. Redução da honorária a 6% da diferença entre a oferta e a 
indenização. Imposição à expropriante das despesas, incluídos os salários dos 
assistentes. "(fl. 1178).

O Desembargador Marrey Neto, vencido na ocasião do julgamento, 
divergiu parcialmente da maioria por entender que "a r. sentença deve 
prevalecer nos termos em que lançada, salvo no pertinente, permissa venia, 
ao percentual da verba honorária" (fls. 1184/1191).

O Estado de São Paulo opôs Embargos Declaratórios para "apenas e 
tão somente seja a questão atinente ao pedido de exclusão, na indenização, da 
área correspondente à reserva florestal obrigatória analisada à luz do art. 16, 
alínea "a", do Código Florestal"(fl. 1195), os quais restaram, todavia, rejeitados 
pelo Tribunal a quo (fl. 1209).

 Para fazer prevalecer o entendimento vencido no julgamento das 
Apelações, opuseram, por sua vez, os ora recorridos, embargos infringentes, 
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Superior Tribunal de Justiça

também rejeitados pelo Tribunal de origem (fls. 1249/1250).

Inconformado com esse resultado, interpôs o Estado de São Paulo 
recurso especial, com base no artigo 105, inciso III, alínea a, da Constituição 
Federal, sob alegação de violação ao artigo 535, inciso II, do Código de 
Processo Civil e aos artigos 2o, 3o e 16, do Código Florestal.

Contra-razões (fl. 1261/1264).

O Ministério Público opinou pelo provimento parcial do recurso (fls. 
1287/1293).

É o relatório.
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 RECURSO ESPECIAL N. 162.547 - SAO PAULO (1998/0005981-4)

EMENTA: DESAPROPRIAÇÃO. ESTAÇÃO ECOLÓGICA JURÉIA-ITATINS. 
ARTIGO 535, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ARTIGOS 1o, 2o E 16, 
DO CÓDIGO FLORESTAL. RESERVA LEGAL. MATA DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE.

Não há qualquer omissão no que tange à questão objeto dos embargos 
declaratórios, que examinou suficientemente o tema e expôs seu posicionamento com 
clareza.

O Código Florestal estabelece, em seu artigo 16, que devem ser excluídos 
da exploração econômica 20% de todas "as florestas de domínio privado", exceção 
feita àquelas "sujeitas ao regime de utilização limitada" e "ressalvadas as de 
preservação permanente", estas últimas definidas nos artigos 2o e 3o do mesmo 
diploma.

Recurso especial parcialmente provido.

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO FRANCIULLI NETTO (RELATOR):
Insurge-se, inicialmente, o Estado de São Paulo contra o acórdão 

proferido pelo egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo que rejeitou embargos 
declaratórios, por ele opostos, sob a alegação de violação ao artigo 535, inciso 
II, do Código de Processo Civil.

Pretendeu o recorrente, com a interposição dos embargos, "apenas e 
tão somente seja a questão atinente ao pedido de exclusão, na indenização, da 
área correspondente à reserva florestal obrigatória analisada à luz do art. 16, 
alínea "a", do Código Florestal".

O acórdão recorrido assim se pronunciou sobre o tema:
"Ocorre que a mata de preservação permanente não é indenizável, já que 

ela não poder ser explorada comercialmente, uma vez que o Código Florestal o 
impede. Se não pode ser explorada comercialmente, ela deve ser preservada no local 
onde se encontra, pelo que os expropriados não sofrem danos, nem diminuição 
patrimonial com a desapropriação. Não se confunde a mata de preservação 
permanente com a reserva de mata exigida pela lei proporcionalmente à área de 
terras. A reserva é de 20%, nela pode ser incluída a mata de preservação 
permanente, porque seria desarrazoado que além da mata de preservação 
permanente o proprietário fosse obrigado a preservar mais 20% de área de matas, 
mas a mata de preservação permanente, desde que assim considerável na forma do 
artigo 2o do Código Florestal está excluída de qualquer exploração, dai não ser ela 
indenizável. " (fl. 1181).

