
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITOPÚBLICO E COLETIVO
APELAÇÃO Nº 178339/2016 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA CAPITAL
RELATORA:DESA. HELENAMARIA BEZERRARAMOS

APELANTE(S): VALDEMARCARBONERA

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 178339/2016
Data de Julgamento: 12-11-2018

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CÍVEL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO

FAZER - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO - REJEIÇÃO – RELATÓRIOTÉCNICO -

ATERRAR NASCENTE DE CÓRREGO – ÁREA DE PRESERVAÇÃO

PERMANENTE – DANO AMBIENTAL INCONTROVERSO -  PROVAS NOS

AUTOS QUE COMPROVAMQUE O APELANTE PRATICOUO DANO DESCRITO

NA INICIAL -  RECRUSO DESPROVIDO.

A pretensão à reparação de danos ao meio ambiente não está sujeita a prazo de

prescrição (STJ, Segunda Turma, REsp 1559396/MG, relator Ministro Herman

Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2016).

As áreas de preservação permanente não podem sofrer alteração, uso ou retirada de

vegetação sem a prévia autorização do órgão ambiental.

Restou comprovado nos autos a conduta descrita na inicial (aterrar nascente de córrego),

por meio do laudo técnico elaborado pelo Engenheiro Florestal do JUVAM, bem como

pelo Relatório de Vistoria emitido pelo Engenheiro Florestal do Ministério Público.

As provas dos autos levam a conclusão de que o Réu praticou o dano ambiental descrito

na inicial.
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APELANTE(S): VALDEMARCARBONERA

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação apresentado por Valdemar

Carbonera contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio

Ambiente da Capital, que, nos autos da Ação Civil Pública nº. 548-10.2011.811.0082

(código 20689), ajuizada em desfavor do ora Apelante e Outros, julgou parcialmente

procedentes os pedidos formulados na inicial apenas em relação ao Réu Valdemar

Carbonera, para o fim de condená-lo na obrigação de não fazer, consistente na proibição

de construir ou realizar qualquer atividade que implique retirada de vegetação na área de

preservação permanente existente nos limites de seus lotes e, na obrigação de fazer,

consubstanciada na recuperação da área degradada, no prazo de 120 (cento e vinte) dias,

fixando multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) para o caso de

descumprimento.

Em suas razões recursais, o Apelante suscita como prejudicial de

mérito a ocorrência da prescrição, ao argumento de que entre a data da denúncia perante

o Ministério Público (2-8-04) e a propositura da presente ação (20-4-2011) já se

passaram mais de 5 (cinco) anos.

No mérito, alega a impossibilidade de cumprimento da sentença

proferida pelo Juízo a quo, haja vista que o local dos fatos se encontra absolutamente

tomado por edificações comerciais e residenciais.

Assevera que não restou demonstrado nos autos que o Recorrente

contribuiu para o dano ambiental no córrego do Gambá, bem como a ausência de dano

ambiental.

Requer o provimento do recurso para acolher a prejudicial de
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prescrição. Alternativamente, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões às fls. 337/340, pugnando pelo desprovimento do

recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento

do recurso, a fim de que seja mantida a sentença recorrida que condenou o Apelante a

proceder a recuperação das lesões ambientais causadas (fls. 348/350-v).

É o relatório.

 

Cuiabá, 9 de outubro de 2018.

 

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

P A R E C E R (ORAL)

O EXMO. SR. DR. LUIZ EDUARDOMARTINS JACOB

Ratifico o parecer escrito.

V O T O PRELIMINAR - DE PRESCRIÇÃO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

(RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Apelante suscita como prejudicial de mérito a ocorrência da

prescrição, ao argumento de que entre a data da denúncia perante o Ministério Público

(2-8-04) e a propositura da presente ação (20-4-2011) já se passaram mais de 5 (cinco)

anos.
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Sobre o tema, pertinente a lição de Hugo Nigro Mazzili:

 

