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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA 

DA COMARCA DE ITATIAIA – RJ. 

 

 

 

 

Inquérito Civil nº 035/18 

(MPRJ nº 2018.00113067) 

 

 

 

 

 

 

   O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO, pela 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo de Resende, 

através do Promotor de Justiça que esta subscreve, vem, perante esse r. Juízo, com 

fundamento nos artigos 5º, XXIII, 129, III, 170, incisos III e VI, 182, 225, § 1º , incisos 

III e VII, todos da Constituição Federal; artigos 2º e 3º, II, da Lei 12.651/2012 (Código 

Florestal); artigo 1.228, §1º, do Código Civil; artigos 1º e 2º do Estatuto da Cidade e 

artigo 34, inciso VI, da Lei Complementar Estadual nº 106/03, ajuizar a presente  

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA  

POR ATOS LESIVOS AO MEIO AMBIENTE  

 

em face de ANDERSON LUIS DOS SANTOS, brasileiro, vereador municipal, 

portador do CPF nº 093.702.307-85, com domicílio profissional à Câmara Municipal, 

situada na Av. dos Expedicionários, 205 - Centro, Itatiaia - RJ, CEP: 27580-000, pelos 

fatos e fundamentos jurídicos a seguir expostos: 
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I – DOS FATOS  

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO instaurou, em fevereiro de 2018, o Inquérito 

Civil nº 035/18, cuja cópia integral segue em anexo, tendo como escopo investigar a 

edificação de imóvel em Área de Proteção Ambiental no Município de Itatiaia (APA 

Penedo), inclusive com supressão de vegetação, cuja responsabilidade era imputada ao 

réu, estando tal imóvel situado à Rua Waldomiro Seixas, 76, Penedo, Itatiaia, também 

definido registralmente como “Lote 01, Quadra 27, do Loteamento Fazenda Penedo” ou 

Rua Projetada (Rua Mário Felix da Silva), n.º 263, Penedo, Itatiaia. 

 

Iniciada a investigação ministerial, foi informado nos autos do IC 035/18 

pelo Município de Itatiaia, conforme fls. 17/20, que o responsável pela obra em comento 

seria o vereador Anderson Luis dos Santos, ora réu, bem como que, no que toca as 

devidas autorizações, tal edificação teria sido levada a cabo sem qualquer permissão do 

Poder Público, notadamente à revelia do que disciplina o ordenamento jurídico. 

 

Há que se frisar, ainda, conforme aduzido pelo Município de Itatiaia e 

documentalmente comprovado às fls. 19-vº dos autos do IC em anexo, que a obra 

conduzida pelo réu foi, objetiva e expressamente, EMBARGADA em 06 de abril de 

2010, tendo sido o responsável instado a paralisá-la de imediato, o que foi 

flagrantemente ignorado. 

 

Podemos observar, pois, que a construção objeto desta demanda foi erigida 

sem qualquer autorização legal, bem como foi levada a cabo não obstante a existência 

de embargo formal, cuja paralisação das obras era medida de rigor. 

 

Merece destaque que as notificações, apesar de emitidas em nome de JOÃO 

DARCY MENEGUSSO, pessoa que figurava no cadastro municipal como responsável 

pelo imóvel, foram efetivadas pelos fiscais in loco, inclusive por ocasião de vistorias 

técnicas, tudo com o pleno conhecimento do réu, que integrou o respectivo processo 

administrativo junto à municipalidade. 

 

Neste tocante, merece destaque que, apesar do Sr. JOÃO DARCY 

MENEGUSSO se tratar da pessoa indicada junto à municipalidade como responsável 
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pelo sobredito imóvel, este sequer ostentou sua posse durante o período investigado. Por 

outro lado, em detido exame dos autos é possível comprovar, sem maiores esforços, que 

o único responsável pela edificação e pela gestão do imóvel em área ambientalmente 

tutelada é o réu Anderson Luis dos Santos. 

 

Comprovando o que ora resta arguido, pedimos vênia para citar: (i) o 

expediente de fls. 28/33, datado de 23/07/2018, pelo qual a CERES, permissionária de 

serviço público, esclarece que houve pedido para ligação de energia elétrica no imóvel 

objeto da demanda em nome do réu Anderson; (ii) a diligência de campo realizada pelo 

GAP às fls. 59/63, onde restou constatado que a nacional Erica Luiza dos Santos 

Machado estaria residindo no imóvel litigioso em razão de autorização do réu 

Anderson; (iii) o expediente de fls. 65, datado de 24/08/2018, pelo qual o Município 

esclarece a existência de ação judicial na qual o réu discute a posse do imóvel objeto 

desta demanda; (iv) o despacho administrativo de fls. 94, pelo qual a administração 

pública, no bojo do PA nº 2075/2018, determinou a notificação do réu Anderson; e (v) 

a manifestação por escrito, de próprio punho, apostada às fls. 124-vº pela Sra. Erica 

Luiza dos Santos Machado, dando conta de que o imóvel litigioso lhe foi emprestado 

pelo réu Anderson Luis dos Santos. 

 

Merece ser registrado, ainda, que, em razão da total ausência de dúvida 

quanto à responsabilidade do réu face ao ilícito aqui discutido, foi este notificado a se 

manifestar, conforme se extrai de fls. 27 e 55 do IC em anexo, tendo se mantido inerte. 

 

Quanto ao dano ambiental existente no local, imperioso se faz registrar que, 

por longo período, foi encontrada grande dificuldade de mensurá-lo, haja vista o decurso 

do tempo e a ausência de autorização para ingresso no local, o que limitou, por vezes, a 

análise técnica, principalmente aquela conduzida pelo INEA. 

 

Neste sentido, buscando maior efetividade da investigação e maior rapidez 

na elucidação dos fatos no que toca às questões ambientais, já que a ilegalidade da 

própria edificação foi sumariamente comprovada pelos documentos e informações 

administrativamente fornecidos pelo Município de Itatiaia, requisitou-se à referida 

municipalidade a realização de diligência de campo voltada a alcançar conclusões mais 

precisas. 
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Assim sendo, aportou aos autos percuciente relatório técnico elaborado pela 

Secretaria de Meio Ambiente de Itatiaia, conforme se vê às fls. 166/170 dos autos do IC 

nº 035/18, através do qual a fiscal municipal Samantha A. de Paula – Matrícula 5511, 

com auxílio do serviço de topografia do Engenheiro Agrimensor Alan da Silva Botelho, 

constatou, de forma clara e objetiva, a ocorrência de graves danos ambientais. 

 

Conforme se vê no citado documento técnico, a construção objeto desta 

demanda se encontra indubitavelmente em Área de Preservação Permanente, 

configurada por declividade, além de ser comprovada a devastação de floresta para a 

realização das obras. 

 

A configuração de APP por declividade restou indiscutivelmente 

caracterizada pela análise topográfica, do mesmo modo que a supressão de vegetação 

torna-se incontestável diante da análise do local onde a residência está inserida, já que 

é o único espaço não ocupado pela mata existente em seu entorno, o que se confirma 

pelas imagens anexadas ao laudo, contemplando período anterior e posterior às obras, 

afastando qualquer dúvida quanto à supressão de vegetação em APP. 

 

Neste sentido, merece destaque que a municipalidade concluiu pela 

existência de severos riscos ambientais, em especial diante da ausência de autorização 

para intervenção em APP por declividade, de modo a se posicionar pela ausência de 

possibilidade de regularização da edificação. 

 

Destarte, de forma administrativa foi aplicada multa no valor de R$ 

39.008,00 (trinta e nove mil e oito reais) em face do vereador Anderson, esta 

consubstanciada no fato de haver edificado sem autorização do Município e por ter 

causado grande prejuízo ambiental ao edificar em APP e ao realizar grande devastação 

de mata nativa. 

 

Diante de todo o exposto, concretamente se verificam evidentes danos 

ambientais causados pelo réu, decorrentes de construções não autorizadas em APP e 

com supressão de vegetação dentro da Unidade de Conservação APA Penedo, inclusive 

mediante o desrespeito ao embargo administrativo da obra. 
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Por outro lado, foi completamente exaurida a possibilidade de resolução 

pacífica do conflito, haja vista a inércia do réu em se manifestar nos autos, apesar de 

formalmente notificado, de modo que o ajuizamento da presente Ação Civil Pública se 

mostra como a última solução possível. 

