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ATUALIZAÇÕES JURÍDICAS RELEVANTES 

Volume 04 – Março/2021 

Neste capítulo, abordar-se-ão as principais e mais recentes jurisprudências firmadas pelos 

Tribunais Superiores, notadamente o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça. 

No universo jurídico é fundamental manter-se bem informado. Para isto, conte sempre conosco. 

Vamos juntos! 

 

1. Jurisprudências Recentes 

1.1 Supremo Tribunal Federal – STF 

1.1.1 Contribuição previdenciária no caso de doença incapacitante 

Ao julgar, por maioria de votos, o RE 630137, com repercussão geral reconhecida (Tema 

317), o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que a imunidade parcial de contribuição 

previdenciária no caso de beneficiário portador de doença incapacitante dependia da edição 

de lei.  

O dispositivo constitucional que continha tal previsão foi revogado com a Reforma da 

Previdência, no que tange aos benefícios do RGPS. Quanto aos regimes próprios dos estados, 

do DF e dos municípios, a revogação depende da edição de lei de iniciativa do chefe do 

Executivo local. 
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Art. 40, CF. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos 

efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo 

ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados 

critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.           (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 103, de 2019) (....) 

§21. A contribuição prevista no §18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas 

de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo 

estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata 

o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador 

de doença incapacitante.         (Incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005) 

(Revogado pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019) 

 

O Tribunal de origem havia decidido que a regra constitucional teria eficácia plena, 

prescindindo, portanto, de lei regulamentadora. Tal argumento foi rechaçado pelo relator do 

recurso extraordinário, ministro Luís Roberto Barroso, para quem a mencionada norma possui 

eficácia limitada.  

Outrossim, segundo o relator, o entendimento no sentido da necessidade de 

regulamentação infraconstitucional, estipulando rol de doenças incapacitantes ensejadoras da 

referida imunidade, está conforme a jurisprudência da Corte. 

Quanto aos efeitos da decisão, houve modulação para que os beneficiários que, por decisão 

judicial, não vinham pagando as contribuições não tenham que as restituir. Em tais hipóteses, a 

decisão terá efeitos a partir da publicação da ata de julgamento. Restou vencido o ministro 

Marco Aurélio. 

1.1.2 Imposto sobre doação e herança no exterior 

No julgamento do RE 851108, com repercussão geral reconhecida (Tema 825), o Plenário 

do STF fixou tese afirmando que é “vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD 

nas hipóteses referidas no art. 155, §1º, III, da Constituição Federal sem a intervenção da 

lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional”. 
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Sob relatoria do ministro Dias Toffoli, o colegiado esclareceu que a Constituição Federal 

incumbe à lei complementar federal a regulamentação da competência e da instituição do 

ITCMD sobre doação e herança no exterior; não cabendo aos estados a edição de tal lei com 

base na competência concorrente, ainda que omisso o legislador nacional. 

 

Art. 155, CF. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 

I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos; (Redação dada 

pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços 

de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as 

operações e as prestações se iniciem no exterior; (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 3, de 1993) 

III - propriedade de veículos automotores. (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 3, de 1993) 

§ 1º O imposto previsto no inciso I: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 

3, de 1993) 

I - relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado da 

situação do bem, ou ao Distrito Federal 

II - relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde se 

processar o inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador, ou ao Distrito 

Federal; 

III - terá competência para sua instituição regulada por lei complementar: 

a) se o doador tiver domicilio ou residência no exterior; 

b) se o de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu inventário 

processado no exterior; (...) 

 

Toffoli ponderou, com esteio na jurisprudência da Corte, que a Carta Magna estipula, 

quanto à competência concorrente, a possibilidade de legislar plenamente sobre direito 

tributário para atender peculiaridades. 
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Art. 24, CF. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 

concorrentemente sobre: 

I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico; (...) 

§1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a 

estabelecer normas gerais. 

§2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a 

competência suplementar dos Estados. 

§3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência 

legislativa plena, para atender a suas peculiaridades. 

§4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei 

estadual, no que lhe for contrário. 