(...) Em questões transindividuais que envolvam direitos

fundamentais da coletividade, é impróprio invocar as regras de

prescrição próprias do Direito Privado. O direito de todos a um

meio ambiente sadio não é patrimonial, muito embora seja

passível de valoração, para efeito indenizatório; o valor da

eventual indenização não reverte para o patrimônio dos lesados nem

do Estado: será destinado ao fundo de que cuida o art. 13 da LACP,

para ser utilizado na reparação direta do dano. Tratando‐se de

direito fundamental, indisponível, comum a toda a

humanidade, não se submete à prescrição, pois uma geração

não pode impor às seguintes o eterno ônus de suportar a prática

de comportamentos que podem destruir o próprio habitat do

ser humano. Também a atividade degradadora contínua não se

sujeita a prescrição: a permanência da causação do dano também

elide a prescrição, pois o dano da véspera é acrescido

diuturnamente. Em matéria ambiental, de ordem pública, por um

lado, pode o legislador dar novo tratamento jurídico a efeitos que

ainda não se produziram; de outro lado, o Poder Judiciário pode

coibir as violações a qualquer tempo. A consciência jurídica indica

que não existe o direito adquirido de degradar a natureza. É

imprescritível a pretensão reparatória de caráter coletivo, em

matéria ambiental. Afinal, não se pode formar direito adquirido

de poluir, já que é o meio ambiente patrimônio não só das gerações

atuais como futuras. Como poderia a geração atual assegurar o seu

direito de poluir em detrimento de gerações que ainda nem

nasceram?! Não se pode dar à reparação da natureza o regime de

prescrição patrimonial do direito privado. A luta por um meio
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ambiente hígido é um metadireito, suposto que antecede à própria

ordem constitucional. O direito ao meio ambiente hígido é

indisponível e imprescritível, embora seja patrimonial mente

aferível para fim de indenização. (in A Defesa dos Direitos Difusos

em Juízo, 19ª ed., rev. e ampl. e atual. – São Paulo: Saraiva, págs.

540‐541). [Destaquei]

 

Com efeito, o dano ambiental refere-se àquele que oferece risco à

toda humanidade e à coletividade, que é a titular do bem ambiental que constitui direito

difuso, e por se tratar de direito inerente à vida, fundamental e essencial a afirmação dos

povos, independentemente de estar expresso ou não em texto legal, está protegido pelo

manto da imprescritibilidade.

Ademais, o STJ já teve oportunidade de se manifestar sobre

recomposição dos danos ambientais, onde assinalou que, “em matéria de prescrição

cumpre distinguir qual o bem jurídico tutelado: se eminentemente privado seguem-se os

prazos normais das ações indenizatórias; se o bem jurídico é indisponível,

fundamental, antecedendo a todos os demais direitos, pois sem ele não há vida, nem

saúde, nem trabalho, nem lazer, considera-se imprescritível o direito à reparação.”

(REsp 1120117/AC). [Destaquei]

Logo, deduzida pretensão indenizatória por dano ambiental de

reparabilidade direta, relacionado a direitos difusos, não há que se falar em prescrição,

esta, incidente, apenas, quando a reparabilidade está relacionada a direitos individuais,

regulada pela lei substantiva civil (art. 206, §3º, V,do CC/02).

Nesse sentido:

 

AMBIENTALE PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.

OCUPAÇÃO E EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO

PERMANENTE-APP. CASAS DE VERANEIO.  MARGENS DO

RIO IVINHEMA/MS. SUPRESSÃO DE MATA CILIAR.
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DESCABIMENTO. ART. 8º DA LEI 12.651/2012. NÃO

ENQUADRAMENTO. DIREITO ADQUIRIDO AO POLUIDOR.

FATOCONSUMADO. DESCABIMENTO. DESAPROPRIAÇÃO

NÃO CONFIGURADA. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA.

DANO AMBIENTAL E NEXO DE CAUSALIDADE

CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

SÚMULA 211/STJ.

1. Descabida a supressão de vegetação em Área de Preservação

Permanente - APP que não se enquadra nas hipóteses previstas no

art. 8º do Código Florestal (utilidade pública, interesse social e

baixo impacto ambiental).

2. Conquanto não se possa conferir ao direito fundamental do

meio ambiente equilibrado a característica de direito absoluto,

certo é que ele se insere entre os direitos indisponíveis,

devendo-se acentuar a imprescritibilidade de sua reparação, e a

sua inalienabilidade, já que se trata de bem de uso comum do povo

(art. 225, caput, da CF/1988).

