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ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO

VARA ÚNICA DE ITIQUIRA

DECISÃO

 

Processo: 1000554-53.2020.8.11.0027.

 

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REU: VANESSA RAMPELOTO DE MORAES

 

 

Vistos etc.

 

Trata-se de ação civil pública por dano ambiental com pedido liminar, ajuizada
pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face de Vanessa Rampeloto de Moraes, devidamente
qualificados nos autos.

 Alega em síntese, que restou apurado através do Inquérito Civil Público SIMP
n. 000652-061/2019 que, entre as datas de 19/05/2019 e 23/06/2019, na Fazenda Gleba do Periquito (Bica D
´Água), a requerida Vanessa Rampeloto de Moraes, proprietária do referido imóvel, é responsável pelo
desmatamento ilegal de 79,7998 hectares de vegetação tipo cerrado, nas proximidades das coordenadas
54°55'57,644"W 17°9'17,957"S, 54°55'44,205"W 17°9'50,349"S (Relatório Técnico n. 335/2020), além de
1,4252 hectares de área de Preservação Permanente, nas proximidades das coordenadas -17o 09’ 58,3” e -54o 55’
35,4” (relatório técnico n. 335/2020 e Boletim de Ocorrência n° 2019.198064, Relatório Técnico n° 098/2ª
CIA/BPMPA/2019 e Auto de Inspeção 153213 lavrados pela 2ª Companhia de Polícia Militar de Proteção
Ambiental).

Desta feita, o parquet requer a concessão da liminar para que a requerida, no
prazo de 30 (trinta) dias e sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), deixe de realizar
quaisquer atos que impeçam ou dificultem a regeneração natural da vegetação, bem como a expedição de ofício
ao Banco Central, suspendendo a participação da requerida em linha de financiamentos em estabelecimentos
oficiais de crédito, incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público, além da expedição de ofício ao
Cartório de Registro de Imóveis desta comarca, determinando a averbação na matrícula do imóvel rural em
questão e, a inversão do ônus da prova.

 Na exordial juntou documentos.

 Vieram os autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.
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FUNDAMENTO E DECIDO

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de
Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal.

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto nos artigos 330 e 332,
ambos do Código de Processo Civil, recebo a petição inicial, assim como a emenda apresentada ao ID
38103360. 

Perscrutando-se os autos, verifico que requer o autor a concessão da tutela
antecipada consistente na obrigação de não fazer à requerida, para que esta se abstenha de realizar atos que
impeçam ou dificultem a regeneração natural da vegetação nos polígonos de desmatamento ilegal na propriedade
rural situada nas coordenadas 54°55'57,644"W 17°9'17,957"S, 54°55'44,205"W 17°9'50,349"S e -17o 09’ 58,3” e
-54o 55’ 35,4”, conforme noticia o Termo de Embargo/Interdição 111881, bem como no Relatório Técnico n°
335/2020, neste município de Itiquira/MT, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais).

Inicialmente, O PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA merece
deferimento.

Primeiramente, porque a inversão do ônus da prova em Ação Civil Pública por
Dano Ambiental possui fundamento no princípio da precaução, também conhecido como princípio da prudência
e da cautela, o qual modifica profundamente as bases e a manifestação do poder de cautela do juiz, visto que ele
impõe àqueles potenciais causadores do dano o ônus de demonstrar a segurança da sua atividade ou que esta não
causou dano ambiental.

Além disso, a mencionada inversão probatória em favor da vítima ambiental
foi objeto de recente Enunciado da súmula da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (n.º 618), vejamos:

"A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental."
(Súmula 618, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/10/2018, DJe 30/10/2018)  

Observa-se, portanto, que nesse tipo de ação prevalece o entendimento de que
aquele que cria o risco de dano tem o dever de provar que sua conduta não é lesiva à sociedade. Nesse sentido
confira-se o entendimento da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA NON AEDIFICANDI. ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE - APP. DEGRADAÇÃO DECORRENTE DE EDIFICAÇÕES.
CONDENAÇÃO A OBRIGAÇÕES DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. [...] 3. De acordo com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade civil pelo dano
ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou
privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios
poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e
do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso
à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima
ambiental. [...]”

(STJ - REsp 1454281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 16/08/2016, DJe 09/09/2016)

 

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA FEDERAL. VIOLAÇÃO DO ART. 333, I, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Na ação civil pública ambiental em que o Ministério Público Federal seja o autor,
a competência é da Justiça Federal (art. 109, I, e § 3º, da CF).

2. ‘Aquele que cria ou assume o risco de danos ambientais tem o dever de reparar os
danos causados e, em tal contexto, transfere-se a ele todo o encargo de provar que
sua conduta não foi lesiva.’ [...]”