 No julgamento dos embargos declaratórios, por sua vez, assim se 
manifestou o eminente Desembargador relator:

"O texto legal invocado pela embargante nos embargos não a beneficia 
porque ela manda que seja respeitado o limite mínimo de vinte por cento da área com 
cobertura arbórea localizada.

Ora, a interpretação dada pelo v. acórdão embargado ao dizer que a área e 
preservação permanente é incluível nesse percentual de vinte por cento da área da 
propriedade não conflita com essa disposição legal" (fl. 1210).
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Da leitura dos trechos acima, portanto, depreende-se que não há 
qualquer omissão no que tange à questão objeto dos embargos declaratórios, 
que examinou suficientemente o tema e expôs seu posicionamento com 
clareza. Poder-se-ia admitir, por outro lado, que o acórdão teria sido omisso em 
outros momentos, v. g., a avaliação da prova pericial, contra os quais, contudo, 
não se insurge o Estado de São Paulo nos embargos e sequer no recurso 
especial.

Em relação à alegada ofensa aos artigos 1º, 2º e 16, todos do Código 
Florestal, de outra parte, total razão assiste ao recorrente.

Antes da declaração de utilidade pública do imóvel expropriada 
efetivada pelo Decreto n. 26.716/87, estava em vigor o Código Florestal (Lei n. 
4.771/65), que impunha restrições àquela área que, certamente, influenciaram 
no preço pago pelos expropriados no momento da aquisição do imóvel.

 Vale observar, por oportuno, consoante o bem lançado parecer do 
Ministério Público Federal no Recurso Especial n. 169.199, da lavra da douta 
Subprocuradora-Geral da República, Gílda Pereira de Carvalho Berger, que a 
proteção das florestas já estava positivada desde 1934, com o Decreto n. 
23.793, de 23 de janeiro desse ano. Ora, o Estado de São Paulo, por meio da 
criação da Estação Ecológica Juréia- Itatins, nada mais fez do que concretizar 
as disposições legais. Ressalta, ainda, a nobre parecerista que:

"Mesmo assim, investidores adquirem áreas cobertas de florestas, como é o 
caso dos autos, sabendo - pois a ninguém é dado desconhecer a lei que na referida 
área nunca poderão as florestas serem exploradas e nem tampouco a terra servir para 
o cultivo de agricultura.

Neste contexto, e sob a égide da Constituição Federal de 1988, que dispõe 
sobre a proteção ao Meio Ambiente e dos Princípios Gerais da Atividade Econômica e 
que não é distinta da anterior no disciplinamento sobre a matéria (art. 150, III, CF/69), 
embora traga melhor sistematização, deve ser realizado o juízo de valor sobre o que 
vem a ser justa indenização, que não mais pode ser um conceito elaborado para, 
deliberadamente, favorecer o desapropriado mas, um conceito econômico e contábil 
que reflita um valor real das coisas adquiridas no comércio" (REsp n. 169.199, rel. Min. 
Eliana Calmon, fls. 1121/1122).

 Além disso, lembra o Senhor assistente pericial do Estado:
"Verificando-se a portaria DEPRN-3 de 08/03/1990 (V. Anexo 01), pode-se 

extrair que sobre 50% da área não seria possível executar-se nada, haja vista que 
constituem reserva florestal obrigatória e, assim sendo, deve ser excluída da área 
avaliável, além do que, o art. 16 do Código Florestal proíbe o desmatamento em 
outros 20% da área da propriedade, razão pela qual dever-se-á descontar, também tal 
área" (fl. 842).

O Código Florestal estabelece, em seu artigo 16, que devem ser 
excluídos da exploração econômica 20% de todas "as florestas de domínio 
privado", exceção feita àquelas "sujeitas ao regime de utilização limitada" e 
"ressalvadas as de preservação permanente", estas últimas definidas nos 
artigos 2º e 3º do mesmo diploma.