Art. 34, CF. O sistema tributário nacional entrará em vigor a partir do primeiro dia 

do quinto mês seguinte ao da promulgação da Constituição, mantido, até então, o 

da Constituição de 1967, com a redação dada pela Emenda nº 1, de 1969, e pelas 

posteriores. (...) 

§3º Promulgada a Constituição, a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios poderão editar as leis necessárias à aplicação do sistema tributário 

nacional nela previsto. 

 

Arrematou o relator afirmando que não é possível suscitar a competência concorrente 

insculpida nos artigos 24 da CF e 34, §3º, da ADCT, para autorizar os estados e o DF a legislarem 

sobre a matéria, sem a necessária lei complementar. 

A decisão passará a surtir efeitos a contar da publicação do acórdão, exceto nas hipóteses 

das ações judiciais pendentes de conclusão, em que se discuta “(1) a qual Estado o contribuinte 

deve efetuar o pagamento do ITCMD, considerando a ocorrência de bitributação; e (2) a validade 

da cobrança desse imposto, não tendo sido pago anteriormente”. 
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No mérito, restaram vencidos os ministros Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Luiz Fux e 

Gilmar Mendes, para quem, em virtude da omissão do legislador nacional, podem os estados 

utilizar sua competência legislativa plena. 

1.2 Superior Tribunal de Justiça - STJ 

1.2.1 Competência para julgar causas que envolvem matrícula de 

menores 

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp's 1846781 e 

1853701, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.058), decidiu que a “Justiça da 

infância e da juventude tem competência absoluta para processar e julgar causas 

envolvendo matrícula de menores em creches ou escolas, nos termos dos artigos 148, IV, e 

209 da Lei 8.069/1990”. 

 

Art. 148, ECA. A Justiça da Infância e da Juventude é competente para: 

I - conhecer de representações promovidas pelo Ministério Público, para apuração 

de ato infracional atribuído a adolescente, aplicando as medidas cabíveis; 

II - conceder a remissão, como forma de suspensão ou extinção do processo; 

III - conhecer de pedidos de adoção e seus incidentes; 

IV - conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou 

coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no art. 209; 

V - conhecer de ações decorrentes de irregularidades em entidades de atendimento, 

aplicando as medidas cabíveis; 

VI - aplicar penalidades administrativas nos casos de infrações contra norma de 

proteção à criança ou adolescente; 

VII - conhecer de casos encaminhados pelo Conselho Tutelar, aplicando as medidas 

cabíveis. 

Parágrafo único. Quando se tratar de criança ou adolescente nas hipóteses do art. 

98, é também competente a Justiça da Infância e da Juventude para o fim de: 

a) conhecer de pedidos de guarda e tutela; 
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b) conhecer de ações de destituição do poder familiar, perda ou modificação da 

tutela ou guarda; (Expressão substituída pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência 

c) suprir a capacidade ou o consentimento para o casamento; 

d) conhecer de pedidos baseados em discordância paterna ou materna, em relação 

ao exercício do poder familiar; (Expressão substituída pela Lei nº 12.010, de 2009) 

Vigência 

e) conceder a emancipação, nos termos da lei civil, quando faltarem os pais; 

f) designar curador especial em casos de apresentação de queixa ou representação, 

ou de outros procedimentos judiciais ou extrajudiciais em que haja interesses de 

criança ou adolescente; 

g) conhecer de ações de alimentos; 

h) determinar o cancelamento, a retificação e o suprimento dos registros de 

nascimento e óbito. 

Art. 209, ECA. As ações previstas neste Capítulo serão propostas no foro do local 

onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo juízo terá competência 

absoluta para processar a causa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a 

competência originária dos tribunais superiores. 

 

Segundo a relatora, ministra Assusete Magalhães, o Tribunal da Cidadania, ao apreciar casos 

relativos à saúde e à educação de crianças e adolescentes, “firmou entendimento pela 

competência absoluta do juízo da infância e da juventude para processar e julgar demandas 

que visem proteger direitos individuais, difusos ou coletivos dos menores, independentemente 

de estarem em situação de risco ou abandono”. 