 

Findado o relato fático acima descrito, passamos aos fundamentos jurídicos 

para o acolhimento das pretensões autorais aqui estampadas. 

 

II – DAS PRELIMINARES AO MÉRITO 

 

a) Da Legitimidade Ativa “Ad Causam”:  

 

O artigo 127, caput, da Constituição da República, dispõe ser o Ministério 

Público instituição permanente de caráter essencial ao exercício da função jurisdicional, 

lhe tendo sido confiada a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 

interesses sociais e individuais indisponíveis. 

 

Dentre as muitas funções confiadas ao Parquet pela Lei Fundamental de 

1988, destaca-se a promoção da ação civil pública para a proteção do meio ambiente e 

do patrimônio público, com o consequente combate à improbidade administrativa, 

dentre outros interesses difusos e coletivos, onde se enquadra, indubitavelmente, o 

objeto desta demanda (CR/88, art. 129, inc. III).  

 

O meio ambiente ecologicamente equilibrado está previsto no artigo 225 da 

Constituição da República, o qual dispõe: 

 

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 

presentes e futuras gerações”. 
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Na esteira do preceito constitucional, seguiram-se diversas regras 

infraconstitucionais, em especial as contidas no artigo 14, parágrafo 1º, da Lei n.º 

6.938/1981, no artigo 17, caput, da Lei n. 8.429/1992 e na Lei n.º 7.347/1985.  

 

Nesse mesmo sentido, convém trazer à colação, a título meramente 

exemplificativo, a ementa de acórdão do egrégio TRIBUNAL REGIONAL 

FEDERAL DA 5ª REGIÃO, qual seja: 

 

“PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO 

CIVIL MANEJADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA 

DEFESA DO MEIO AMBIENTE. PROCESSO COLETIVO. 

LEGITIMIDADE E INTERESSE DE AGIR. 

IDENTIFICAÇÃO. 

1. O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTÁ INCUMBIDO DA 

DEFESA DA ORDEM JURÍDICA, DO REGIME 

DEMOCRÁTICO E DOS INTERESSES SOCIAIS E 

INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS, DESTACANDO-SE, 

ENTRE OS SOCIAIS, A DEFESA DO MEIO AMBIENTE. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 127 DA CF/88. 2. NA DEFESA 

DO MEIO AMBIENTE - INTERESSE DE NATUREZA 

SOCIAL - ATRIBUI-SE AO MINISTÉRIO PÚBLICO A 

FUNÇÃO INSTITUCIONAL DE PROMOVER O 

INQUÉRITO CIVIL E A AÇÃO CIVIL PÚBLICA, CUJA 

LEGITIMAÇÃO E INTERESSE DE AGIR NÃO SÃO 

BUSCADOS A PARTIR DA OCORRÊNCIA DE UM 

INTERESSE SECUNDÁRIO, NA FORMA DO PROCESSO 

CLÁSSICO INDIVIDUAL, MAS COM VISTAS À AMEAÇA 

OU CONSECUÇÃO DO DANO AO MEIO AMBIENTE, 

POR SE TRATAR DE UM PROCESSO COLETIVO. 3. 

PROVIMENTO DO APELO. REFORMA DA SENTENÇA 

TERMINATIVA PARA PROSSEGUIR-SE COM A AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA. 

(Processo: AC 296020 PB 0008097-17.2001.4.05.8200. Orgão 

Julgador: Primeira Turma. Publicação: Diário da Justiça - 

http://www.jusbrasil.com/topico/10678873/artigo-127-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027008/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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Data: 17/11/2003 - Página: 498. Julgamento: 2 de Outubro de 

2003. Relator: Desembargador Federal Francisco Wildo)”.     

(Grifo Nosso). 

 

Dito isso, registre-se que a pretensão do Ministério Público ao manejar esta 

Ação Civil Pública é assegurar o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 

e o direito à saúde da população, através da recuperação integral de área dotada de 

relevante e inegável valor ambiental. 

 

Destarte, incontroversa se mostra a legitimidade do MINISTÉRIO 

PÚBLICO para propor a presente Ação Civil Pública, na forma do artigo 14, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.938/1981, do artigo 17, da Lei nº 8.429/92, do artigo 25, inciso IV, alínea 

b, da Lei nº 8.625/93, do artigo 6º, inciso VII, da LC nº 75/93, dos artigos 1º, inciso IV, 

5º e 8º, da Lei nº 7.347/85 e, notadamente, da Constituição da República (CRFB/88), 

através de seus artigos 127 e 129, incisos II e III.  

  

b) Da Legitimidade Passiva “Ad Causam”: 

 

A legitimidade passiva ad causam nada mais é do que a pertinência 

subjetiva para ocupar o polo passivo da demanda. Neste momento processual, nenhum 

questionamento se faz sobre ter a parte praticado ou não a conduta impugnada, matéria 

a ser resolvida em sede de mérito. Basta apenas observar se a pessoa a quem se atribui 

tal conduta é a pessoa efetivamente demandada. 

 

O que se discute nestes autos é, como amplamente exposto alhures, a prática 

de ilícitos ambientais consistentes na construção não autorizada de imóvel no interior 

de Área de Preservação Permanente existente na APA Penedo, com supressão de mata 

nativa, além da desobediência à legislação administrativa em vigor, de forma flagrante 

e dolosa, já que referido imóvel foi erigido sem alvará e, em seguida, em desobediência 

à ordem formal de embargo exarada pelo Município de Itatiaia. 

 

A pertinência subjetiva relativamente ao réu ANDERSON LUIS DOS 

SANTOS é consubstanciada, em apertada síntese, no fato de ser o referido nacional o 

responsável direto pela supressão de mata nativa em APP e pela construção do imóvel 
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litigioso, além de ser, objetivamente, o responsável legal pela área ambientalmente 

lesada, dada a existência incontroversa de sua posse sobre o imóvel. 

 

Neste sentido, cumpre registrar que, não obstante esteja o imóvel objeto da 

demanda formalmente registrado junto à municipalidade em nome de terceiro (Sr. João 

Darcy Menegusso), certo é que consta nos autos do IC nº 035/18 volumoso acervo 

probatório demonstrando cabalmente que o réu é quem detém os direitos sobre o 

referido bem imóvel, além de ter sido ele o responsável pela construção. 

 

Merecem destaque, neste toar, conforme dito alhures: (i) o expediente de 

fls. 28/33, datado de 23/07/2018, pelo qual a CERES, permissionária de serviço público, 

esclarece que houve pedido para ligação de energia elétrica no imóvel objeto da 

demanda em nome do réu Anderson; (ii) a diligência de campo realizada pelo GAP às 

fls. 59/63, onde restou contatado que a nacional Erica Luiza dos Santos Machado estaria 

residindo no imóvel litigioso em razão de autorização do réu Anderson; (iii) o 

expediente de fls. 65, datado de 24/08/2018, pelo qual o Município esclarece a existência 

de ação judicial na qual o réu Anderson discute a posse do imóvel objeto desta 

demanda; (iv) o despacho administrativo de fls. 94, pelo qual a administração pública, 

no bojo do PA nº 2075/2018, determinou a notificação do réu Anderson; e (v) a 

manifestação por escrito, de próprio punho, apostada às fls. 124-vº pela Sra. Erica Luiza 

dos Santos Machado, dando conta de que o imóvel litigioso lhe foi emprestado pelo réu 

Anderson Luis dos Santos. 

 

Desta maneira, na medida em que o réu resolveu, à revelia do que dispõe as 

normas vigentes e em afronta às notificações e embargos administrativos, construir 

imóvel em área de tutela ambiental sem qualquer autorização para tanto, imperioso se 

faz, certamente, responsabilizá-lo por seus atos. 

 

Dito isso, tem-se como medida impositivo o recebimento da demanda em 

face do mencionado réu, uma vez que este atuou diretamente para a ocorrência dos 

danos ambientais aqui combatidos, além de ser o detentor dos direitos de posse do 

referido imóvel. 
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III – DO MÉRITO: DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS DA DEMANDA  

 

A proteção ambiental latu senso constitui um dos mais relevantes valores da 

sociedade atual, eis que primordial à melhoria da qualidade de vida das pessoas. 