3. Em tema de direito ambiental, não se cogita em direito adquirido

à devastação, nem se admite a incidência da teoria do fato

consumado. Precedentes do STJ e STF.

4. A proteção legal às áreas de preservação permanente não importa

em vedação absoluta ao direito de propriedade e, por consequência,

não resulta em hipótese de desapropriação, mas configura mera

limitação administrativa. Precedente do STJ.

5. Violado o art. 14, § 1º, da Lei 6.938/1981, pois o Tribunal de

origem reconheceu a ocorrência do dano ambiental e o nexo causal

(ligação entre a sua ocorrência e a fonte poluidora), mas afastou o

dever de promover a recuperação da área afetada e indenizar

eventuais danos remanescentes.
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6. Em que pese ao loteamento em questão haver sido concedido

licenciamento ambiental, tal fato, por si só, não elide a

responsabilidade pela reparação do dano causado ao meio ambiente,

uma vez afastada a legalidade da autorização administrativa.

7. É inadmissível o recurso especial quanto a questão não decidida

pelo Tribunal de origem, por falta de prequestionamento (Súmula

211/STJ).

8. Recurso especial parcialmente conhecido e provido. (REsp

1394025/MS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA

TURMA, julgado em 8-10-2013, DJe 18-10-2013). [Destaquei]

 

No mesmo sentido, é o entendimento adotado por este Sodalício:

 

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO -  NULIDADE DA

SENTENÇA - OMISSÃO - MANIFESTAÇÃO JUDICIAL

SOBRE A MATÉRIA - AFASTAMENTO - REPARAÇÃO

DANO AMBIENTAL - IMPRESCRITIBILIDADE - TERMO

DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO - TÍTULO

EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - ARTIGO 5º, § 6º, DA LEI Nº

7.347/85 - CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO -  AUSÊNCIA

DE PROVA- ÔNUS PROBATÓRIODA PARTEEMBARGANTE

- DESPROVIMENTO.

Não há reconhecer a nulidade da sentença, sob o fundamento de ser

omissa quanto ao conteúdo de alguns documentos, quando houve

manifestação judicial a respeito do assunto.

Tratando-se de ação que visa à reparação do meio ambiente

lesado, não há falar em prescrição.

O Termo de Compromisso de Compensação - TCC -, nos termos do
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artigo 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/85, é título executivo extrajudicial.

À parte embargante cabe o ônus de provar o cumprimento da

obrigação assumida no TCC, não o fazendo, a improcedência do

pedido se impõe. (TJMT – Ap 159230/2015, DES. MÁRCIO

VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E

COLETIVO, Julgado em 16/12/2016, Publicado no DJE 7/2/2017).

[Destaquei]

 

Assim, não se tratando de demanda individual que visa reparação

de dano reflexo ambiental, mas de dano ambiental coletivo ou propriamente dito,

causado ao meio ambiente globalmente considerado, em sua concepção difusa, é, pois,

imprescritível.

Com essas considerações, AFASTO a prejudicial de mérito de

prescrição.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação apresentado

por Valdemar Carbonera contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do

Meio Ambiente da Capital, que, nos autos da Ação Civil Pública nº.

548-10.2011.811.0082 (código 20689), ajuizada em desfavor do ora Apelante e Outros,

julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial apenas em relação ao

Réu Valdemar Carbonera, para o fim de condená-lo na obrigação de não fazer,
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consistente na proibição de construir ou realizar qualquer atividade que implique

retirada de vegetação na área de preservação permanente existente nos limites de seus

lotes e, na obrigação de fazer, consubstanciada na recuperação da área degradada, no

prazo de 120 (cento e vinte) dias, fixando multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil

reais) para o caso de descumprimento.

Antes de adentrar na análise do recurso, necessário se faz um breve

resumo dos fatos postos à discussão.

Ressai dos autos que o Ministério Público interpôs Ação Civil

Pública em desfavor do ora Apelante, Eliana Bernardino Rosa, Igreja Metodista Livre

do Brasil, Edna Conceição Bueno de Aquino, Dalvina Rodrigues da Silva, Narciso

Bueno Mamoré e Ivan Marques Vinhal, alegando que por conta de reclamação

encaminhada no site do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, requisitou-se à

Prefeitura Municipal de Cuiabá que efetuasse diligências na nascente de um córrego

localizado no Bairro da Lixeira, vez que tal reclamação dava conta de que o Réu

Valdemar possui um caminhão e teria aterrado a nascente do referido corpo d’água, com

o despejo de entulhos, causando danos à referida área de preservação permanente.

