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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA ____ª VARA 

CÍVEL DE ITAPEVI 

 

 

URGENTE 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

 

 

 

 

O Ministério Público do Estado de São Paulo, por meio de 

sua Promotora de Justiça abaixo assinada, vem, respeitosamente perante Vossa 

Excelência, ingressar com a presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA, de obrigação de 

fazer e não fazer, cumulada com indenização, com pedido de tutela antecipada, 

em face de RB Commercial Properties 28 Empreendimentos Imobiliários 

Ltda., pessoa jurídica com endereço na Rua Amauri, nº 255 – 5º andar, São Paulo-

SP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.215.999/0001-40, e em face de RB 

Commercial Properties 18 empreendimentos Imobiliários Ltda., pessoa 

jurídica com endereço na Rua Amauri, nº 255 – 5º andar, São Paulo-SP, inscrita no 

CNPJ/MF sob nº 10.140.266/0001-93 com fundamento nos arts. 129, II e III, da 

Constituição Federal; art. 25, IV, a, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do 

Ministério Público); art. 103, VIII, da Lei Complementar Estadual nº 743/93 (Lei 

Orgânica do Ministério Público do Estado de São Paulo); e na Lei nº 7.347/85 (Lei 

de Ação Civil Pública), pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos. 
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1. DA LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

Em seu moderno perfil institucional, o Ministério Público 

tem, dentre outras atribuições, a de promover a ação civil pública para proteção de 

interesses difusos, entre os quais o meio ambiente (Constituição Federal, art. 129, 

inciso III, c.c. Lei nº 7.347/85, art. 1º, inciso IV, acrescentado pelo art. 110 da Lei nº 

8.078/90; art. 25, IV, "a", da Lei nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993). 

 No dizer de José Afonso da Silva, "o típico e mais importante 

meio processual de defesa ambiental é a ação civil pública que foi agasalhada pela Constituição, 

quando no art. 129, III, prevê, como uma das funções do Ministério Público promover a ação civil 

pública, para proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses 

difusos e coletivos, sem prejuízo da legitimação de terceiros" (Direito Ambiental 

Constitucional, Malheiros Editores, 2ª ed., pg. 221, 1998). 

E, como ficará claro na exposição da causa petendi, com o 

propósito de obter adequada tutela, a presente demanda ocupa-se desse interesse 

(difuso ambiental). 

2. DOS FATOS 

A presente ação civil pública ora ajuizada busca, basicamente, 

a reparação e compensação de danos ambientais causados no imóvel localizado 

na Av. Portugal, nº 46, neste Município de Itapevi, atualmente objeto das 

matrículas nº 519 e 1.026, ambas do Cartório de Registro de Imóveis Itapevi. 

A área continha importante fragmento florestal que foi 

suprimido aproximadamente nos anos de 2008 e 2009. Na ocasião, interessados 

obtiveram da Prefeitura Municipal de Itapevi algumas autorizações para cortes, quais 

sejam: 
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i. No bojo dos autos de procedimento administrativo municipal nº 26956/08, em 
04/08/08, Claudio Roberto de Souza, em nome de Antonio Carlos de Paula 
Machado, solicitou autorização para corte e remoção de aproximadamente 9 
mil eucaliptos e 3,5 mil pinus. Foi expedida a autorização nº 49, de 13/10/08, 
para área de 31,38 ha, referente à extração de eucaliptos e pinus, bem como 
para o corte de 20 unidades de árvores nativas isoladas, com volume lenhoso de 
9 m2.  Constou expressamente: “este documento não autoriza a intervenção em área 
considerada de preservação permanente e formação de sub-bosque devendo o solicitante 
providenciar a licença junto ao Departamento Estadual de Proteção de Recursos Naturais” 
(fls. 177/207); 

ii. No bojo dos autos de procedimento administrativo municipal nº 28748/08, em 
15/09/08, Claudio Roberto de Souza, em nome de Santo Tomaz 
Empreendimentos Imobiliários Ltda., solicitou autorização para corte e 
remoção de aproximadamente 200 eucaliptos e 300 pinus. Foi expedida a 
autorização nº 48, de 13/10/08, para área de 2,42 há. Constou expressamente: 
“este documento não autoriza a intervenção em área considerada de preservação permanente e 
formação de sub-bosque devendo o solicitante providenciar a licença junto ao Departamento 
Estadual de Proteção de Recursos Naturais” (fls. 210/234); 