Segundo a supra referida portaria, ainda, 50% das florestas existentes 
nos imóveis situados na região da mata atlântica está protegido da 
comercialização (artigo 4o, fl. 891).
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Assim, consoante demonstrou o recorrente, o proprietário de florestas 
protegidas pelo Código Florestal:

"(...) Deve reservar percentual variável, de no mínimo 20%, de sua 
propriedade, com o fito de manter intacta vegetação que por sua riqueza e importância 
para a garantia de perpetuação da vida no planeta deva ser preservada, ALÉM de 
proteger da devastação as matas de preservação permanente, que se localizam nas 
margens dos rios e lagos, nas encostas com declive acentuado etc., com o objetivo de 
impedir a erosão do terreno e desprendimento do solo.

Portanto, as restrições decorrem de necessidades diversas, pelo que, 
também por isso, se mostra mais consentâneo com o espírito da lei a interpretação de 
que a reserva florestal obrigatória deve recair sobre área não incluída naquelas de 
preservação permanente, a fim de se poupar do desmatamento não só os terrenos 
frágeis mas as vegetações vigorosas e ricas para o equilíbrio ecológico, como aliás, 
decorre dos termos claros da lei, data venia" (fls. 1226/1227).

Vale considerar, por oportuno, o entendimento esposado pelo 
Ministério Público Federal de que "não procede a pretensão da recorrente no 
sentido de que a área de reserva legal não comporta indenização. Há o direito 
à indenização mas não em valor equivalente ao da área de ampla exploração. 
Como a exploração econômica da área de reserva legal é restrita, o valor da 
indenização há de ser inferior ao da área que comporta exploração econômica 
ampla, de modo que não se pode aplicar àquela o mesmo valor apurado em 
relação a esta, circunstância que conduz à necessidade de complementação 
da prova pericial já realizada".

É de ver, contudo, que, de acordo com o acima explicitado e nos 
termos do julgado impugnado, impõe-se o reconhecimento de que "não é 
devida indenização pela cobertura vegetal de imóvel desapropriado se já 
anteriormente à dita desapropriação, configurada estava a impossibilidade de 
sua exploração econômica. Não resta, destarte caracterizado o prejuízo a 
ensejar a indenização" (REsp n. 123.835/SP, rel. Min. José Delgado, DJU de 
1.8.2000).

Ademais, seria impossível, no momento processual atual, a 
complementação da prova pericial, uma vez que, após o julgamento do seu 
recurso de apelação, no qual pugnava pela realização de perícia 
complementar, em nenhum momento o Estado de São Paulo cuidou do tema, 
seja nos embargos de declaração seja no recurso especial, já que "a única 
divergência entre o entendimento exarado no v. acórdão recorrido e aquele 
preconizado pela lei (arts. 16, 2º e 3º, do Código Florestal), segundo 
interpretação conferida pelo ora recorrente, diz respeito à impossibilidade de 
inclusão da reserva florestal obrigatória nas matas de preservação permanente 
tal como determinado por aquele v. decisum" (fl. 1226).

Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso especial 
interposto para que sejam excluídas da indenização, além das áreas 
consideradas de preservação permanente, as da reserva legal, nos termos do 
artigo 16, do Código Florestal.

É como voto. 

Ministro Franciulli Netto
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Relator 
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 RECURSO ESPECIAL Nº 162.547 - SÃO PAULO

VOTO-VENCIDO

O EXMO. SR. MINISTRO FRANCISCO PEÇANHA MARTINS 
(PRESIDENTE): -

Senhor Ministro Relator, faz já algum tempo que não aplico às 
desapropriações a Súmula 7, e o faço na certeza de que, em expropriação, o 
tema "prova" é único e fundamental. Lembro-me que assim também fazia o 
Supremo Tribunal Federal antes e depois da instituição da correção monetária. 
Antes, determinando que se procedesse nova avaliação quando o valor 
indenizatório estivesse muito aquém da razoabilidade, e mesmo após a 
instituição da correção porque a atualização valeria da data do laudo para a 
frente.