Noticia que, na fiscalização realizada foi constatada a veracidade da

reclamação mencionada, o que levou o Ministério Público a designar audiência para

ouvir a pessoa apontada como causadora do dano, oportunidade na qual o Sr. Valdemar

Carbonera, vulgo Gaúcho, reconheceu ter aterrado alguns lotes na região das nascentes.

Assevera que foi realizada nova diligência no local, sendo

constatado que vizinhos do Sr. ValdemarCarbonera também anuíram com o aterramento

realizado no local.

Consta, ainda, na inicial que os imóveis ocupados pelos

demandados estão localizados na região da nascente do córrego Gambá, no Bairro

Lixeira, nesta Capital.

Assim, requereu a concessão da liminar para determinar a

interrupção de atividades lesivas ao meio ambiente na nascente do Córrego Gambá pelos

demandados, impondo-os a obrigação de não-fazer, consistente em cessar todas as
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atividades degradadoras ao meio ambiente na área protegida.

No mérito, pugnou pela condenação dos Réus na obrigação de

não-fazer, consistente na proibição de construir ou de realizar qualquer atividade que

implique retirada de vegetação na área de preservação permanente existente nos limites

de seus lotes e na obrigação de fazer, consubstanciada na recuperação da área degradada,

sob pena de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por dia de descumprimento.

O pedido liminar foi indeferido às fls. 117-v.

Os Requeridos apresentaram contestação às fls. 120/131, 135/146, e

171/176 e 184/190.

Os autos foram saneados às fls. 203/204, oportunidade em que foi

determinada a realização de vistoria na área objeto da lide por técnicos da SEMA/MT.

O mencionado laudo foi juntado às fls. 208/211.

Instados a se manifestarem, o Ministério Público requereu a

realização de inspeção judicial, entendendo que o relatório apresentado é muito

genérico, não atendendo aos anseios ministeriais (fls. 213). A Igreja Metodista requereu

a sua exclusão do polo passivo, em razão da inexistência da conduta imputada pelo

Ministério Público (fls. 215). A Defensoria Pública requereu a extinção do processo, em

razão da inexistência de atividades lesivas verificadas na hipótese (fls. 216).

Às fls. 217 foi designada data para realização da inspeção judicial,

que foi realizada em 4-5-2015, conforme auto circunstanciado de inspeção judicial às

fls. 226.

Às fls. 229/235 foi acostado o laudo técnico elaborado pela

Engenheira Florestal do JUVAMe, às fls. 238/244, o Relatório de Vistoria emitido pelo

Engenheiro Florestal do Ministério Público.

Foi designada audiência de instrução e julgamento para oitiva das

testemunhas LUCILIA RIBEIRO DOS SANTOS, OSVALDOPEREIRA DA ROCHA,

ADECIR VERÍSSIMO DO CANTO, LEVI SÉRGIO CAMPOS, DIRCEU CESAR

FLORES DE OLIVEIRA, arroladas pelos Réus, bem como a testemunha do Juízo

ANTÔNIA FRANCISCA DA SILVASALDANHA.
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O Ministério Público apresentou alegações finais às fls. 283/286 e

os Requeridos às fls. 288/293, 295/, 296, 298/299 e 300/303.

O Magistrado de Primeiro Grau julgou parcialmente procedentes os

pedidos formulados na inicial apenas em relação ao Réu ValdemarCarbonera, para o fim

de condená-lo na obrigação de não fazer, consistente na proibição de construir ou

realizar qualquer atividade que implique retirada de vegetação na área de preservação

permanente existente nos limites de seus lotes e, na obrigação de fazer, consubstanciada

na recuperação da área degradada, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, fixando multa

diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) para o caso de descumprimento.

Irresignado o Apelante pleiteia a reforma da sentença, sob o

argumento de que não restou demonstrado nos autos que o Recorrente contribuiu para o

dano ambiental no córrego do Gambá, bem como a ausência de dano ambiental.