Imagens de satélite obtidas a partir do programa Google 

Earth conferem panorama do local tratado, antes, durante e depois da supressão da 

vegetação: 

 
Imagens de 15/10/02 
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Imagens de 17/03/08 

 
 

 
Imagens de 04/03/2009 
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Neste ínterim, a requerida RB 28 (antiga Arbeit 28) 

adquiriu, no ano de 2009, estas duas áreas de terras vizinhas.  

À época, os terrenos eram registrados nas matrículas nº 

73.775 – Gleba B com 366.890,96m2 (fls. 180/185 - AP) e nº 94.967 – 24.500m2 do 

CRI Cotia (fls. 176/179 - AP). Após unificação de áreas, aquelas duas matrículas 

foram canceladas, dando origem à de nº 94.968 – Gleba A/B com 391.390,96m2 

(fls. 186/189 - AP). Esta, por sua vez, foi desdobrada e encerrada, gerando as atuais 

matrículas nº 94.969 do CRI Cotia ou nº 519 do RI Itapevi (Gleba A/B-1 com 

56.919,86m2 a fls. 190/192 - AP) e 94.970 do CRI Cotia ou nº 1.026 do RI Itapevi 

(Gleba A/B-2 com 334.471,10 m2 a fls. 193/194 - AP). 

A unificação e posterior desmembramento foram realizados a 

pedido da própria requerida RB 28, que pretendia a construção de um galpão 

para hangar de helicópteros que ocuparia a área menor (matrícula nº 519 – CRI 

Itapevi). Este imóvel menor foi transmitido por RB 28 à RB 18, no mesmo ano 

de 2009. Sobre esta área pende concessão de direito real de superfície do imóvel ao 

fundo de Investimento Imobiliário Patrimonial III; bem como alienação fiduciária a 

RB capital Securitizadora S/A. Foi o que disse em sua defesa (fls. 157 - AP). 

Para possibilitar o empreendimento, planejaram obras de 

terraplanagem. O pedido foi formulado frente à Prefeitura de Itapevi, tendo o 

projeto sido aprovado, nos autos de processo administrativo nº 14941/09, 

expedindo-se o alvará nº 118/09. 

As obras foram então iniciadas, retirando-se terra da área 

menor e depositando-a na área maior (bota-fora), suprimindo-se a vegetação de sub-

bosque, formando um talude na face lindeira à Rodovia SP-029, sob jurisdição do 

DER – Departamento de Estradas de Rodagem.  

Veja como estava a área em 17 de novembro de 2009, 

segundo imagens obtidas no programa Google Earth: 
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Imagens de 17/11/2009 

Durante tais obras, houve a ruptura daquela mencionada 

rodovia, justamente na altura do bota-fora, interrompendo completamente o tráfego 

por todas as pistas e acostamento, fato que ganhou ampla divulgação na mídia, 

principalmente pela gravidade e grandiosidade.  

A Rodovia foi reconstituída pelo DER e a requerida firmou 

frente à Cetesb o Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental - TCRA nº 

38400/10, nos autos de processo nº 1781/10, com início em 05/06/10 e término em 

05/05/11, apenas para obras emergenciais, visando interromper os processos erosivos 

instalados e assoreamento dos corpos d’água e APPs (fls. 105/113 do IC 05/10).  

O Ministério Público recomendou à requerida que cumprisse o 

TCRA e provasse o seu cumprimento em sede do inquérito civil (fls. 491). Mas não houve 

resposta (fls. 492). Apenas após reiteração é que sobreveio manifestação, alegando a ré que 

teria havido o cumprimento integral do TCRA.  
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Muito embora a afirmação tenha sido neste sentido, o próprio 

laudo que acompanhou o ofício de resposta apontou diversas falhas como falta de limpeza 

de canaleta, falta de manutenção do talude revegetado, deslocamento de canaleta. (fls. 