Portanto, preceitua a Constituição da República, dentre suas disposições acerca da 

ordem social, a salvaguarda do meio ambiente equilibrado. Nesse sentido, estabelece o 

seu artigo 225, in verbis: 

 

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade 

o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações. 

§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao 

Poder Público:  

(...) 

III – definir, em todas as unidades da Federação, espaços 

territoriais e seus componentes a serem especialmente 

protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente 

através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a 

integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; 

(...) 

§ 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio 

ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a 

sanções penais e administrativas, independentemente da 

obrigação de reparar os danos causados." 

(Grifo Nosso). 

 

Por meio ambiente ecologicamente equilibrado compreende-se um meio 

ambiente sadio, com higidez, salubridade e sem poluição, capaz de proporcionar 

qualidade de vida à coletividade. Dentre as formas de violação ao preceito constitucional 

acima colacionado, insere-se a poluição, que possui descrição na Lei que dispõe sobre 

a Política Nacional do Meio Ambiente:  
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“Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:  

(...) 

III - poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante 

de atividades que direta ou indiretamente:  

a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da 

população;  

b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;  

c) afetem desfavoravelmente a biota;  

d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente;  

e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões 

ambientais estabelecidos; 

(...)”  

(Grifo Nosso). 

 

A Lei supracitada estabelece ainda princípios que norteiam a política 

nacional de meio ambiente, dentre os quais se inserem a racionalização do uso do solo, 

a proteção de áreas ameaçadas de degradação e a recuperação das degradadas (art. 2º). 

 

Especificamente em relação ao degradador do meio ambiente, a Lei nº 

6.938, de 31 de agosto de 1981, em seu art. 14, § 1º, previu a responsabilidade objetiva 

do infrator pela reparação dos danos causados, conferindo ao Ministério Público a 

legitimidade para a propositura da ação respectiva. 

 

No caso em tela, a área degradada é caracterizada como de preservação 

permanente por se tratar de área com declividade superior a 45°, conforme amplamente 

demonstrado pelo estudo técnico realizado nos autos do IC em anexo, que inclusive 

contou com levantamento topográfico realizado por Engenheiro Agrimensor (fls. 

166/170). 

 

Há que se frisar, neste sentido, que o Código Florestal (Lei nº 12.651, de 25 

de maio de 2012), em seu artigo 4º, V, disciplina a configuração de APP por declividade. 

Vejamos: 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.651-2012?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.651-2012?OpenDocument
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Art. 4º Considera-se Área de Preservação Permanente, em 

zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei: 

(...) 

V - as encostas ou partes destas com declividade superior a 45º, 

equivalente a 100% (cem por cento) na linha de maior declive; 

(...) 

(Grifo Nosso). 

 

Já o artigo 7º da mesma legislação denota a preocupação do legislador 

quanto à preservação das APP’s, disciplinando que tais áreas tuteladas deverão ter sua 

manutenção garantida pelo proprietário ou possuidor, sob pena de ter que recompor todo 

o dano causado, sem prejuízo de medidas outras. 

 

É tamanha a proteção, inclusive, que a realização de supressão de vegetação 

sem autorização culmina na vedação de concessão de novas autorizações enquanto não 

recomposto o dano inicialmente causado. 

 

Vejamos o que diz a normativa ambiental sobre o tema: 

 

Art. 7º A vegetação situada em Área de Preservação 

Permanente deverá ser mantida pelo proprietário da área, 

possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou 

jurídica, de direito público ou privado. 

§ 1º Tendo ocorrido supressão de vegetação situada em Área 

de Preservação Permanente, o proprietário da área, 

possuidor ou ocupante a qualquer título é obrigado a 

promover a recomposição da vegetação, ressalvados os usos 

autorizados previstos nesta Lei. 

(...) 

§ 3º No caso de supressão não autorizada de vegetação 

realizada após 22 de julho de 2008, é vedada a concessão de 

novas autorizações de supressão de vegetação enquanto não 

cumpridas as obrigações previstas no § 1º . 

(Grifo Nosso). 
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No que toca, especificamente, à relevância das Áreas de Preservação por 

Declividade, merece destaque que estas são essenciais para preservação da estabilidade 

geológica. 

 

Além de ser, indubitavelmente, muito importante para a biodiversidade e 

para manutenção e recarga de aquíferos que irão abastecer as nascentes, certo é que as 

áreas com declividade superior a 45º (APP por declividade) são, em geral, locais frágeis 

e sujeitos a desbarrancamentos e deslizamentos de solo ou rochas, principalmente 

quando desmatadas e degradadas ambientalmente. 

 

Desta maneira, intimamente ligada com as APP’s de margens de cursos 

d’água, a proteção das APP’s destinadas a proteger a estabilidade geológica e o solo 

também previne o assoreamento dos corpos hídricos, já que a sua degradação poderá 

culminar com o desbarrancamento de encostas, potencializando cheias e enchentes. 

 

Em outras palavras, degradar áreas com tamanha relevância ambiental pode 

ser algo demasiadamente arriscado, eis que a edificação em local com tal inclinação, 

como é o caso dos autos, põe em risco não só a natureza e a manutenção do 

ecossistema, mas também a população do local, dado o risco de desestabilização do 

solo e do consequente desabamento da área. 

 

Não por outra razão que a ilustre técnica do Município de Itatiaia concluiu 

em seu laudo, conforme fls. 166/170, que os riscos acima delineados impedem por 

completo a regularização do imóvel objeto dos autos, o qual merece ser demolido. 

 

Convém anotar, ainda, as louváveis palavras do Prof. José Afonso da Silva, 

realçando a importância da matéria ambiental: 

 

"...a qualidade do meio ambiente se transformara num bem, num 

patrimônio, num valor mesmo, cuja preservação, recuperação e 

revitalização se tornaram num imperativo do Poder Público, para 

assegurar a saúde, o bem-estar do homem e as condições de seu 
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desenvolvimento. Em verdade, para assegurar o direito 

fundamental à vida"  

 "O meio ambiente é, assim, a interação do conjunto de elementos 

naturais, artificiais e culturais que propiciem o desenvolvimento 

equilibrado da vida humana." 

 

Dito isso, verificamos que a presente demanda versa, indubitavelmente, 

sobre uma importantíssima questão ambiental, cujo valor social é de grande relevância, 

mormente porque se trata de violação de APP, essencial à sociedade. 

 

Após esgotados os temas ambientais, analisaremos as ilegalidades 

administrativas igualmente cometidas pelo réu e as respectivas consequências jurídicas 

delas decorrentes. 

 

Diante da relevância da matéria e da complexidade técnica da demanda, 

pedimos vênia para aprofundar, em tópicos, as respectivas razões de Direito: 

 

a) Da Relevância das APP’s: 

 

A Área de Preservação Permanente – APP é a nomenclatura indicada pelo 

Código Florestal para identificar as áreas que devem ser mantidas integralmente 

protegidas, à salvo de qualquer intervenção humana, salvo raríssimas exceções legais. 

No Código Florestal atual, Lei Federal nº 12.651/2012, a natureza jurídica da APP – 

Área de Preservação Permanente está indicada por meio do art. 3º, inciso II, que dispõe: 

 

“II – Área de preservação permanente: área protegida, 

coberta ou não por vegetação nativa, com função ambiental 

de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade 

geológica e a biodiversidade e a biodiversidade, facilitar o 

fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o 

bem-estar das populações humanas”. 

 

As Áreas de Preservação Permanente em razão da declividade encontram-

se amparadas pelo artigo 4º, V, do Código Florestal, sendo absolutamente vedada a 
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intervenção e a supressão de vegetação, em especial sem autorização, como é o caso dos 

autos, tudo em apreço à busca pela preservação da estabilidade geológica, que nos é 

muito cara. 

 

O desrespeito às APPs, em especial por declividade, é uma das principais, 

se não a maior, causas de desastres coletivos anualmente identificados no Brasil, 

sobretudo no Estado do Rio de Janeiro, podendo se citar exemplificativamente aqueles 

vivenciados na região Serrana do Estado (Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo), ou 

mesmo em comunidades de Niterói, nos quais se identifica que, após reiteradas 

supressões de vegetações em áreas em declive, o solo não resistiu e desmoronou, 

causando a morte de centenas de pessoas. 