Quanto a alegação recursal de que não há dano ambiental, sem

razão o Apelante.

De início, cumpre salientar que é de conhecimento basilar que a

Constituição Federal, nos artigos 225 e seguintes, ao dispor acerca da tutela do meio

ambiente, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,

essencial à sadia qualidade de vida. Dada sua essencialidade na preservação da vida,

figura o meio ambiente, ainda segundo a ordem constitucional, como bem de uso

comum do povo e direito fundamental do cidadão.

O artigo 225 da CF assim 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.

                                                      

Pois bem. As Áreas de Preservação Permanentes são áreas naturais
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intocáveis e somente os órgãos ambientais é que podem abrir exceção e autorizar o uso

ou o desmatamento de área de preservação permanente.

No caso em tela, a conduta descrita na exordial – aterrar nascente de

importante córrego da Capital – restou comprovada nos autos, por meio do laudo técnico

elaborado pelo Engenheiro Florestal do JUVAM (fls. 229/235), bem como pelo

Relatório de Vistoria emitido pelo Engenheiro Florestal do Ministério Público (fls.

238/244).

No laudo técnico apresentado pelo Engenheiro Florestal do JUVAM

constou que:

[...].

Conforme caminhamento efetuado in loco, vistoriamos toda área

onde ocorreram os fatos. Houve desmatamento e terraplanagem

de área de preservação permanente da nascente do Córrego

Gambá. Os fatos ocorreram no Bairro da Lixeira, Rua Laguna.

Resta comprovado através das fotos anexas, que o local sofreu

algumas irregularidades e interferências que foram assim

nominadas:

a.      “APPD 01” (Área de Preservação Permanente

Degradada) – A ação antrópica frente à legislação do Novo

Código Florestal com fulcro na Lei 12.651/2012, Art. 4º, nos

certifica que várias irregularidades foram cometidas pelos

reclamados. Trata-se de um desmatamento antigo, a área total

tem aproximadamente (40,00x30,00) metros. O local apresenta

declividade acentuada de aproximadamente seis metros de

profundidade. Atualmente o local apresenta aterramento,

terraplanagem e compactação de solo. Esse procedimento

descaracterizou totalmente o local. Embora que o local

apresente características de que ali havia um conjunto de

nascentes, atualmente, o solo está totalmente seco.
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[...].  

CONCLUSÃO:

Mediante as considerações acima elencadas, e as informações

contidas no acervo fotográfico anexo, cumpre-nos informar que

ocorreu gravíssima interferência na área de preservação

permanente da nascente do Córrego do Gambá, devendo os

reclamados apresentar em caráter de urgência, um projeto de

recuperação de área degradada (PRAD). [Destaquei].

 

Por sua vez, no Relatório de Vistoria emitido pelo Engenheiro

Florestal do Ministério Público, este consignou que:

 

[...].

Constatou-se no local vistoriado a degradação da nascente do

córrego Gambá pelo desmatamento e deposição de solo e resíduos

de construção civil (figuras 2 e 3), provocando o aterramento do(s)

ponto(s) de surgência d’água que originava(m) o curso d’água

natural. Constatou-se ainda, que no local onde seria a nascente do

córrego do Gambá não há mais produção de água (figura 4) [...].

 

Em vista de serem servidores conhecedores da legislação ambiental,

é evidente que constataram o dano ambiental. Não há desconsiderar os mencionados

relatórios, por se tratarem de documento público, que possuem presunção de veracidade

e o Recorrente não trouxe aos autos nenhum elemento de prova em sentido contrário.

No que tange a alegação do Recorrente de que não restou

demonstrado nos autos que contribuiu para o dano ambiental no córrego do Gambá,

também sem razão.

Em depoimento ao Ministério Público ainda na fase do

Procedimento Preparatório, o ora Apelante disse que:
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[...] que, na verdade existem na área aterrada 9 lotes, sendo 7

ocupadas; que o terreno do declarante é o menor, e que todos os

outros se beneficiaram do aterro; que 80% do aterro foi a Prefeitura

que colocou, tendo o declarante apenas pago uma máquina para

esparramar o aterro para chegar ao lote; [...]. [Destaquei].