Na origem de um dos recursos demonstrativos da controvérsia, tendo como supedâneo 

dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente, entendeu-se que a competência do Juízo 

da Infância estaria adstrita apenas às hipóteses envolvendo situação irregular e de risco grave 

de violação de direitos dos infantes. 
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Art. 98, ECA. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis 

sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados: 

I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; 

II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável; 

III - em razão de sua conduta. 

 

A relatora arrematou rememorando que o direito à educação possui também sede 

constitucional, estabelecendo-se a jurisprudência da Corte no sentido da competência da Justiça 

Menorista "independentemente de o infante estar em situação de abandono ou risco". 

1.2.2 Apreensão de veículo usado em infração ambiental 

Igualmente sob o rito de recursos repetitivos, a Primeira Seção do Superior Tribunal de 

Justiça (Tema 1.036) decidiu que a “apreensão do instrumento utilizado na infração 

ambiental, fundada na atual redação do §4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso 

específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional”. 

O relator dos REsp's 1814944, 1814945 e 1816353, ministro Mauro Campbell Marques, 

suscitando precedente da Corte1, rememorou que o STJ já havia decidido que a legislação fixa 

como efeito imediato da infração a apreensão dos instrumentos utilizados na prática do crime 

ambiental. 

Nesse diapasão, não há requisito expresso em lei no sentido da exigência de que tais 

instrumentos sejam utilizados de forma específica, exclusiva ou habitual, para a atividade lesiva 

ao meio ambiente. 

 

                                    
1 REsp 1820640. Rel. Min. Og Fernandes. Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça. DJe: 09/10/2019. 
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Art. 25, Lei nº 9.605/98. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e 

instrumentos, lavrando-se os respectivos autos. 

§1º Os animais serão prioritariamente libertados em seu habitat ou, sendo tal 

medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins 

zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, para guarda e cuidados sob a 

responsabilidade de técnicos habilitados. (Redação dada pela Lei nº 13.052, de 2014) 

§2º Até que os animais sejam entregues às instituições mencionadas no §1º deste 

artigo, o órgão autuante zelará para que eles sejam mantidos em condições 

adequadas de acondicionamento e transporte que garantam o seu bem-estar físico.        

(Redação dada pela Lei nº 13.052, de 2014) 

§3º Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados 

a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes.        

(Renumerando do §2º para §3º pela Lei nº 13.052, de 2014) 

§4° Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados 

a instituições científicas, culturais ou educacionais.       (Renumerando do §3º para 

§4º pela Lei nº 13.052, de 2014) 

§5º Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida 

a sua descaracterização por meio da reciclagem.        (Renumerando do §4º para 

§5º pela Lei nº 13.052, de 2014) 

Art. 72, Lei nº 9.605/98. As infrações administrativas são punidas com as seguintes 

sanções, observado o disposto no art. 6º: 

I - advertência; 

II - multa simples; 

III - multa diária; 

IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, 

instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza 

utilizados na infração; 

V - destruição ou inutilização do produto; 

VI - suspensão de venda e fabricação do produto; 

VII - embargo de obra ou atividade; 

VIII - demolição de obra; 

IX - suspensão parcial ou total de atividades; 

X – (VETADO) 

XI - restritiva de direitos. 

§1º Se o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais infrações, ser-lhe-ão 

aplicadas, cumulativamente, as sanções a elas cominadas. 
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§2º A advertência será aplicada pela inobservância das disposições desta Lei e da 

legislação em vigor, ou de preceitos regulamentares, sem prejuízo das demais 

sanções previstas neste artigo. 

§3º A multa simples será aplicada sempre que o agente, por negligência ou dolo: 

I - advertido por irregularidades que tenham sido praticadas, deixar de saná-las, no 

prazo assinalado por órgão competente do SISNAMA ou pela Capitania dos Portos, 

do Ministério da Marinha; 

II - opuser embaraço à fiscalização dos órgãos do SISNAMA ou da Capitania dos 

Portos, do Ministério da Marinha. 

§4° A multa simples pode ser convertida em serviços de preservação, melhoria e 

recuperação da qualidade do meio ambiente. 