 

Diante de sua relevância para a proteção das funções ecológicas, as Áreas 

de Preservação Permanente caracterizam-se, como regra geral, pela intocabilidade e 

vedação de uso econômico direto, restrições essas flagrantemente desrespeitadas pelo 

réu, conforme atestam documentos constantes do IC nº 035/18, anexado aos autos. 

 

Vale ressaltar que a simples intervenção em APP, independente da 

supressão ou não de vegetação, já representa ilegalidade insuscetível de convalidação, 

tendo o legislador presumido a relevância ambiental destas áreas e a necessidade de sua 

integral preservação. 

 

No caso dos autos, contudo, a gravidade da conduta do réu se acentua 

sobremaneira, eis que o vereador não se limitou a edificar em APP por declividade, 

mas para tanto suprimiu vasta quantidade de mata nativa, derrubando árvores 

para no local erigir uma residência. 

 

A supressão de vegetação por parte do réu é incontroversa, bastando um 

singelo lançar de olhos sobre as fotografias de fls. 02/v°, 60/61, 113/114 e 167/168 do 

I.C. para se compreender que a localidade dos fatos é composta por mata fechada, 

havendo uma lacuna exclusivamente no local em que hoje se encontra a casa de 

ANDERSON. 

 



 
 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva - Núcleo Resende 

Rua Mário Piriquito, nº 228, Jardim Jalisco  

Resende– RJ - CEP 27.510-040 

 

IC 035/18 

Página 15 de 38 

 

 

M
IN

IS
T

É
R

IO
 P

Ú

B
LICO DO ESTADO D

O R
IO

 D
E

 J
A

N
E

IR
O

Neste mesmo sentido foram as conclusões trazidas no laudo pericial de fls. 

166/170, apontando a supressão de vegetação em extensa área do terreno ocupado pelo 

requerido, onde hoje se encontra instalado o imóvel acima mencionado. 

 

Para que não restem dúvidas acerca da efetiva supressão de vegetação ora 

comentada, trazemos à colação 02 (duas) imagens da localidade extraídas por satélite 

através do aplicativo GOOGLE EARTH, a primeira delas datada de 2005, ou seja, antes 

da edificação em apreço, e a outra atual, já indicando a presença da residência construída 

por ANDERSON: 

 

 

 IMAGEM GOOGLE EARTH – ANO DE 2005 

(Coordenadas 22°26'28.8"S 44°31'46.3"W) 
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IMAGEM ATUAL – ANO DE 2020 (CNES) 

(Coordenadas 22°26'28.8"S 44°31'46.3"W) 
 

 

 

 
 

Visualizando as marcações em vermelho, que identificam o local exato 

discutido nesta demanda, vemos que em 2005 havia apenas uma mata fechada, sem 

qualquer intervenção, ao passo em que atualmente se verifica a existência da construção 

realizada por ANDERSON, a qual substituiu parte da mata nativa originária. 

 

Portanto, torna-se inconteste que o réu ANDERSON, após ilegalmente 

suprimir vegetação existente em Área de Preservação Permanente por declividade 

existente dentro da APA Penedo, construiu no local um imóvel residencial, expondo a 

risco não apenas o meio ambiente, mas igualmente a segurança coletiva, especialmente 

ao desestabilizar o solo e o tornar propício a desmoronamentos. 

 

b) Do Uso Nocivo da Propriedade Privada: 

 

A conduta do réu, ao utilizar a Área de Preservação Permanente com 

inconcebível desprezo, nela edificando sem nenhum critério técnico, inclusive 

promovendo a impermeabilização do solo e a destruição da mata, configura indubitável 
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uso nocivo da propriedade privada, conforme expressamente previsto no artigo 2º e seu 

§1º, do Código Florestal. Vejamos: 

 

Art. 2º As florestas existentes no território nacional e as demais 

formas de vegetação nativa, reconhecidas de utilidade às terras 

que revestem, são bens de interesse comum a todos os 

habitantes do País, exercendo-se os direitos de propriedade 

com as limitações que a legislação em geral e especialmente 

esta Lei estabelecem. 

§ 1º Na utilização e exploração da vegetação, as ações ou 

omissões contrárias às disposições desta Lei são consideradas 

uso irregular da propriedade, aplicando-se o procedimento 

sumário previsto no inciso II do art. 275 da Lei nº 5.869, de 11 

de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, sem prejuízo da 

responsabilidade civil, nos termos do § 1º do art. 14 da Lei nº 

6.938, de 31 de agosto de 1981, e das sanções administrativas, 

civis e penais. 

 (Grifo Nosso). 

 

No presente caso, como deixa clara a notificação de fls. 14 e os demais 

laudos técnicos acostados ao IC nº 029/13, trata-se de flagrante desrespeito à norma 

vigente, uma vez que o réu prosseguiu e concluiu sua obra inserida em APP, não 

obstante notificado a não o fazer, inclusive tendo contra si aplicada uma série de multas 

administrativas. 

 

Ajustando-se como luva ao caso concreto, temos o seguinte julgado do 

Tribunal de Alçada Paranaense:  

 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO- AÇÃO CIVIL PÚBLICA -

LIMINAR – RESPONSABILIDADE POR DANOS CAUSADOS 

AO MEIO AMBIENTE – LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA.  

1. A fruição da propriedade e da posse, não pode legitimar a 

degradação do meio ambiente, em áreas de preservação 

permanente.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5869.htm#art275ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5869.htm#art275ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6938.htm#art14%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6938.htm#art14%C2%A71
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2. Constitui uso nocivo da propriedade, destinação diversa 

daquela determinada pelo Código Florestal, nas áreas de 

preservação permanente, desrespeitando-se a limitação 

administrativa, cuja responsabilidade no direito ambiental é 

objetiva.  

3. A preservação e a recomposição de mata ciliar é um 

imperativo que se impõe ao proprietário de terras, 

constituindo-se em obrigação propter rem.  

4. Considera-se de preservação permanente, as florestas e 

demais formas de vegetação natural, situadas ao longo dos rios 

ou de qualquer curso d'água, desde o seu nível mais alto em 

faixa marginal, cuja largura é fixada no Código Florestal (art. 

2º).  

5. As florestas de preservação permanente, instituídas, no art. 

2º, do Código Florestal, são consideradas as propriedades 

como de limitações administrativas.  

6. Terrenos reservados são faixas de terras particulares, 

marginais dos rios, lagos e canais públicos, como define o 

Código de Águas.  

7. Configura limitação administrativa à propriedade, visando a 

proteção ambiental, a definição, como área de preservação 

permanente, das florestas e demais formas de vegetação natural 

situadas ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água. Tal 

limitação, não importa em violação do direito de propriedade, 

tampouco infringe qualquer direito.”(Agravo de Instrumento nº 

130883000, Ac.: 10902, 1ª Câmara Cível do TAPR, Rel. Juiz 

Lauro Augusto Fabrício de Melo. j. 13.04.1999, Publ. 

07.05.1999) 

 

Destarte, não se tem dúvidas que a conduta adotada pelo réu enquadra-se no 

clássico conceito de utilização nociva da propriedade, de modo que devem todas as 

construções erigidas em APP ser integralmente demolidas e, liminarmente, ser 

concedida ordem proibitória no sentido de afastar a possibilidade de que novas 

intervenções em área ambientalmente tutelada sejam levadas a cabo pelo réu. 
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c) Da Falta de Autorização Para Edificar em APP: 

 

É sabido que, para realizar qualquer intervenção em área de relevo 

ambiental, torna-se imperiosa a obtenção de autorização administrativa, o que ocorre, 

inclusive, com qualquer outro tipo de construção, mesmo não ligadas às áreas 

ambientalmente protegidas. 

 

Em suma, para que o réu pudesse legalmente promover a edificação do 

imóvel ora impugnado, deveria ter obtido junto ao Poder Público o respectivo alvará de 

construção, além de observar, cumulativamente, a regulamentação ambiental em vigor. 