524/542). 

Merece destaque o seguinte trecho da conclusão do parecer: 

“No entanto, se faz necessária a manutenção e observação dos locais onde 

canaletas não estão escoando com precisão as águas pluviais e ocasionando e 

reforçando o processo erosivo em outros pontos do terreno em questão.” 

(sem grifos no original – fls. 541). 

Neste ínterim, a AES Eletropaulo ingressou com ação (nº 4114/11 

– 1ª Vara Cível) contra a RB 28 e contra Massoco, em razão de alegadas intervenções em 

área proteção da rede de transmissão que cruza as proximidades do imóvel em questão. 

Após manifestação ministerial, houve deferimento da liminar (fls. 496/497): 

“Assim, presentes os requisitos necessários, pois evidenciada a inércia das rés no combate ao 

processo erosivo do solo em área próxima às torres de transmissão, o risco à coletividade, bem 

como o perigo na demora em caso de provimento somente ao final, antecipo os efeitos da tutela 

para determinar às rés que executem as obras necessárias, mediante apresentação de projeto e 

obtenção de prévia autorização da CETESB e DER, por se tratar de imóvel lindeiro, 

promovendo no prazo máximo de 30 (trinta) dias, as medidas corretivas consistentes na 

modelagem e implantação de sistema de drenagem para captação, condução e deságue seguro das 

águas pluviais do imóvel em questão, com a finalidade de eliminar os efeitos da erosão na faixa 

de segurança da torre de transmissão, garantindo a sua estabilidade e eliminando o risco de 

ruína, sob pena de incidir em multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).” (sem grifos 

no original) 

Veja a situação atual, na imagem aérea que segue, de 

24/09/11: 
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Nenhuma destas intervenções contou com outorga da 

Cetesb – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Aliás, nem houve a 

imprescindível autorização do DER, posto tratar-se de imóvel lindeiro, em cujas 

obras afetariam – como de fato afetaram – o sistema de drenagem da rodovia. 

A autorização do referido órgão ambiental era 

inafastável, uma vez que se trata de área de preservação permanente de topo 

de morro por linha de cumeada. A Cetesb, tomando conhecimento do caso, 

tratou de impor embargo à área, situação que permanece até o momento, salvo no 

que se refere à execução daquele TCRA firmado com a própria Cetesb. 

Verificada esta condição, não foi possível o acordo em sede 

de inquérito civil, basicamente por duas razões: 

a) As obras realizadas não são regularizáveis, isto é, não é possível à Cetesb autorizar intervenções 
em APP para construção de empreendimento comercial; 

b) A requerida, por razões óbvias, não reconhece que se trata de APP, justamente porque isto impede 
a regularização e impõe a reconstituição ao estado anterior. 

Inexistindo acordo, não há outra solução ao Ministério 

Público senão a propositura da presente demanda. 
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3. DO DIREITO 

Estas providências que ora busca o Ministério Público – 

recuperação e compensação ambiental – fundamentam-se juridicamente em uma 

série de normas constitucionais e infraconstitucionais, como se verá a seguir. 

Dispõe a Constituição Federal, no art. 225, § 1º, III: 

“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;” (sem grifos no original) 

Nesta missão em definir os espaços territoriais e seus 

componentes a serem especialmente protegidos, sempre buscando alcançar um 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, o Código Florestal (Lei nº 4771/65), 

estabelece as áreas de preservação permanente: 

“Art. 1° As florestas existentes no território nacional e as demais formas de 
vegetação, 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. 
(...) 
§ 2o  Para os efeitos deste Código, entende-se por:  
II - área de preservação permanente: área protegida nos termos dos arts. 2o e 3o 
desta Lei, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os 
recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de 
fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas; 
(...) 
Art. 2° Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as 
florestas e demais formas de vegetação natural situadas: 
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a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa 
marginal cuja largura mínima será 
1 - de 30 (trinta) metros para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros de largura; 
(...) 
c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água", qualquer que seja a 
sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 (cinquenta) metros de largura;  
d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;” (sem grifos no original) 