§5º A multa diária será aplicada sempre que o cometimento da infração se prolongar 

no tempo. 

§6º A apreensão e destruição referidas nos incisos IV e V do caput obedecerão ao 

disposto no art. 25 desta Lei. 

§7º As sanções indicadas nos incisos VI a IX do caput serão aplicadas quando o 

produto, a obra, a atividade ou o estabelecimento não estiverem obedecendo às 

prescrições legais ou regulamentares. 

§8º As sanções restritivas de direito são: 

I - suspensão de registro, licença ou autorização; 

II - cancelamento de registro, licença ou autorização; 

III - perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais; 

IV - perda ou suspensão da participação em linhas de financiamento em 

estabelecimentos oficiais de crédito; 

V - proibição de contratar com a Administração Pública, pelo período de até três 

anos. 

 

"A apreensão definitiva do veículo impede a sua reutilização na prática de infração ambiental, 

além de desestimular a participação de outros agentes nessa mesma prática, caso se 

cientifiquem dos inerentes e relevantes riscos dessa atividade, em especial os de ordem 

patrimonial", arrematou Campbell. 
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QUADRO SINÓTICO 

  JURISPRUDÊNCIAS RECENTES 

RE 630137 
A imunidade parcial de contribuição previdenciária no caso de beneficiário 

portador de doença incapacitante dependia da edição de lei. 

RE 851108 

É vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses 

referidas no art. 155, §1º, III, da Constituição Federal sem a intervenção da lei 

complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional. 

REsp's 1846781 e 1853701 

A Justiça da infância e da juventude tem competência absoluta para processar 

e julgar causas envolvendo matrícula de menores em creches ou escolas, nos 

termos dos artigos 148, IV, e 209 da Lei 8.069/1990. 

REsp's 1814944, 1814945 e 

1816353 

A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual 

redação do §4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, 

exclusivo ou habitual para a empreitada infracional. 
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JURISPRUDÊNCIA 

 

Supremo Tribunal Federal 

 ADI 6241 

Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 317 da repercussão geral, deu provimento ao recurso 

extraordinário, a fim de reformar o acórdão recorrido para assentar que o § 21 do art. 40 da Constituição, incluído 

pela EC nº 47/2005, possuía eficácia limitada, cujos efeitos estavam condicionados à edição de legislação 

infraconstitucional, seja lei complementar federal ou lei ordinária dos entes federados no âmbito de seus regimes 

próprios, e modulou os efeitos do presente acórdão, a fim de que os servidores e pensionistas que, por decisão 

judicial, vinham deixando de pagar as contribuições não tenham que restituí-las, determinando que, nesses casos, 

o acórdão terá efeitos somente a partir da publicação da sua ata de julgamento, momento em que os entes que 

não tenham editado lei regulamentando o dispositivo poderão voltar a reter as contribuições previdenciárias, nos 

termos do voto do Relator, vencido o Ministro Marco Aurélio. Por maioria, foi fixada a seguinte tese: “O art. 40, § 

21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam 

condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito 

dos respectivos regimes próprios de previdência social”, vencido o Ministro Marco Aurélio. Falou, pelo recorrente, 

o Dr. Guilherme Gonzales Real, Procurador do Estado do Rio Grande do Sul. Plenário, Sessão Virtual de 19.2.2021 

a 26.2.2021. 

 RE 851108 

TRIBUNAL PLENOO Tribunal, por maioria, apreciando o tema 825 da repercussão geral, negou provimento ao 

recurso extraordinário, vencidos os Ministros Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Luiz Fux (Presidente) e Gilmar 

Mendes, que davam provimento ao recurso. Na sequência, por maioria, modulou os efeitos da decisão, atribuindo-

lhes eficácia ex nunc, a contar da publicação do acórdão em questão, ressalvando as ações judiciais pendentes de 

conclusão até o mesmo momento, nas quais se discuta: (1) a qual Estado o contribuinte deve efetuar o pagamento 

do ITCMD, considerando a ocorrência de bitributação; e (2) a validade da cobrança desse imposto, não tendo sido 
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pago anteriormente, vencidos os Ministros Marco Aurélio e Edson Fachin, que reajustou seu voto nesta assentada. 

