MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITAPEVI

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 das
pessoas a seguir nominadas, 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 e embasado nas cópias das principais
peças do Inquérito Civil nº 161/2011:
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SUPERMERCADOS IRMÃOS LOPES LTDA., com nome fantasia “Lopes
Supermercados” CNPJ 45.827.425/0001-07, IE 336.001.515.110, NIRE
35201190086, representado pelos seus sócios administradores, com sede
na Av. São Paulo, nº 335, Jd. Tranquilidade, Guarulhos-SP, Cep 07052160;
MAPEDI – ADMINISTRAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PROÓPRIOS LTDA., CNPJ
07.379.537/0001-53, NIRE 35219745055, representado pelos seus sócios
administradores, com sede na Rua Sábado D’Angelo, nº 1733, Itaquera,
São Paulo-SP, Cep 08210-791;
CONSÓRCIO

LOPES-MAPEDI

LTDA.

CNPJ

13.296.523/0001-79,

NIRE

35500073456, representado pelos seus sócios administradores, com sede
na Av. São Paulo, nº 335, Jd. Tranquilidade, Guarulhos-SP, Cep 07052160;
e em face do MUNICÍPIO DE ITAPEVI, pessoa jurídica de direito público,
CNPJ nº 46.523.031/0001-28, sediada na Rua Joaquim Nunes, nº 65,
Centro, em Itapevi-SP, representado pelo Prefeito Municipal de Itapevi,
atualmente Jaci Tadeu da Silva.

1. IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA, DOS RESPONSÁVEIS E DOS DANOS
A área palco dos danos ambientais tratados nesta
ação civil pública localiza-se na Rodovia Engenheiro Renê Benedito da
Silva, nº 200, em Itapevi. A empresa MAPADI apresenta-se como
proprietária do imóvel. No local, já está instalado o empreendimento
Itapevi Center, espécie de shopping com lojas, supermercado e praça
de alimentação e diversão, sob administração de SUPERMERCADOS
IRMÃOS LOPES, um dos ancoras do conglomerado. A construção do
empreendimento foi possível por meio da conjunção de esforços entre
ambos, por intermédio do CONSÓRSIO LOPES-MAPEDI.
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Muito embora inicialmente apenas SUPERMERCADO
LOPES tenha sido incluído na qualidade de investigado e tenha sido
notificado, todas as empresas requeridas intercalaram-se ao longo da
investigação, apresentando informações e justificativas sobre seus atos.
O terreno em questão sofreu intensas intervenções
antrópicas, com supressão da vegetação na área de preservação
permanente – APP de curso d’água, tudo sem as imprescindíveis
autorizações ambientais. Além disto, dispunha de canalização fechada
pré-existente, para acesso ao imóvel, que não foi regularizada.
Veja a evolução da degradação ambiental, a partir
de imagens aéreas obtidas no Google Earth (em todas as imagens o
curso d’água foi destacado em linha azul):

Importante
fragmento
florestal

Córrego
São João
Imóvel

Imagem de 1º/10/2007 – Importante fragmento florestal presente
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Supressão
da
vegetação

Imagem de 14/12/2008 – Fragmento florestal suprimido na maior parte fora da APP

Imagem de 12/09/2010 – idem anterior
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Supressão
da
vegetação
em APP

Imagem de 20/07/2011 – Supressão da vegetação em APP

Abandono
parcial da
APP

Imagem de 07/02/2012 – Abandono parcial da área de APP
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Por fim, mesmo sendo considerado polo atrativo de
trânsito, o empreendimento passou a funcionar em outubro de 2011
sem a realização das obras necessárias para reduzir o impacto de
trânsito e sem a regularização de acesso a partir da Rodovia ao
empreendimento.
Quanto