O Código Florestal não define expressamente o conceito de 

topo de morro, o que o faz o CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente, 

na sua Resolução 303/02, que dispõe sobre parâmetros, definições e limites de áreas 

de preservação permanente: 

“Art. 2º Para os efeitos desta Resolução, são adotadas as seguintes definições: 
(...) 
VII - linha de cumeada: linha que une os pontos mais altos de uma seqüência de 
morros ou de montanhas, constituindo-se no divisor de águas; 
(...) 
Art. 3º Constitui Área de Preservação Permanente a área situada: 
(...) 
VI - nas linhas de cumeada, em área delimitada a partir da curva de nível 
correspondente a dois terços da altura, em relação à base, do pico mais baixo da cumeada, 
fixando-se a curva de nível para cada segmento da linha de cumeada equivalente a mil 
metros;” (sem grifos no original) 

Vale lembrar que o CONAMA traz esta definição por força 

de sua missão instituída pela Lei nº 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional 

do Meio Ambiente1. 

                                                        
1
 “Art. 6º Os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, bem 
como as fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, 
constituirão o Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, assim estruturado: 
(...) 
II - órgão consultivo e deliberativo: o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), com a finalidade de 
assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo, diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e os 
recursos naturais e deliberar, no âmbito de sua competência, sobre normas e padrões 
compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia 
qualidade de vida; 
(...) 
 Art. 8º Compete ao CONAMA:   
(...) 
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4. DA PROVA TÉCNICA 

Durante as investigações no inquérito civil, vários foram os 

elementos técnicos trazidos aos autos que apontam para a existência de área de 

preservação permanente de topo de morro por linha de cumeada. 

4.1. Parecer técnico – assistente técnico do Ministério Público 

O CAEX – Centro de Apoio Operacional à Execução, órgão 

da administração superior do Ministério Público, por meio dois de seus técnicos, um 

geógrafo e um geólogo, ambos assistentes técnicos de promotoria, apresentou 

parecer técnico sobre o caso, datado de 05/09/11 (fls. 574/591). 

As áreas em questão, pertencente às requeridas estão inseridas 

em linha que liga os cumes de diversos morros, com direção SW/NE, na porção 

final da Serra de São Roque. A tal linha é correspondente ao divisor de águas das 

bacias hidrográficas do Rio São João, situado ao sul, e do Córrego Itaqui, localizado 

ao norte. Toda a interferência na vegetação e formação natural do terreno, portanto, 

influencia no direcionamento das águas das chuvas que podem correr para uma ou 

outra bacia. 

Na área, ainda existem duas nascentes, o que adiciona ao 

imóvel a área de preservação permanente correspondente à faixa de 50 metros do 

seu entorno. Cada uma das nascentes gera um corpo d’água que se encontra e 

transforma-se em um único, afluente da margem direita do Rio São João. Neste 

trecho de corpo d’água, por definição legal, há outra faixa de área de preservação 

permanente, correspondente à 30 metros da margem cheia. 

                                                                                                                                                                   

VII - estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção da 
qualidade do meio ambiente com vistas ao uso racional dos recursos ambientais, 
principalmente os hídricos.” 
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No parecer técnico, as figuras dali extraídas mostram, com 

sobreposição de imagens, as áreas de preservação permanente existentes – de topo 

de morro por linha de cumeada (em verde) e de nascente e curso d’água (em azul) – 

e a situação antes e depois das intervenções: 

 

 
Antes das intervenções – vista superior 

 
             Depois das intervenções  – vista superior 

 

 
Antes das intervenções – vista em perspectiva 

 
                     Depois das intervenções – vista em perspectiva 

  

São estas as áreas que devem ser recompostas pela requerida, 

compensando-se o dano ambiental causado. 
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Veja a conclusão final do técnico: 

“Considerando a impossibilidade de regularização do empreendimento por não se tratar de 
obra de utilidade pública ou interesse social, resta a recuperação das Áreas de Preservação 
Permanente que foram degradadas e a compensação pelos danos intercorrentes associados aos 
bens e serviços ambientais prejudicados ao longo do tempo. 
Deve-se ter em conta que as Áreas de Preservação Permanente têm a função ambiental de 
preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo 
gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem estar das populações humanas. 
A recuperação das áreas degradadas deve ser realizada de acordo com projeto previamente 
aprovado pela Cetesb. A compensação ambiental deve ser proporcional aos danos 
intercorrentes avaliados.” 

