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STF RECONHECE A IMPRESCRITIBILIDADE DA REPARAÇÃO
CIVIL DO DANO AMBIENTAL

No dia 17 de abril, foi concluído o julgamento do mérito do Recurso Extraordinário n. 654.833,
tendo sido fixada a tese de que é imprescritível a pretensão de reparação civil do dano ambiental.

 O Recurso Extraordinário n. 654.833 foi tirado de ação civil pública ajuizada pelo Ministério
Público Federal com o objetivo de reparar danos materiais, morais e ambientais decorrentes de
invasão e extração ilegal de madeira na terra indígena Ashaninka-Kampa. O Tribunal do Acre havia
confirmado a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, que acolheu quase integralmente os
pedidos formulados na petição inicial, considerando prazo de prescrição vintenário.

 Antes da decisão do Supremo, no julgamento do Recurso Especial n. 1.120.117, o Superior
Tribunal de Justiça (“STJ”) havia confirmado a jurisprudência da Corte no sentido de que o direito
à reparação de danos ambientais é imprescritível por se tratar de direito inerente à vida,
fundamental e essencial à afirmação dos povos, independentemente de não estar expresso em
texto legal. No julgamento, o STJ distinguiu a obrigação de reparar os danos causados ao meio
ambiente, considerada imprescritível, e o dever de indenizar danos morais e materiais de natureza
individual decorrentes de danos ambientais, entendendo que, neste último caso, aplica-se a regra
do Código Civil.

 Os réus recorreram ao Supremo Tribunal Federal (“STF”) alegando, in casu, a necessidade de
verificação da natureza e finalidade das condenações pecuniárias a eles impostas, de forma a dar
tratamento distinto àquelas destinadas ao pagamento de verbas indenizatórias de natureza
individual patrimonial e moral (reparação dos indivíduos da comunidade indígena). Além disso,
consignaram que o acórdão do STJ ensejou reformatio in pejus, fulminando a possibilidade de
ocorrência de prescrição intercorrente ao rever o prazo de prescrição adotado pelo Tribunal de
origem (20 anos).

 O STF, como dissemos, reconheceu a imprescritibilidade da pretensão de reparação civil do
dano ambiental. O acórdão ainda não foi disponibilizado. O que já podemos especular, pela análise
da tese fixada, é que o o regramento refere-se apenas à esfera civil da responsabilidade
ambiental, mantendo os prazos prescricionais aplicáveis às esferas administrativa e penal, e que a
imprescritibilidade não atingiria os danos individuais decorrentes de danos ambientais. Com o
julgamento do Recurso Extraordinário n. 654.833, espera-se que os Tribunais passem a aplicar a
tese jurídica adotada pelo STF, conforme determina o Código de Processo Civil.
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