O fato é que o Supremo Tribunal Federal jamais deixou de examinar a 
prova em recurso interposto em ação expropriatória e não podemos perder de 
vista que o Recurso Especial era integrativo do extraordinário. Não é possível, 
em matéria expropriatória, modo de perda da propriedade, direito fundamental 
consagrado na Constituição, deixar-se de examinar a prova pericial 
imprescindível à fixação do justo preço.

Esse é o entendimento que venho sendo vencido em determinados 
momentos, inclusive com essa nova composição da Turma. Mas me convenci 
e assim tenho entendido. No que diz respeito a São Paulo, sempre entendi que 
as desapropriatórias chamadas indiretas, eram improcedentes porque não via 
desapossamento administrativo naqueles decretos baixados pelo Estado, ainda 
que mal elaborados. E argumentei em casos concretos que o fato de o Decreto 
estabelecer proibição de uso o levaria por certo à sua inanidade, porque não 
poderia fazer isso; e não poderia porque, se o fizesse, estaria indo mais além 
do que determina a Lei Federal disciplinadora da matéria e que permite a 
utilização da gleba, utilização, bem se vê, dentro dos cânones da ciência 
ecológica para preservação do meio ambiente. E a Lei não é nova, datando de 
1965 mas ainda hoje atualíssima. A verdade é que toda à área da Serra do Mar 
já se encontrava submetida ã limitação administrativa, por força do Código 
Florestal.

O que me chamou mais a atenção, Min. Franciulli Netto, é que o 
Tribunal de São Paulo validava laudos que entendiam possível a utilização da 
área, em briga inconciliável com a topografia e com a possibilidade de acesso a 
esses imóveis. Então, por exemplo, naquela reserva de Juréia - Itatins, houve 
um caso em que eu dizia, na antiga composição, que. se ilegalidade havia no 
Decreto, o Decreto poderia ser anulado e deveria ser anulado, e essa seria a 
pretensão legítima da parte. E mais: não seria possível a ele, parte, utilizar a 
área fora dos parâmetros estabelecidos na legislação federal, e que deveria 
utilizar a área da forma possível, inclusive catando caranguejos. A indenização 
fora calculada tendo por base um hipotético loteamento, não obstante se 
dissesse que a área era de dificílimo acesso. Vale dizer, não é possível que 
alguém vá lotear ou vá retirar madeira de área cujo acesso é dificílimo. Essas 
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coisas me levaram a proferir votos divergentes. Mas concordo com V. Exa. 
quando assinala que o Estado de São Paulo não foi bem defendido.

Nesse caso, V. Exa. acentuou que o pedido contido no REsp. é restrito. 
Mas entendo que o direito e o processo não podem servir à ilicitude. O Estado 
não pode coonestar a ilicitude, ainda que ela esteja posta ao exame do Juízo. 
E, neste caso, o laudo pericial briga com a realidade física da área. E trata-se 
de uma ação de desapropriação e deve ser paga a indenização. Mas a 
indenização não pode ser calculada com base em hipóteses desbordantes da 
realidade do imóvel, e impossíveis de configurar-se. Ora, como imaginar se 
possa empreender loteamento, em que se fazem necessários altíssimos 
investimentos, com retorno econômico e uma rentabilidade só alcançáveis em 
longo prazo, em áreas de difícil acesso? Como admitir-se, por exemplo, 
indenizar-se árvores em área loteável? Como se indenizar árvores, se a 
derrubada é imprescindível à abertura das ruas e praças? É possível admitir-se 
um cálculo indenizatório com base em hipotético loteamento, de área de difícil 
acesso, acrescentando-se o valor das árvores cuja derrubada seja 
imprescindível à própria configuração do loteamento?

Por tudo isso, senhor Ministro, vou mais além, e dentro do princípio de 
que o direito só acoberta o legítimo interesse, ultrapassado pelo laudo que 
descamba da realidade física da área. conheço do recurso para determinar que 
novo laudo pericial se faça na área. 