Tudo nos termos do voto reajustado do Relator. Foi fixada a seguinte tese: "É vedado aos estados e ao Distrito 

Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal sem a intervenção da 

lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional". No tocante ao apelo direcionado ao legislador, 

o Tribunal, por maioria, entendeu não ser o caso e divergiu do voto do Relator. Ficaram vencidos nessa proposta 

os Ministros Dias Toffoli (Relator), Rosa Weber, Roberto Barroso e Nunes Marques. Plenário, Sessão Virtual de 

19.2.2021 a 26.2.2021. 

 

Superior Tribunal de Justiça 

 Tema 1058 

A Justiça da infância e da juventude tem competência absoluta para processar e julgar causas envolvendo matrícula 

de menores em creches ou escolas, nos termos dos artigos 148, IV, e 209 da Lei 8.069/1990. 

 REsp's 1814944, 1814945 e 1816353 

DIREITO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA 

NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NA PRÁTICA DE INFRAÇÃO 

AMBIENTAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE USO ESPECÍFICO E EXCLUSIVO COM ESSA FINALIDADE. 

FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. 1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional 

Federal da 5ª Região que manteve a sentença de procedência do pedido de veículo apreendido na prática de 

infração ambiental. 2. Entendeu a Corte de origem a retenção é justificável somente nos casos em que a posse em 

si do veículo constitui ilícito, o que não é a hipótese dos autos. 3. Ocorre que essa não é a interpretação mais 

adequada da norma, que não prevê tal condição para a sua aplicação, conforme entendimento recentemente 

adotado na Segunda Turma no julgamento do REsp 1.820.640/PE (Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 

09/10/2019). 4. Nesse julgado, observou-se que "[a] efetividade da política de preservação do meio ambiente, 

especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades 

públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal 

realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória"; assim, "[m]erece ser 

superada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior que condiciona a apreensão de veículos utilizados na 

prática de infração ambiental à comprovação de que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na 

atividade ilícita". 5. Em conclusão, restou assentado que "[o]s arts. 25 e 72, IV, da Lei n.9.605/1998 estabelecem 

como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental", 
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por isso "[a]exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas 

sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria 

econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente". 6. Com efeito, a apreensão definitiva do veículo 

impede a sua reutilização na prática de infração ambiental – além de desestimular a participação de outros agentes 

nessa mesma prática, caso cientificados dos inerentes e relevantes riscos dessa atividade, em especial os de ordem 

patrimonial –, dando maior eficácia à legislação que dispõe as sanções penais e administrativas derivadas de 

condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. 7. Assim, é de ser fixada a seguinte tese: "A apreensão do 

instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, 

independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional". 8. Recurso especial provido para 

julgar improcedente o pedido de restituição do veículo apreendido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 

1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. 
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PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AMBIENTAL. APREENSÃO DE VEÍCULO. TRANSPORTE DE AVES SILVESTRES 

SEM AUTORIZAÇÃO. REVISÃO DA JURISPRUDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA E EXCLUSIVA 

DO BEM NA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE. EFEITO DISSUASÓRIO DA LEGISLAÇÃO. 

RECRUDESCIMENTO DA ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. RECURSO PROVIDO. 1. A efetividade da política de 

preservação do meio ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos 

sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de 

interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade 

fiscalizatória. 2. Merece ser superada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior que condiciona a apreensão 

de veículos utilizados na prática de infração ambiental à comprovação de que os bens sejam específica e 

exclusivamente empregados na atividade ilícita.  3. Os arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 esta estabelecem como 

efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental. A 

exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções 

compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria 

econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente. 4. No caso, o veículo foi apreendido por Fiscal do 

Ibama por ter realizado o transporte de animais silvestres sem a devida autorização ambiental, sendo de rigor a 

apreensão do bem, nos termos da legislação ambiental. 5. Recurso especial a que se dá provimento.  
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