 

Neste sentido, inclusive, pedimos vênia para trazer à baila o que dispõe a 

normativa local, em especial o Código de Obras e Edificações do Município de Itatiaia 

(Lei Complementar Municipal nº 007, de 28 de dezembro de 1998): 

 

Art. 19. Quaisquer obras de construção, demolição ou 

reforma, de iniciativa pública ou privada, somente poderão ser 

executadas após aprovação do projeto e concessão de licença 

pelo órgão competente do Município, de acordo com as 

exigências contidas neste Código. 

 

Art. 175. Poderá ser executada a demolição imediata de toda 

obra clandestina.  

§1o. Entende-se como obra clandestina toda aquela que não 

possuir licença para construção. 

(Grifo Nosso). 

 

No que tange, por outro lado, ao licenciamento ambiental, sábias são as 

palavras do Professor Paulo Affonso Leme Machado ao salientar que: 

 

“A CF utilizou o termo “autorização” em seu Tít. VII – Da 

Ordem Econômica e Financeira, dizendo no Art. 170, 

parágrafo único: É assegurado a todos o livre exercício de 
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qualquer atividade econômica, independentemente de 

autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em 

lei”. Dessa forma, razoável é concluir que o sistema de 

licenciamento ambiental passa a ser feito pelo sistema de 

autorizações, conforme entendeu o texto constitucional. 

Empregarei a expressão “licenciamento ambiental” como 

equivalente a “autorização ambiental”, mesmo quando o 

termo utilizado seja simplesmente “licença”. 

(Grifo Nosso). 

 

Neste espeque, se faz necessário ressaltar que a licença ambiental não é uma 

mera formalidade, mas sim um requisito indispensável para que se evitem danos 

ambientais em empreendimentos potencialmente poluidores, fundando-se diretamente 

no princípio constitucional/ambiental da precaução.  

 

Tida como Área de Preservação Permanente por Declividade, conforme 

dispõe a legislação ambiental vigente, é certo que a propriedade em comento deveria 

observar as regras específicas que regulam tais hipóteses. Vejamos: 

 

CÓDIGO FLORESTAL 

Art. 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se por: 

(...) 

II - Área de Preservação Permanente - APP: área protegida, 

coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental 

de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade 

geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e 

flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações 

humanas; 

(...) 

 

Art. 4o  Considera-se Área de Preservação Permanente, em 

zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei: 

(...) 
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V - as encostas ou partes destas com declividade superior a 45º, 

equivalente a 100% (cem por cento) na linha de maior declive. 

 

Corroborando ainda mais o relevo ambiental da área objeto da demanda, 

merece destaque que está inserida formalmente em Área de Proteção Ambiental – APA, 

uma das modalidades de Unidade de Conservação prevista na Lei n.º 9.985/2000, de 

modo a tornar, ainda mais evidente, a nocividade da conduta do réu. 

 

O artigo 15 da Lei do SNUC (Lei n.º 9.985/2000) deixa evidente a 

relevância das Áreas de Proteção Ambiental: 

 

Art. 15. A Área de Proteção Ambiental é uma área em geral 

extensa, com um certo grau de ocupação humana, dotada de 

atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais 

especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-

estar das populações humanas, e tem como objetivos básicos 

proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de 

ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos 

naturais. 

 

Ainda que assim não fosse, merece registro que o réu sequer possuía, ao 

tempo de sua obra, autorização administrativa para realizá-la, o que confronta o melhor 

direito aplicável à espécie, em especial o Código de Obras Municipal (Lei 

Complementar nº 007/1998). 

 

Ainda neste espeque, registramos que, em sede estadual, a Constituição do 

Estado do Rio de Janeiro dispõe no art. 235, in verbis:  

 

“Art. 235 – Terão obrigatoriamente de atender a normas 

vigentes e ser aprovados pelo Poder Público Municipal 

quaisquer projetos, obras e serviços, a serem iniciados em 

território de Município, independentemente da origem da 

solicitação.”  
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Ante todo o exposto, podemos observar que o réu viola, de uma só vez, 

diversas normativas, em especial por não dispor de alvará para suas construções, 

tampouco de autorização ambiental para intervenção em APP, que também está, diante 

da sua relevância ambiental, inserida na APA Penedo. 

 

d) Da Responsabilidade Ambiental e Das Medidas Necessárias ao Caso 

em Concreto: 

 

A fim de tutelar o meio ambiente, a Constituição da República estabeleceu 

normas protetivas e programáticas em seu capítulo VI, na forma do art. 225, caput, 

acima citado.  

 

O § 3° do mesmo art. 225 dispõe:  

 

“As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio 

ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, 

a sanções penais e administrativas, independentemente da 

obrigação de reparar os danos causados.” 

(Grifo Nosso). 

 

 Considerando que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida, urge estabelecer a razoabilidade na 

utilização dos recursos naturais, caso contrário deve ser negado o uso, mesmo que tais 

bens não sejam atualmente escassos.  

 

No que tange a responsabilidade do réu, a Lei Federal n° 6.938, de 31.08.81, 

que trata da Política Nacional do Meio Ambiente, respalda a determinação 

constitucional do poluidor pagador, indicando a adoção dos critérios de 

responsabilidade objetiva do empreendedor, consagrando seu dever de recuperar e/ou 

indenizar os danos provocados pela sua atuação, independentemente da apuração de 

culpa (art. 4°, inciso VII e art. 14 §1°, ambos da Lei 6.938/81).  
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Segundo o eminente Prof. Paulo Affonso Leme Machado (Direito Ambiental 

Brasileiro, Ed. Malheiros, 10ª edição, pág. 314), a responsabilidade objetiva ambiental 

significa, in verbis:  

 

“...que quem danifica o meio ambiente tem o dever jurídico de 

recuperá-lo. Presente, pois, o binômio dano/reparação. Não se 

pergunta a razão da degradação para que haja o dever de 

indenizar e/ou reparar...”  

(Grifo Nosso). 

 

Prossegue o eminente doutrinador:  

 

“....A atividade poluente acaba sendo uma apropriação pelo 

poluidor dos direitos de outrem, pois na realidade a emissão 

poluente representa um confisco do direito de alguém em 

respirar ar puro, beber água saudável e viver com 

tranquilidade. Por isso, é imperioso que se analisem 

oportunamente as modalidades de reparação do dano 

ecológico, pois, muitas vezes não basta indenizar, mas fazer 

cessar a causa do mal, pois um carrinho de dinheiro não 

substitui o sono recuperador, a saúde dos brônquios, ou a boa 

formação do feto.”   

(Grifo Nosso). 

 

No que tange à normatização processual, é a Ação Civil Pública o meio 

processual indicado ao provimento legal aplicável à hipótese presente, vez que a Lei 

Federal n° 7.347/85 prevê “as ações de responsabilidade por danos causados ao meio 

ambiente (art. 1°, inciso I)”.  

 

Indica, assim, a Lei nº 7.347/85, a ACP como meio processual hábil a buscar 

o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer e, segundo seu art. 11, ainda faculta 

ao Judiciário a cominação de multa diária, suficiente e compatível, para a recuperação 

do dano.  
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Álvaro Luiz Valery Mirra, citado na obra já referida do Prof. Paulo Affonso, 

aduz que o sistema adotado no Brasil:  

 

“...conjuga, ao mesmo tempo e necessariamente, 

responsabilidade objetiva e reparação integral. Tal 

orientação, aliás, é rigorosamente correta, como decorrência 

do princípio da indisponibilidade do interesse público na 

proteção do meio ambiente, que impede a adoção de qualquer 

dispositivo tendente à predeterminação de limites à 

reparabilidade de danos ambientais. Em suma, no Direito 

brasileiro vigora a cominação: responsabilidade sem culpa, 

indenização ilimitada.” 

(Grifo Nosso). 

 

Fala-se, portanto, em recomposição ou reparação integral do dano 

ambiental, porque esta ideia também se constitui em um dos princípios basilares do 

direito ambiental.  