(STJ - AgRg no REsp 1192569/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, julgado em 19/10/2010, DJe 27/10/2010)

Portanto, DEFIRO inversão do ônus conforme requerido na peça vestibular.
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Pois bem.

Da análise do pleito formulado, no que se refere à liminar pleiteada, entendo
que deve ser deferida, visto que o parquet aportou aos autos os requisitos imprescindíveis para sua concessão,
quais sejam o fumus boni júris e o periculum in mora, aquele demonstrado pela necessidade da preservação do
meio ambiente ecologicamente equilibrado bem como a cessação das atividades potencialmente degradantes ao
meio ambiente e prejudiciais ao seu restabelecimento, requisito ante a urgência.

O periculum in mora resta devidamente configurado, uma vez que a
manutenção das atividades lesivas exercidas pela requerida pode diminuir ainda mais as chances de se alcançar o
status quo ante na reconstituição do bem lesado.

O artigo 225 também da Constituição Federal, assegura a preservação do
direito ao meio ambiente sendo:

“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 defende-lo e preservá-lo para as presentes e
futuras gerações.”

No tocante ao pedido da antecipação da tutela, necessária a verificação dos
requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, os quais passo a analisar.

Como se vê, a tutela de urgência, em caso de fundado receio de dano, caso
destes autos, requer a comprovação (cumulada) de dois requisitos, a saber: I) a probabilidade do direito; e II)
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

 A tutela de urgência pretendida é medida que se impõe, porquanto estão
presentes os pressupostos que a autorizam, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo, demonstrado através de documentação plausível com a pretensão vestibular. 

Por sua vez, a urgência da medida é ínsita ao bem que se pretende tutelar,
sedimentado que é na preservação do meio ambiente.

Além disso, até o presente momento não há notícia de que foram tomadas
quaisquer providências para a recuperação da área degradada, acentuando sobremaneira os impactos negativos,
situação essa que não pode aguardar o longo trâmite processual até o trânsito em julgado para permitir a
regeneração da vegetação, porquanto a demora prejudicará, diretamente, na capacidade de renovação da floresta
e no agravamento da degradação.

Deste modo, imediatamente, faz-se necessário determinar que a requerida se
abstenha de manter as atividades, sejam elas de pecuária, agricultura ou qualquer outra na área em comento, que
lhe impeça de retornar ao seu estado natural.

Com efeito, o dever de preservação da Área de Preservação Permanente
constitui obrigação “propter rem”, cabendo ao proprietário a responsabilidade pela imediata interrupção dos
danos ambientais porventura existentes, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
(REsp 1644195/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe
08/05/2017).

Ante o exposto, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil,
DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar à requerida Vanessa Rampeloto de Moraes que, no
prazo de 30 (trinta) dias, deixe de realizar quaisquer atos que impeçam ou dificultem a regeneração natural da
vegetação natural, na área da propriedade rural denominada Fazenda Gleba do Periquito (Bica D´Água), situada
nas coordenadas 54°55'57,644"W 17°9'17,957"S, 54°55'44,205"W 17°9'50,349"S e -17o 09’ 58,3” e -54o 55’
35,4”, neste município de Itiquira/MT, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em atendimento à referida ordem, a requerida deverá providenciar o
isolamento da área e, assim, suspender todas as atividades, tais como pecuária, agricultura ou qualquer outra que
esteja sendo executadas na área acima descrita. Ainda, deverá comprovar a retirada de eventual rebanho e/ou
lavoura existente nos polígonos indicados.

Expeça-se ofício à SEMA (Secretaria Estadual do Meio Ambiente), para
FISCALIZAR o cumprimento da referida determinação liminar, informando, imediatamente, a este Juízo ou a
Promotoria Pública de Itiquira/MT, caso haja algum inobservância das medidas determinadas.
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INVERTO o ônus da prova em favor da vítima ambiental, incumbindo à
requerida de comprovar que não desrespeitou as leis de proteção ambiental e/ou que elas não causaram dano
ambiental, especialmente, com a juntada nos autos de provas técnicas.

Expeça-se ofício ao Banco Central do Brasil, para a suspensão da participação
da requerida em linha de financiamentos e estabelecimentos de crédito, incentivos e benefícios fiscais concedidos
pelo poder público, conforme resolução 3.545/08 do Conselho Monetário Nacional.

DEIXO de designar audiência de conciliação visto que o presente feito trata-se
de interesse público (preservação ambiental) em tese, incompatível com o instituto da autocomposição. 

Intime-se e Cite-se a requerida, para querendo contestar a presente ação no
prazo legal, fazendo-se as advertências de praxe, consignando-se no mandado que não sendo contestada a ação
se presumirão aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial (CPC, arts. 285 e 319).

Após, ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público, para a apresentar, caso
queira, a impugnação à contestação.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.  

Às Providências. 
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