ao

MUNICÍPIO,

sua

responsabilidade

solidária é decorrente da aprovação do projeto de construção sem a
previsão de medidas mitigatórias de impacto de trânsito, bem como
sem as devidas cautelas ambientais, concordando, ainda que
implicitamente, com a invasão de área de preservação permanente.
A presente ação civil pública busca a indenização
pelos danos causados ao MEIO AMBIENTE e a à ORDEM URBANÍSTICA e
sua recuperação. A indenização deverá ser calculada de acordo com
os prejuízos difusos sofridos desde a interferência danosa até a efetiva
recomposição dos danos, sempre tendo como parâmetro o lucro
auferido pelo empreendedor. No que toca à recuperação dos danos,
os responsáveis deverão apresentar os projetos necessários frente à
Cetesb, CTFRM, DAEE, DER e Prefeitura, respeitados os formulários e
padrões daqueles respectivos órgãos, adotando as medidas a serem
apontadas por eles, incluindo obrigatoriamente a regularização da
canalização fechada de travessia, a revegetação da APP e a
execução das medidas para mitigação do impacto de trânsito.
Vale ressaltar que, mesmo diante de todas as
orientações insistentes feitas ao longo deste 1 ano e 8 meses de
investigação, pelo Ministério Público (ex.: fls. 38 – inspeção ministerial, fls.
66/67 – reunião, fls. 131/132 – reunião, fls. 216 – recomendação), os
responsáveis não procederam ao necessário para solucionar a questão
de forma amigável, diretamente junto aos órgãos ambientais.
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Conforme está patente nos autos de inquérito civil,
até o momento os responsáveis não iniciaram o procedimento de
regularização e composição/indenização (fls. 341 – informe Cetesb de
janeiro/13, fls. 338 e 340 – informe CTFRM de dezembro/12, e fls. 312/314
– informe DER de dezembro/12).
Não resta, portanto, outra alternativa ao Parquet
senão o ingresso da presente demanda para ver satisfeitos os direitos
difusos em comento.

2. FUNDAMENTO LEGAL
PROTEÇÃO AMBIENTAL E PROTEÇÃO URBANÍSTICA
Estas providências que ora busca o Ministério Público
– indenização e recuperação ambiental e urbanística – fundamentamse

juridicamente

em

uma

série

de

normas

constitucionais

e

infraconstitucionais, como se verá a seguir.
No que toca à proteção da faixa de área de
preservação permanente – APP, 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)
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Nesta missão em definir os espaços territoriais e seus
componentes a serem especialmente protegidos, sempre buscando
alcançar um meio ambiente ecologicamente equilibrado, o Novo
Código Florestal (Lei nº 12.651/12), estabelece as áreas de preservação
permanente:
“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.”
“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:
I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e
intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito
regular, em largura mínima de:
a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros
de largura;”

Ressalte-se que tal proteção ambiental já era
prevista à época das intervenções indevidas, nos termos do Código
Florestal então vigente – Lei nº 4.771/65.
Quanto aos recursos hídricos, cabe ressaltar que o
curso d’água em questão constitui bem do Estado de São Paulo, sendo
de competência do Governo Estadual eventual concessão de qualquer
interferência, nos termos dos arts. 23 e 26 da Constituição Federal:
“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios:
(...)
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XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de
pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios;”
“Art. 26. Incluem-se entre os bens dos Estados:
I - as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em
depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de
obras da União;”

No âmbito do Estado de São Paulo, a matéria de uso
de recursos hídricos é disciplinada pela Lei Estadual nº 7.663/91, que
estabelece normas de orientação à Política Estadual de Recursos
Hídricos bem como ao Sistema Integrado de Gerenciamento de
Recursos Hídricos. Esta norma determina:
“Artigo 9º - A implantação de qualquer empreendimento que
demande a utilização de recursos hídricos, superficiais ou subterrâneos,
a execução de obras ou serviços que alterem seu regime, qualidade
ou quantidade dependerá de prévia manifestação, autorização ou
licença dos órgãos e entidades competentes.”

Ainda segundo esta Lei Estadual, cabe ao o
Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE a análise dos pedidos
e concessão ou não das outorgas – art. 7º das Disposições Transitórias.
No presente caso, a canalização parcial préexistente destinada exclusivamente a possibilitar o acesso ao imóvel, é
considerada obra irregularizável, frente ao DAEE. No entanto, isto ainda
não foi efetivado até o momento.
Por fim, a ordem urbanística é protegida, sob o
aspecto da preservação da fluidez do trânsito, especialmente por
determinação prevista no Código de Trânsito Brasileiro:
“Art. 93. Nenhum projeto de edificação que possa transformar-se
em pólo atrativo de trânsito poderá ser aprovado sem prévia
anuência do órgão ou entidade com circunscrição sobre a via e
sem que do projeto conste área para estacionamento e indicação
das vias de acesso adequadas.”
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O Município de Itapevi repete a regra na Lei
Complementar Municipal

nº 44/08, que institui o plano diretor

participativo do município de Itapevi:
“Art.30. (...)
Parágrafo Único. Nenhum projeto de edificação que possa
transformar-se em pólo atrativo de trânsito poderá ser aprovado
sem prévia anuência do órgão ou entidade com circunscrição
sobre a via sem que do projeto conste área para estacionamento e
indicação das vias de acesso adequada.”

Em se tratando de empreendimento instalado em
rodovia estadual, sob jurisdição do DER – Departamento de Estradas de
Rodagem do Governo do Estado de São Paulo, cabe a este órgão em
conjunto com a Prefeitura a análise da questão urbanística em tela.
Há nos autos prova bastante dos danos ambientais
causados, especialmente por meio dos autos de infração ambiental,
como se verá a seguir.