 

Neste sentido, a lição de José Rubens Morato Leite:  

 

“O dano deve ser reparado integralmente, o mais 

aproximadamente possível, pela necessidade de uma 

compensação ampla da lesão sofrida... O pressuposto da 

reparação integral deriva da hipótese de que o agente é 

obrigado a reparar todo o dano, sob pena de redundar em 

impunidade... A reparabilidade integral do dano ambiental é 

decorrente do art. 225, §3º da Constituição da República 

Federativa do Brasil, e do art. 14, §1º, da lei 6938, de 1981, 

que não restringem a extensão da reparação. No que concerne 

à responsabilização civil por dano ambiental, a reparabilidade 

é integral, levando em conta o risco criado pela conduta 

perigosa do agente, impondo-se ao mesmo um dever-agir 

preventivo... A reparabilidade integral do dano ambiental pode 

implicar reparação superior à capacidade financeira do 
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degradador. Todavia, a eventual aniquilação da capacidade 

econômica do agente não contradiz o princípio da reparação 

integral, pois este assumiu o risco de sua atividade e todos os 

ônus inerentes a esta." (Dano Ambiental- do indivíduo ao 

coletivo extrapatrimonial, Ed. Revista dos Tribunais, p. 66). 

(Grifo Nosso). 

 

Nesse ponto, vale ainda colacionar as palavras da Prof. Helita Barreira 

Custódio, em sua tese de livre docência apresentada na USP, em 1983, sob o título 

Responsabilidade Civil por Danos ao Meio Ambiente, obra citada pelo Prof. Luiz 

Affonso em seu Direito Ambiental Brasileiro:  

 

“Para fins de reparação, o dano decorrente de atividade 

poluente tem como pressuposto básico a própria gravidade do 

acidente, ocasionando prejuízo patrimonial ou não 

patrimonial a outrem, independente de se tratar de risco 

permanente, periódico, ocasional ou relativo.” 

(Grifo Nosso). 

 

Sintetizando todos os ensinamentos doutrinários acima esposados, bem 

como o entendimento jurisprudencial consolidado nesta temática, podemos afirmar que 

o ordenamento jurídico brasileiro consagra no regime de responsabilidade por danos 

ambientais, além da objetividade e da solidariedade entre os poluidores, o princípio da 

reparação específica, segundo o qual, após a verificação de uma lesão ao meio 

ambiente, deve ser buscada primordialmente a adoção de medidas que viabilizem a 

recuperação integral do ecossistema, restituindo-o ao seu status quo ante, relegando as 

medidas de compensação apenas para as situações em que objetivamente se mostre 

impossível a reparação específica. 

 

Dos fundamentos acima apontados, emerge ao presente caso a obrigação do 

réu ANDERSON LUIS DOS SANTOS em reparar integralmente os danos ambientais 

provocados, o que nestes autos pressupõe a DEMOLIÇÃO das construções 

erguidas em APP, com a subsequente recomposição da vegetação originária. 
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Vale repetir que a demolição de construções irregularmente erguidas 

em APP é a regra geral a ser observada, haja vista o princípio da reparação 

integral e específica que norteia a responsabilidade ambiental, somente se devendo 

afastar desta medida nas hipóteses em que a adoção de alternativas de 

compensação seja mais benéfica ao meio ambiente do que a própria demolição. 

 

No caso em apreço, temos que a demolição das construções é a medida mais 

benéfica ao meio ambiente, conforme conclusão técnica alcançada pela Secretaria de 

Meio Ambiente de Itatiaia às fls. 166/170 dos autos do IC nº 035/18, em anexo. 

 

Vale ressaltar, ainda conforme o laudo pericial referido no parágrafo 

anterior, que a demolição das construções em apreço visa não apenas recuperar a 

Área de Preservação Permanente degradada, mas também proteger a coletividade 

quanto a possíveis deslizamentos de terra futuros, já que a intervenção em terrenos 

de tamanha declividade, realizadas sem fiscalização do Poder Público, causam a 

desestabilidade do solo e o tornam propensos a desmoronamentos, o que poderia 

lesionar, ou mesmo matar, pessoas presentes no local do evento. 

 

Apresentadas as causas que objetivamente impõe a demolição do imóvel em 

tela, convém acrescentar que o réu sempre esteve consciente da ilegalidade de suas 

condutas, bem como das consequências legais delas advindas, tendo ele iniciado as 

construções sem autorização do Poder Público, após devastar mata nativa, e, em 

momento seguinte, apesar de formalmente notificado do embargo de suas obras, 

dolosamente decidiu com elas prosseguir e as finalizar, não podendo nesta 

oportunidade se insurgir contra a demolição aplicável à espécie (vide embargo de 

fls. 19-v° e 20-v° do I.C.). 

  

Outrossim, não se pode olvidar que, por pelo menos 09 (nove) anos, a 

negligência do réu têm sido a causa precípua da perpetuação de danos ambientais com 

os quais a coletividade precisou conviver, inclusive no que tange à flagrante supressão 

de vegetação e impermeabilização do solo, o que merece a respectiva indenização 

compensatória pelo período em que a população se viu privada do meio ambiente 

ecologicamente adequado, ao passo que o réu seguiu ocupando indevidamente APP. 
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A compensação pelos danos ambientais causados e insuscetíveis de 

reparação encontra arrimo na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente (Lei n.º 

6.938/1981, conforme os dispositivos abaixo transcritos: 

 

Art 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará: 

(...) 

VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de 

recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da 

contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins 

econômicos. 

(...) 

(Grifo Nosso). 

 

Art 9º - São instrumentos da Política Nacional do Meio 

Ambiente: 

(...) 

IX - as penalidades disciplinares ou compensatórias ao não 

cumprimento das medidas necessárias à preservação ou 

correção da degradação ambiental. 

(...) 

(Grifo Nosso). 

 

Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação 

federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas 

necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e 

danos causados pela degradação da qualidade ambiental 

sujeitará os transgressores: 

(...) 

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste 

artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência 

de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio 

ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério 

Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor 
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ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao 

meio ambiente”. 

(Grifo Nosso). 

 

Portanto, não havendo indicação técnica de manutenção das edificações 

ilegais, não há razão plausível para nos afastarmos do princípio da reparação ambiental 

integral e específica, que impõe neste feito a demolição das construções em APP, com 

a subsequente restauração do meio ambiente. 

 

Ademais, como dito alhures, merece a coletividade ser indenizada pelo 

tempo em que conviveu com um meio ambiente violado, devendo o réu promover 

medidas de compensação que serão devidamente indicadas na fase instrutória, 

proporcionais à extensão dos danos e ao tempo de exposição dos prejuízos. 

 

Por fim, deverá ser o réu condenado também ao pagamento de indenização 

por dano moral coletivo.  

 

Com efeito, a ocupação indiscriminada de APP, nelas erguendo imóvel 

destinado ao seu deleite, descumprindo as mais comezinhas normas de proteção 

ambiental, ao que se alia o seu descaso integral ao Poder Público que tentou 

incansavelmente o impedir de violar o meio ambiente, inequivocamente causam 

sofrimento moral coletivo a ensejar reparação específica. 

 

Ademais, há que ser acrescido, como agravante, o fato de que o réu, 

ANDERSON LUIS DOS SANTOS, exerce cargo político de grande relevância 

(VEREADOR MUNICIPAL), de modo que é pessoa de grande influência, cujas 

condutas deveriam ostentar exemplo à sociedade. 

 

Não se pode olvidar, neste cenário, que toda a população se sente 

menosprezada, bem como verdadeiramente desprestigiada, quando um representante do 

povo, eleito democraticamente e incumbido de fazer leis e fiscalizar a legalidade dos 

atos públicos, se insurge contra o próprio ordenamento jurídico, causando graves 

prejuízos ao meio ambiente e a todo sistema administrativo. 
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Neste sentido identificamos a representação que deu início às presentes 

investigações, em que um cidadão se mostrou extremamente indignado com as 

atrocidades acima narradas, salientando expressamente a revolta pelos fatos terem 

sido cometidos por um Vereador, clamando o representante por Justiça igualitária 

para todos, inclusive autoridades públicas, evidenciando o sentimento negativo 

provocado na coletividade pelo caso dos autos. 

 

Nesta senda, prevê o artigo 5º, inciso V, da Constituição da República, ser 

“assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por 

dano material, moral ou à imagem”. 