4.2. Pareceres técnicos da Cetesb 

Em reunião realizada em março de 2011, a Cetesb informou 

ao Ministério Público que já não há mais instância para recursos administrativos na 

esfera daquele órgão ambiental contra a decisão que concluiu estarem os imóveis em 

questão, de propriedade das requeridas, inseridas em área de preservação 

permanente de topo de morro por linha de cumeada (fls. 138). 

Inicialmente, foi emitido a Informação Técnica nº 

067/10/LAAP, assinado por engenheira ambiental do setor de apoio de ações 

prioritárias – LAAP e engenheira agrônoma gerente de departamento de apoio a 

proteção de recursos naturais – LA, expondo tal conclusão, datado de 29/07/11 

(fls. 594/597). 

Houve recurso de RB 28, com apresentação das razões 

técnicas de discordância. Em resposta, a Gerência de Departamento de Apoio – 

Proteção aos Recursos Naturais – LA emitiu o despacho nº 422/10/LA, rebatendo 

cada uma das razões de inconformismo e mantendo aquela Informação Técnica 

combatida. O documento data de 16/11/10 e é subscrito por engenheira ambiental 

gerente do setor de apoio de ações prioritárias – LAAP e por engenheira agrônoma 

gerente de departamento de apoio – proteção aos recursos naturais – LA (fls. 
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156/157). O tal recurso foi então apreciado pela Gerência de Divisão de Apoio IV – 

Em Conservação, mais uma vez ficando mantida a Informação Técnica inicial, em 

13/12/10 (fls. 158/159). Em 15/12/10, finalmente o Gerente de Departamento de 

Gestão Ambiental IV, acatando os anteriores pareceres, indeferiu o recurso 

interposto, por meio do despacho 392/10/LL (fls. 160). 

 

5. DA LEGITIMAÇÃO PASSIVA DAS REQUERIDAS 

O direito de propriedade não é absoluto, sendo que sofre 

relativização por mandamento legal. É como se sobre a propriedade recaísse “uma 

hipoteca social em favor não apenas dos seres humanos já nascidos, mas até dos nascituros”, nos 

dizeres do eminente Desembargador Renato Nallini. 

A Constituição Federal insculpiu o princípio da função social 

e ambiental da propriedade: 

“Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça 
social, observados os seguintes princípios: 
(...) 
III - função social da propriedade; 
(...) 
VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto 
ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação;” 

Toda a política de desenvolvimento urbano deve objetivar o 

desenvolvimento das funções sociais e garantir o bem estar dos habitantes. Isto 

também é preceito constitucional: 

“Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, 
conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento 
das funções sociais da cidade e garantir o bem- estar de seus habitantes.” 
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Dentro deste contexto, quem possui em sua propriedade área 

de preservação permanente tem o dever não apenas de não degradá-la e mantê-la 

íntegra, como também de recuperá-la no caso de danos, ainda que tenham sido 

praticados por anteriores proprietários ou por terceiros. Aquele que se beneficia da 

degradação ambiental, ainda que promovida por outra pessoa, seja agravando a 

situação ou dando continuidade a ela, não é menos degradador. 

Isto porque, em se tratando de área de preservação 

permanente, a obrigação de reparar e compensar é propter rem, ou seja, liga-se à 

propriedade. Neste sentido é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: 

“AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE. POSSIBILIDADE DE REFLORESTAMENTO POR 
PARTE DO PODER PÚBLICO SEM DESAPROPRIAÇÃO. 
TRANSFERÊNCIA DOS CUSTOS AO PROPRIETÁRIO. OBRIGAÇÃO 
PROPTER REM. INDENIZAÇÃO DO ART. 18, § 1º, DO CÓDIGO 
FLORESTAL. REGRA DE TRANSIÇÃO. CULTIVOS APÓS A 
CRIAÇÃO DA APP. CONDUTA ILÍCITA NÃO INDENIZÁVEL. 
DISCUSSÃO SOBRE A PRESCRIÇÃO PREJUDICADA. (...) 3. Tal obrigação, 
aliás, independe do fato de ter sido o proprietário o autor da degradação ambiental, mas 
decorre de obrigação propter rem, que adere ao título de domínio ou posse. 
Precedente: (AgRg no REsp 1206484/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda 
Turma, julgado em 17.3.2011, DJe 29.3.2011). (...) Recurso especial improvido.” (REsp 
1237071/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 03/05/2011, DJe 11/05/2011) (sem grifos no original) 
 
“RECURSO ESPECIAL. FAIXA CILIAR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE. RESERVA LEGAL. TERRENO ADQUIRIDO PELO 
RECORRENTE JÁ DESMATADO. IMPOSSIBILIDADE DE 
EXPLORAÇÃO ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 
OBRIGAÇÃO PROPTER REM. AUSÊNCIA DE 
PREQUESTIONAMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO 
CONFIGURADA. (...) Tanto a faixa ciliar quanto a reserva legal, em qualquer 
propriedade, incluída a da recorrente, não podem ser objeto de exploração econômica, de 
maneira que, ainda que se não dê o reflorestamento imediato, referidas zonas não podem 
servir como pastagens. Não há cogitar, pois, de ausência de nexo causal, visto que aquele 
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que perpetua a lesão ao meio ambiente cometida por outrem está, ele 
mesmo, praticando o ilícito. A obrigação de conservação é 
automaticamente transferida do alienante ao adquirente, 
independentemente deste último ter responsabilidade pelo dano 
ambiental. Recurso especial não conhecido.” (REsp 343.741/PR, Rel. Ministro 
FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2002, DJ 
07/10/2002, p. 225) (sem grifos no original) 
 
“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA, POR 
ANALOGIA, DA SÚMULA 282 DO STF. FUNÇÃO SOCIAL E FUNÇÃO 
ECOLÓGICA DA PROPRIEDADE E DA POSSE. ÁREAS DE 
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESERVA LEGAL. 
RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELO DANO AMBIENTAL. 
OBRIGAÇÃO PROPTER REM. DIREITO ADQUIRIDO DE POLUIR. 
(...) 4. As APPs e a Reserva Legal justificam-se onde há vegetação nativa remanescente, mas 
com maior razão onde, em conseqüência de desmatamento ilegal, a flora local já não existe, 
embora devesse existir. 5. Os deveres associados às APPs e à Reserva Legal 
têm natureza de obrigação propter rem, isto é, aderem ao título de 
domínio ou posse. Precedentes do STJ. 6. Descabe falar em culpa ou nexo causal, como 
fatores determinantes do dever de recuperar a vegetação nativa e averbar a Reserva Legal por 
parte do proprietário ou possuidor, antigo ou novo, mesmo se o imóvel já estava desmatado 
quando de sua aquisição. Sendo a hipótese de obrigação propter rem, desarrazoado perquirir 
quem causou o dano ambiental in casu, se o atual proprietário ou os anteriores, ou a 
culpabilidade de quem o fez ou deixou de fazer. Precedentes do STJ. 7. Recurso Especial 
parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.” (REsp 948.921/SP, Rel. Ministro 
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2007, DJe 
11/11/2009) (sem grifos no original) 

No presente caso, como visto, a requerida RB 28 assume a 

autoria da terraplanagem, com bota fora na área da RB 18, muito embora tenha dito 

que recebeu o imóvel já desmatado. Isto, no entanto, não lhes beneficia em nada, 

posto que a obrigação em preservar, recuperar e compensar a área de preservação 

permanente continua sendo delas. 
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6. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

Pretende o Ministério Público a antecipação da tutela quanto: 

a) obrigação de não fazer, consistente em não construir e não prosseguir na degradação ambiental 

nas áreas apontadas como de preservação permanente;  

b) obrigação de fazer, consistente em executar e manter medidas preventivas para a não erosão dos 

taludes, nos moldes determinados pelo órgão ambiental – Cetesb. 