 

Na audiência de instrução e julgamento a testemunha do Juízo

Antônia Francisca da Silva Saldanha disse que:

 

[...].

JUIZ: A Sra. disse que primeiro teve esse trabalho de manilhamento

e passado tempo jogaram entulho. Quem jogou? Foi a própria

Prefeitura? Foram moradores da região? Foram pessoas de fora da

região?

TESTEMUNHA: Bom, o gaúcho jogou aterro ali, mas ele o

aterro dele naquela época quando ele jogou não invadia água

quando vinha dava de passar né. Aí depois disso jogaram mais aí

ela ficou alto aí com a chuva que dava começou a invadir [...].

JUIZ: O gaúcho é o Valdemar?

TESTEMUNHA: É ele jogou, mas ele não jogou assim que

ficasse alto que não pudesse passar água [...].

JUIZ: O Valdemarmorou ou mora ali na região?

TESTEMUNHA: Ele morou. Hoje ele não mora mais.

JUIZ: Próximo da casa da Senhora? Na mesma rua?

TESTEMUNHA: É na mesma rua.

JUIZ: TÁ. E ele teria jogado esse aterro onde?

TESTEMUNHA: Ali no buracão.

JUIZ: No terreno em frente da Senhora? Na parte aberta na frente
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da Senhora?

TESTEMUNHA: Aham.

JUIZ: Quantas vezes?

TESTEMUNHA: Olha ele jogou até aterrar, né? Ali o povo

jogava cachorro, galinha. Tudo que morria o povo jogava ali.

[...].

JUIZ: A Senhora disse que ele jogou entulho ou aterro até

aterrar.

TESTEMUNHA: É.

JUIZ: Enquanto não completou ali não nivelou. Além de outras

pessoas também que fizeram isso.

TESTEMUNHA: É.

JUIZ: Alguns dessas outras pessoas que eu falei o nome também

fizeram depósito de aterro naquele local?

TESTEMUNHA: Não.

[...]. [Destaquei].

 

A testemunha Dirceu César Flores de Oliveira disse que conhece

de passagem o Requerido Valdemar, bem como que já viu o caminhão da prefeitura

descarregando entulho e lixo no local.

A testemunha Lucilia Ribeiro dos Santos disse que acompanhou a

compra e venda do terreno localizado na região pela Igreja Requerida e, ao relatar o

estado do terreno, disse que tinha uma demarcação do terreno e que já estava aterrado

totalmente.

As testemunhas Luiz Sérgio Campos e Aldecyr Veríssimo do

Canto afirmaram que apesar de acharem que a Prefeitura de Cuiabá foi quem teria

colocado o entulho no local, disseram que já tiveram que esparramar aterro para retirar o

caminhão do Réu Valdemarque estava atolado no local.

Já a testemunha Aldecyr Veríssimo do Canto disse que já foi no
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local esparramar aterro a pedido do Valdemar para liberar o caminhão que o Réu

estacionava no terreno.

Assim, apesar das testemunhas Dirceu César Flores de Oliveira,

Luiz Sérgio Campos e Aldecyr Veríssimo do Canto, arroladas pelo Réu afirmarem

que a Prefeitura de Cuiabá descarregou entulho no local, esta não foi inserida no polo

passivo pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e, no caso concreto, a

testemunha Antônia Francisca da Silva Saldanha,  afirmou em Juízo que o Réu

Valdemar aterrou o local, o que me leva a concluir que o Réu Valdemar praticou o dano

ambiental descrito na inicial.

Por fim, quanto a alegação da impossibilidade de cumprimento da

sentença proferida pelo Juízo a quo, mais uma vez sem razão o Apelante, haja vista que

o laudo técnico elaborado pela Engenheira Florestal do JUVAM, ainda, na fase da

instrução processual, concluiu que os reclamados devem apresentar em caráter de

urgência, um projeto de recuperação da área degradada (fls. 230).

Com essas considerações, em consonância com o parecer

ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação apresentado por Valdemar

Carbonera.   

É como voto.
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A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de

Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara

Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora),

DES. MÁRCIO VIDAL (1º Vogal) e DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º Vogal

convocado), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, AFASTOU A

PREJUDICIAL E, NOMÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 12 de novembro de 2018.

-------------------------------------------------------------------------------------------

DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS -

RELATORA
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