 

Como se pode notar, tal dispositivo não faz distinção entre direitos difusos, 

coletivos ou individuais homogêneos, para fim de verificação de qual deles é passível 

de dano, pelo que descabe ao intérprete, em interpretação restritiva e que não preserva 

a aplicação imediata do direito fundamental ali previsto, fazer distinção.  

 

O caso é de interpretação da norma constitucional segundo a exegese que 

maior eficácia lhe preserva, abrangendo, portanto, não apenas o dano perpetrado a 

pessoa ou pessoas individualizáveis e identificáveis, mas também aquele causado a 

pessoas indeterminadas, ainda que ligadas entre si por circunstâncias meramente fáticas. 

 

Conferindo lastro a esse entendimento, previu a lei n. 8.078/90 (Código de 

Defesa do Consumidor), aplicável a todo o microssistema de ações coletivas, em seu 

artigo 81, que “a defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá 

ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo” (grifo nosso). Essa defesa, 

por sua vez, é exercida quando se tratar de direitos coletivos, individuais homogêneos e 

também difusos, considerados esses “[...] os transindividuais, de natureza indivisível, de 

que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato”. 

 

Veja-se, pois, que em momento algum o legislador enunciou que apenas as 

coletividades individualizadas ou individualizáveis é que seriam passíveis de sofrer 

danos morais. Tal ideia, em verdade, equivaleria a dizer que pessoas indeterminadas 

podem sofrer danos tão só de ordem patrimonial, mas nunca de ordem moral, o que, 

obviamente, não se sustenta. 
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A respeito, é de se observar a norma do artigo 1º, inciso IV, inserido na Lei 

nº 7.347/85 pela Lei nº 8.078/90, segundo a qual regem-se pelas disposições da Lei de 

Ação Civil Pública, “sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por 

danos morais e patrimoniais causados a qualquer outro interesse difuso ou coletivo” 

(grifo nosso). 

 

Destarte, defender-se a existência hipotética de um dano moral difuso não 

se trata de mera divagação teórica. Cuida-se, isso sim, de simples leitura de texto legal, 

sendo qualquer interpretação no sentido da sua inexistência uma interpretação contra 

legem, a autorizar, eventual e oportunamente, a interposição do recurso constitucional 

cabível por violação ao teor expresso de lei federal. 

 

O dano moral difuso se assenta exatamente na agressão a bens e valores 

jurídicos que são inerentes a toda a coletividade de forma indivisível. Como dano moral 

que é, é passível de ser indenizado, não carecendo da dor, do vexame ou do sofrimento 

que, via de regra, caracterizam o dano moral individual, para configurar-se.  

 

De fato, esses sentimentos são consequência, e não causa do dano moral, 

sendo esse, verdadeiramente, e no escólio mais autorizado da moderna doutrina, toda 

agressão injusta àqueles bens imateriais, tanto de pessoa física quanto jurídica, 

insuscetível de quantificação pecuniária, porém indenizável com tríplice finalidade: 

satisfativo para a vítima, dissuasório para o ofensor e de exemplaridade para a 

sociedade.  

 

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a existência 

de danos morais difusos e coletivos, a demandarem indenização, exempli gratia: 

 

RECURSO ESPECIAL - DANO MORAL COLETIVO - 

CABIMENTO - ARTIGO 6º, VI, DO CÓDIGO DE DEFESA 

DO CONSUMIDOR - REQUISITOS – RAZOÁVEL 

SIGNIFICÂNCIA E REPULSA SOCIAL - OCORRÊNCIA, 

NA ESPÉCIE - CONSUMIDORES COM DIFICULDADE DE 

LOCOMOÇÃO - EXIGÊNCIA DE SUBIR LANCES DE 
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ESCADAS PARA ATENDIMENTO - MEDIDA 

DESPROPORCIONAL E DESGASTANTE - INDENIZAÇÃO 

- FIXAÇÃO PROPORCIONAL – DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - 

RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 

I - A dicção do artigo 6º, VI, do Código de Defesa do 

Consumidor é clara ao possibilitar o cabimento de indenização 

por danos morais aos consumidores, tanto de ordem individual 

quanto coletivamente. 

II - Todavia, não é qualquer atentado aos interesses dos 

consumidores que pode acarretar dano moral difuso. É preciso 

que o fato transgressor seja de razoável significância e desborde 

os limites da tolerabilidade. Ele deve ser grave o suficiente para 

produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e 

alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva. 

Ocorrência, na espécie. 

III - Não é razoável submeter aqueles que já possuem 

dificuldades de locomoção, seja pela idade, seja por deficiência 

física, ou por causa transitória, à situação desgastante de subir 

lances de escadas, exatos 23 degraus, em agência bancária que 

possui plena capacidade e condições de propiciar melhor forma 

de atendimento a tais consumidores. 

IV - Indenização moral coletiva fixada de forma proporcional e 

razoável ao dano, no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 

reais).  

V - Impõe-se reconhecer que não se admite recurso especial 

pela alínea "c" quando ausente a demonstração, pelo 

recorrente, das circunstâncias que identifiquem os casos 

confrontados. 

VI - Recurso especial improvido (STJ, REsp 1221756/RJ, 

Terceira Turma, Rel. Min. Massami Uyeda, julg. em 02.02.2012, 

grifo nosso). 
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Nessa ordem de ideias, ao praticar infrações ambientais e administrativas 

contra o meio ambiente, o réu atentou contra o patrimônio moral de pessoas 

indeterminadas e indetermináveis, de forma transindividual e indivisível, carecendo seja 

condenado a compensar os danos causados. 

 

Neste sentido, lembramos que o réu, Vereador de Itatiaia, suprimiu 

vegetação nativa em Área de Preservação Permanente inserida dentro da APA Penedo, 

edificando no local, em seguida, um imóvel residencial sem alvará do Poder Público e, 

por fim, ignorou as ordens administrativas de embargo do empreendimento, o 

concluindo à força, inclusive expondo a coletividade a riscos de desabamentos futuros, 

o que certamente gera dano moral difuso, advindo do sentimento comum de repulsa às 

sobreditas condutas, mormente quando advindas de um integrante do Poder Legislativo 

local, pretensamente eleito para proteger a sociedade que o elegeu. 

 

Em suma, pretende-se através da presente ação a condenação do réu na 

obrigação de: (i) reparar integral e especificamente os danos ambientais passíveis desta 

solução, o que inclui a demolição das construções ilegalmente inseridas em APP e a 

recomposição florestal desta área; (ii) a compensação ambiental pelo período em que o 

meio ambiente permaneceu violado por inércia do réu, com construções sendo mantidas 

em APP até sua demolição, na medida em que esta remoção das construções não 

compensa esta lesão específica pretérita; (iii) o pagamento de indenização por danos 

morais coletivos, a ser prudentemente arbitrado pelo Juízo. 

 

IV – DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

 

A medida antecipatória, objeto de liminar na própria ação principal, 

representa providências de natureza emergencial, executiva e sumária, adotadas em 

caráter provisório, uma vez que a presente situação representa perigo de dano 

irreparável e latente risco ao resultado útil do processo, já que poderá o meio 

ambiente e a coletividade suportar novos prejuízos, cujas consequências seriam 

ainda mais devastadoras. 
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Diante da situação fática que se apresenta, impõe-se a antecipação dos 

efeitos da tutela, haja vista que há urgente necessidade de evitar-se a consolidação de 

novos prejuízos, além de se fazer cumprir a norma vigente. 

 

Conforme dispõe o caput do art. 300, do CPC, “a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 

 

O parágrafo 2°, do referido artigo permite, ainda, que “a tutela de urgência 

pode ser concedida liminarmente”.  

 

No tocante ao que dispõe o parágrafo 3º do artigo 300 do CPC, verifica-se, 

que o indeferimento do pleito liminar pode levar à inutilidade total do provimento futuro 

de cognição exauriente, ao passo que o deferimento da medida, inclusive na hipótese de 

posterior improcedência da demanda, não gerará qualquer prejuízo real a quem quer que 

seja, já que bastaria na aludida situação hipotética cassar o provimento que restringe o 

uso da propriedade inserida em área de grande relevo ambiental. 

 

A probabilidade do direito invocado encontra esteio principalmente na 

Constituição Federal de 1988, no Código Florestal e nos documentos ora acostados aos 

autos. 