Estão presentes os requisitos do art. 273 do Código de 

Processo Civil. 

“Art. 273. O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os 
efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se 
convença da verossimilhança da alegação e:   
I - haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; ou  
(...) 
§ 3o A efetivação da tutela antecipada observará, no que couber e conforme sua natureza, as 
normas previstas nos arts. 588, 461, §§ 4o e 5o, e 461-A.  
(...) 
§ 6o A tutela antecipada também poderá ser concedida quando um ou mais dos pedidos 
cumulados, ou parcela deles, mostrar-se incontroverso” 

No presente caso há prova inequívoca da alegação, no 

sentido de que se trata de área de preservação permanente de topo de morro por 

linha de cumeada, consistente nos pareceres do assistente técnico do Ministério 

Público e Cetesb.  

Além disto, há fundado receio de dano irreparável. 

Sem ordem judicial determinando o embargo da área, 

impedindo construções, e sem ordem de execução e manutenção de medidas para 

evitar erosões, os danos serão irreparáveis. Não se pode condenar a sociedade a 

conviver com tais degradações ambientais, muito menos expor as pessoas que 

transitam pelo local a novas erosões. 
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7. CONCLUSÃO 

 

Diante de todo o exposto, requer-se: 

7.1. Concessão de tutela antecipada, sem necessidade de oitiva da parte contrária, 

para condenar as requeridas, sob pena de multa diária, a; 

7.1.1. obrigação de não fazer, consistente em, imediatamente a partir da data da intimação, 

não construir e não prosseguir na degradação ambiental nas áreas apontadas como de 

preservação permanente;  

7.1.2. obrigação de fazer, consistente em, imediatamente a partir da data da intimação, 

executar e manter medidas preventivas para a não erosão dos taludes, nos moldes 

determinados pelo órgão ambiental – Cetesb. 

7.2. A citação das requeridas para resposta no prazo legal, advertindo-se de que, não 

sendo contestada a ação, ficará sujeita aos efeitos da revelia; 

7.3. Por cautela, a intimação para, em querendo, figurar como assistentes, nos termo 

do art. 50 do Código de Processo Civil: 

7.3.1. De Fundo de Investimento Imobiliário Patrimonial III, inscrito no CNPJ 

09.006.914/0001-34, por sua administradora, Rio Bravo Investimentos 

Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com sede na Av. 

Cheidid Jafet, nº 22, bloco B, 3º andar, Vila Olímpia, São Paulo-SP, 

cessionário de direito real de superfície do imóvel matrícula 519 – CRI 

Itapevi;  

7.3.2. De RB capital Securitizadora S/A, inscrita no CNPJ/MF sob nº 

03.559.006/0001-91, com endereço na Rua Amauri, nº 255 – 5º andar, 

São Paulo-SP, credora-fiduciária do imóvel matrícula 519 – CRI Itapevi; 
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7.4. Ao final, a procedência da ação, a fim de condenar as requeridas, além do 

pagamento das custas e demais despesas processuais: 

7.4.1. A obrigação de não fazer, consistente em não construir e não prosseguir 

na degradação ambiental nas áreas apontadas como de preservação 

permanente; 

7.4.2. A obrigação de fazer, consistente em reparar o dano ambiental, 

restabelecendo a condição anterior da área de preservação permanente, 

na forma a ser estipulada pelo órgão ambiental competente - Cetesb; 

7.4.3. O pagamento de indenização pelos danos causados ao meio ambiente, a 

ser apurado durante a presente ação, revertendo-se ao Fundo Estadual de 

Defesa dos Interesses Difusos – FID, de que trata da Lei de Ação Civil 

Pública; 

7.5.  A produção de todas as provas admitidas em Direito, notadamente 

documentos,  depoimento pessoal dos representantes da requerida, sob pena de 

confissão, oitiva de testemunhas realização de perícias e inspeções judiciais etc; 

Termos em que, atendendo ao disposto no art. 258 do 

Código de Processo Civil, atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). 

 

Itapevi, 26 de setembro de 2011. 

 

SANDRA REIMBERG 

4ª Promotora de Justiça de Itapevi 