O EXMO, SR. MINISTRO FRANCIULLI NETTO (RELATOR) - 
APARTE: 

Senhor Presidente, confesso que tive uma certa dificuldade, porque 
houve apelação da Fazenda além do recurso oficial, do reexame necessário. A 
Fazenda apenas entrou com embargos declaratórios impugnando esses pontos 
que agora ventilei. O Recurso Especial não tem como sair dessa bitola. Até sou 
simpático a esta posição, mas não posso violentar a matéria desenvolvida; não 
estou dizendo que V. Exa. a esteja violentando. V. Exa. tem argumentos 
ponderáveis, mas, pessoalmente, se eu tivesse julgado como V. Exa, está, 
estaria violentando os limites da matéria impugnada e devolvida, no meu 
entender. Respeito, como; sempre, o entendimento de V. Exa.

 O EXMO. SR. MINISTRO FRANCISCO PEÇANHA MARTINS: -
No caso, que se faça uma nova perícia, uma nova prova pericial. Estou 

convertendo o julgamento em diligência para que nova perícia se faça em face 
da absoluta anormalidade do laudo ou absoluta impropriedade dele em face a 
natureza do imóvel.

E o anulo com base nas regras básicas do direito; só se consagra 
direito, quando há legítimo interesse, e este interesse não é legítimo, pelo 
menos é baseado em prova falsa. A notoriedade da apuração que se fez na 
Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo quanto à falsidade das perícias 
que lá se realizaram, impõe assim se faça. Por isso é que voto assim. O direito 
processual não pode servir à ilicitude nem conduzir ao absurdo. Assim já 
decidiu o Supremo Tribunal Federal em indenização trabalhista vultosíssima, 
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em que os valores foram estabelecidos no TST e o Supremo Tribunal Federal 
mandou que se fizesse novo cálculo, porque transbordava os limites da 
razoabilidade.

Não discuto o valor da indenização; me importa a plausibilidade do 
laudo pericial. E acho que estes laudos estão viciados na origem, exatamente 
porque são calcados em hipóteses irrealizáveis na prática. Conduzem, no caso, 
a um absurdo. O direito não pode consagrar um absurdo; e não seria a norma 
processual que poderia possibilitar isso. Seria a consagração do absurdo pelo 
processo.

Estou desconstituindo o acórdão para que nova perícia seja feita, 
atendendo às realidades físicas da área.

A EXMA. SRA. MINISTRA ELIANA CALMON -(APARTE): -

Senhor Presidente, não tem que se desconstituir o acórdão; tem que 
anular o processo, porque ficou uma sentença no meio.

O EXMO. SR. MINISTRO FRANCISCO PEÇANHA MARTINS: -

Estou anulando o processo para determinar que nova perícia se faça, 
levando-se em conta a realidade física e jurídica da área. Como vai ser feita, 
não sei, porque não sou perito. Quem determina a perícia é o Juiz, e as partes, 
pelos seus advogados, formulam os quesitos que deverão ser respondidos 
pelos técnicos. 
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 RECURSO ESPECIAL Nº 162.547 - SAO PAULO (1998/0005981-4) VOTO

A EXMA. SRA. MINISTRA ELIANA CALMON: - 
Sr. Presidente, voto em sentido diametralmente oposto ao de V. Exª. 

Entendo que o recurso especial é um recurso absolutamente técnico que exige 
prequestionamento, exige princípio dispositivo e a parte é que dá o diapasão 
do que ela quer. Então, tenho que examinar quais são os limites da decisão 
impugnada e o que foi requerido pela parte.

Não posso aqui ser advogada da Fazenda - por mais patriótica e 
cidadã que seja - c não posso assumir o papel de defesa do listado. Também 
não posso judicar com uma máquina de calcular na mão. Isso está descartado 
definitivamente. Tenho de me ater ao princípio da reserva legal, ao princípio do 
contraditório e da ampla defesa existentes para ambas as parte.