 

Por outro lado, o periculum in mora consiste no risco do réu realizar novas 

intervenções no imóvel em questão no curso da demanda, provocando novos danos 

ambientais, bem como nos prejuízos advindos do prosseguimento na utilização da 

residência cuja demolição se pretende, a uma por estar em local de acentuada 

declividade, podendo ser objeto de deslizamento de terras que poderá lesionar ou mesmo 

matar pessoas presentes no local, e a duas por esta edificação ter sido erigida sem 

fiscalização do Poder Público, inclusive no que tange à correta destinação de seus 

efluentes sanitários, tendo o Fiscal do Município indicado a aparente inexistência de 

tratamento de esgoto na casa (vide item II.1 de fls, 17/v°). 

 

Logo, ao se aguardar o deslinde definitivo do feito para se adotar qualquer 

medida concreta, o que certamente demandará longo lapso temporal, novos danos 
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irreparáveis se concretizarão no curso do processo, incrementando o risco à integridade 

e à vida das pessoas, bem como ao meio ambiente, incluindo o descarte irregular de 

esgoto em APP inserida na Unidade de Conservação APA Penedo. 

 

Assim sendo, considerando todos os argumentos de fato e de direito acima 

expostos, mostra-se imprescindível a concessão da tutela provisória de urgência, de 

forma a estancar a degradação da APP – Área de Preservação Permanente, impedindo a 

continuação do mau uso da propriedade, que gera todos os riscos e prejuízos ambientais 

e sociais já apresentados.  

 

Isto posto, requer o Ministério Público seja concedida, liminarmente, a título 

de tutela provisória de urgência, nos termos do art. 12 da Lei nº 7.347/85 e do artigo 300 

do Código de Processo Civil, os seguintes provimentos mandamentais:  

 

(i) Seja determinado ao réu, sob pena de multa diária de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), que incidirá enquanto não 

cessada a conduta vedada, que se abstenha de realizar 

novas obras ou intervenções de qualquer natureza no 

imóvel objeto da demanda, incluindo a reforma das 

unidades já existentes ou a construção de outras, bem 

como de suprimir qualquer vegetação ali existente 

(obrigação de não fazer);  

 

(ii) Seja determinada a proibição de uso das construções 

erigidas em APP, inclusive promovendo seu lacramento 

via Oficial de Justiça e eventual desocupação, caso esteja 

em uso, de forma a mitigar os riscos de deslizamentos das 

construções, bem como cessar a prática de novos danos 

ambientais, inclusive o descarte irregular de efluentes 

sanitários, sob pena de aplicação de multa diária não 

inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a incidir enquanto 

perdurar a conduta vedada. 
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V – DOS PEDIDOS PRINCIPAIS E DEMAIS REQUERIMENTOS 

 

Por todo o exposto, requer o Ministério Público: 

 

1) Que seja a presente petição distribuída e autuada; 

 

2) Que, após o deferimento das medidas de tutela de urgência objeto 

do tópico anterior, seja o réu regularmente citado para, querendo, 

apresentar contestação no prazo legal, sob pena de revelia; 

 

3) Que sejam, ao final, julgados PROCEDENTES os pedidos, para: 

 

a) Tornar definitivas, em sede de cognição exauriente, 

as medidas concedidas a título de tutela provisória de 

urgência; 

 

b) Condenar o réu a promover, no prazo de 15 (quinze) 

dias contado do trânsito em julgado da sentença, a 

demolição de todas as edificações inseridas em Área 

de Preservação Permanente na propriedade objeto 

desta demanda, bem como a completa retirada dos 

entulhos do local, dando-lhes a destinação ambiental 

adequada, devendo esta demolição ser precedida de 

estudo de engenharia civil contemplando a 

metodologia eficaz para a demolição e a retirada do 

entulho, o qual deverá ser aprovado pelo Poder 

Público local; 

 

c) Condenar o réu a apresentar, no prazo de 10 (dez) dias 

após a conclusão da demolição e retirada de entulhos 

objeto do tópico anterior, ao órgão ambiental 

competente para aprovação PRAD – PLANO DE 

RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA, 

elaborado por profissional devidamente qualificado, 
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contendo ações para promover a revegetação integral 

da Área de Preservação Permanente do imóvel objeto 

dos autos com espécies da flora nativa da região, 

seguindo as especificações do Termo de Referência 

para Recuperação de Área Degradada, Resolução 

INEA n. 36 de 08 de julho de 2011 (alterada pela 

Resolução INEA n. 89, de 3 de junho de 2014) e/ou 

outros atos normativos em vigor; 

 

d) Condenar o réu, após apresentação do PRAD objeto 

do tópico anterior, a promover todos os ajustes, 

correções e outras medidas impostas pelo órgão 

ambiental, nos prazos por este assinalados, até final 

aprovação do documento e, em seguida, condenar o 

réu na obrigação de executá-lo integralmente, 

observando todos os prazos e medidas contempladas 

no PRAD, até a obtenção de Certidão de 

Regularidade Ambiental a ser emitida pelo órgão 

ambiental competente; 

  

e) Condenar o réu ao cumprimento de medidas 

compensatórias ambientais pelos danos intercorrentes 

advindos do período de uso indevido de Área de 

Preservação Permanente através de sua ocupação, 

consubstanciado no intervalo entre a consolidação 

dos danos e a data do término da restauração 

ambiental objeto dos tópicos anteriores, as quais 

devem ser definidas e aprovadas no curso da 

instrução, inclusive mediante auxílio dos órgãos 

ambientais competentes; 

 

f) Condenar o réu ao pagamento de indenização por 

danos morais coletivos, em valores que serão 

prudentemente arbitrados pelo Juízo, mas não 
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inferiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais), os quais 

deverão ser revertidos ao fundo previsto no artigo 13 

da Lei n.º 7.347/85. 

 

g) Subsidiariamente, caso não seja acolhido o sobredito 

pedido de demolição (“item b”), o que se admite 

apenas a título de argumentação, seja o réu condenado 

à apresentação e execução integral de medidas 

compensatórias aos danos causados, através de 

Projeto de Reposição Florestal-PRF conforme 

Resolução INEA nº 89/14, devendo o réu apresentar 

requerimento de Autorização Ambiental perante o 

órgão ambiental competente para executar o referido 

PRF, no prazo de 30 (trinta) dias contados de sua 

condenação, seguindo-se da integral execução deste 

PRF conforme aprovado; 

 

h) Fixar multa diária a incidir nas hipóteses de 

descumprimento das obrigações acima estipuladas, 

por cada ato de desobediência verificado, em valor a 

ser fixado pelo douto Juízo; 

 

i) Condenar o réu ao pagamento das custas e honorários 

de sucumbência, estes a serem revertidos ao Fundo 

Especial do Ministério Público. 

 

Por derradeiro, o Ministério Público protesta por todos os meios de prova 

que se fizerem necessários no decorrer do processo, notadamente: i) prova documental, 

incluindo o anexo Inquérito Civil n.º 035/18 (MPRJ nº 2018.00113067), e documental 

superveniente; ii) prova pericial ambiental realizada in loco, em especial para reafirmar 

se tratar de APP por Declividade inserida na APA Penedo, além de confirmar os danos 

ambientais causados pelo réu e mensurar todas as medidas de reparação e/ou 

compensação aplicáveis à espécie; e iii) prova oral, consistente no depoimento pessoal 
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do réu e, ainda, testemunhal, consistente na oitiva de pessoas que possam eventualmente 

esclarecer matérias afetas a controvérsia aqui tratada. 

 

Ademais, diante da matéria posta em litígio, o Parquet dispensa a 

realização de audiência prévia de conciliação. 

 

Outrossim, informa o parquet que receberá as intimações pessoais 

decorrentes do processo na 2ª Secretaria da Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do 

Núcleo de Resende ou eletronicamente pelo sistema do TJRJ.  

 

Dá-se a esta causa o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em 

atendimento ao artigo 291 do Código de Processo Civil.  

 

Termos em que se pede deferimento 

 

Resende, 21 de janeiro de 2020. 

 

 

FABIANO GONÇALVES COSSERMELLI OLIVEIRA 

PROMOTOR DE JUSTIÇA 
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