Documento: IT59727 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJ: 02/04/2001 Página  1 1 de 13



 

 

Superior Tribunal de Justiça

 RECURSO ESPECIAL Nº 162.547 - SAO PAULO (1998/0005981-4)

VOTO

A EXMA. SRA. MINISTRA ELIANA CALMON:
- Daí porque entendo que o recurso especial foi criado para que 

houvesse uma uniformização, um entendimento de teses jurídicas. A 
realização de Justiça se faz em duas instâncias: a Primeira Instância e a 
Instância Revisora; a partir daí, a ordem jurídica brasileira estabeleceu uma 
única instância para se fazer a uniformização na aplicação do direito: tudo que 
for infraconstitucional - Superior Tribunal de Justiça - e tudo que for 
constitucional - Supremo Tribunal Federal. Então, a ordem jurídica brasileira 
não tem três instâncias, e, se não tem, este Tribunal tem de fazer o exame de 
tese jurídica.

Na tese jurídica não posso me ater ao exame de prova, não posso 
mergulhar na prova para examinar isso por ser matéria de fato, e o que tenho 
de objetivo é um acórdão que se embasou em um laudo pericial. E houve um 
recurso especial, em que a Fazenda está prequestionando a nulidade e a 
deficiência desse laudo, porque contém contradições em si. Este Tribunal tem 
que ver a tese jurídica: a sentença baseou-se em laudo? Sim. E o laudo como 
está? O laudo é defeituoso porque a Fazenda apresentou dispositivos do 
Código Florestal que impediriam que o laudo analisasse certos e determinados 
aspectos; então, aí, não estou mergulhando no laudo e nem preciso ir para o 
laudo. Preciso cotejar o Código Florestal, ver o que ele disse, ver o que a 
sentença disse e o que o acórdão fez. Se a tese jurídica aplicada é 
contraditória, então faço uma reavaliação da prova, faço uma valoração da 
prova, o que pode ser feito aqui. Nos outros processos, em que eu dizia não 
poder mergulhar na prova, era diferente desta hipótese, porque na outra, eu 
não tinha o pedido da Fazenda que está posto neste - como tenho um 
processo que teria que julgar hoje, e não trouxe, porque estou encontrando 
dificuldade para explicar, como Relatora, porque vou me colocar 
contrariamente aos outros votos que proferi.

Não estou impressionada com o que está saindo nos jornais, nem com 
CPIs, porque a minha bitola de julgamento não mudou, continua igual; o que 
mudou foi a forma de defesa da Fazenda, conforme disse o Relator. Então, 
nesta valoração de prova, naturalmente posso verificar as dificuldades que se 
tem de manter um acórdão que está contrário ao Código Florestal.

Fazendo-se as devidas correções possíveis, de acordo com as teses 
jurídicas constantes do julgamento, acompanho o eminente Ministro-Relator na 
conclusão do seu judicioso voto.
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 CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

Nro. Registro: 1998/0005981-4 RESP 162547/SP

PAUTA: 05/12/2000  JULGADO: 07/12/2000

Relator
Exmo. Sr. Min. FRANCIULLI NETTO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Min. FRANCISCO PECANHA MARTINS

Subprocurador-Geral da República
EXMO. SR. DR. MOACIR GUIMARÃES MORAES FILHO

Secretário (a)
SRA. DRA. BARDIA TUPY VIEIRA FONSECA

AUTUAÇÃO

RECTE : ESTADO DE SAO PAULO
ADVOGADO : LEILA D'AURIA KATO E OUTROS
RECDO : EDO OSWALDO MALLMANN E CÔNJUGE
ADVOGADO : GETULIO VARGAS LOSCHIAVO E OUTROS

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA ao apreciar o processo em 
epigrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Turma, por maioria, vencido o Sr. Ministro Francisco Peçanha Martins, 
conheceu do recurso e lhe deu parcial provimento, nos termos do voto do Sr. 
Ministro-Relator.

Participaram do julgamento os Srs. Ministros Francisco Peçanha Martins, 
Eliana Calmon e Paulo Gallotti.

O referido é verdade. Dou fé.

Brasília, 7 de dezembro de 2000

BARDIA TUPY VIEIRA FONSECA
Secretário(a)
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