3. CONSTATAÇÃO DOS DANOS AMBIENTAIS – AIAs

Em 27 de maio de 2011 MAPEDI foi autuada pela
Polícia Militar Ambiental, por meio do Auto de Infração Ambiental - AIA
235.790/11, por "dificultar a regeneração natural de demais formas de
vegetação nativa, em área correspondente a 0,669ha, em área de
preservação". Além da imposição de multa, foi determinado o embargo
da obra na área autuada (fls. 39, 72 e 88/91).
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Em 14 de junho de 2011, foi realizada inspeção
ministerial, constatando o prosseguimento de irregularidades. Os
responsáveis foram orientados no local a respeitar o embargo, retirando
o fechamento em madeira executado posteriormente ao embargo,
deixando livre a APP e a efetuar a delimitação da APP de maneira
correta, não contando do meio do corpo d’água, mas sim de sua
margem cheia1 (fls. 38/56).
Novo AIA, sob nº 266.569 fora lavrado, agora
referente a outra área, em decorrência de interferência em APP
mediante pavimentação asfáltica (fls. 339).

4. CONSTATAÇÃO DOS DANOS URBANÍSTICOS CAUSADOS
O DER – Departamento de Estrada de Rodagem
informou que apenas em 22/07/2011 recebeu requerimento de
regularização de acesso (fls. 140).
O relatório de impacto de vizinhança apresentado
pelos próprios interessados à Prefeitura indicaram a necessidade de
outros dois acessos ao empreendimento (fls. 175/188):
“Para minimizar os conflitos de tráfego nas vias próximas ao local do
empreendimento proposto, deve ser executado o seguinte conjunto
de medidas mitigadoras de impacto:
Execução de um acesso futuro ao empreendimento através da
Avenida Feres Nacif Chaluppe
Execução de uma segunda ponte sobre o córrego São João, para
duplicar a condição do acesso atual pela Rodovia Engenheiro Rene
Benedito da Silva.” (fls. 186)

A legislação vigente à época determinava a linha início de contagem dos trinta
metros a partir da margem cheia do curso d´água. Atualmente, com a nova
legislação, a contagem é feita a partir da borda da calha do leito regular (art. 4º, I, do
Novo Código Florestal).
1
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O empreendimento foi inaugurado em outubro de
2010,

mesmo sem

a realização das

obras

de diminuição de

interferências no impacto viário (fls. 196).
Populares perceberam a situação irregular e vieram
ao Ministério Público apresentar suas reclamações sobre a piora do
trânsito no entorno (fls. 205 e 207).
Somente após

a

inauguração, já

em

17 de

novembro de 2011, é que MAPEDI assinou termo de compromisso e de
autorização provisório, sob nº 19, permitindo o acesso pré-existente ao
imóvel de maneira provisória e condicionada a outras medidas, entre
elas destacam-se: a) construção imediata de barreira rígida de
proteção de concreto no eixo da rodovia em frente ao acesso, com
extensão de 40 metros e largura de 20 centímetros; b) apresentar
projeto complementar em 60 dias, propondo melhorias nas pistas de
desaceleração e aceleração do acesso. O prazo para a execução de
todas as obras era de 180 dias, portanto já tendo findado (fls. 211/214).
Mesmo assinando o tal termo, o responsável não o
cumpriu. Precisou que o Ministério Público expedisse recomendação e
alertasse severamente sobre as consequências para que pelo menos o
mínimo daquele termo fosse cumprido, que era a colocação das
barreiras físicas para impedir as conversões irregulares (fls. 216 recomendação e fls. 223 – DER atestando a construção da barreira).
Quanto à apresentação de projeto definitivo, até
dezembro de 2012 o interessado não havia cumprido sua parte no
acordo, nada tendo apresentado ao DER (fls. 312/314).
Vale destacar que o empreendimento, à época do
lançamento, em propagandas para atrair lojistas, mostrava que o
público alvo do Itapevi Center não se restringia à Itapevi. Está nos autos
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impresso da internet que, na ocasião, indicava como área de
abrangência vários outros Municípios (fls. 11). Realmente, quem
conhece o histórico da comarca sabe que Itapevi tem se destacado
pelo potencial comércio.
Ainda

merece

destaque

o

fato

de

que

o

empreendimento não atingiu sua capacidade máxima, existindo
espaços ainda disponíveis à locação. Assim, à medida em que se
expande, mais tráfego é atraído para a localidade.

5. RESPONSABILIDADE PELOS DANOS CAUSADOS
MAPEDI, IRMÃOS LOPES E CONSÓRCIO LOPES-MAPEDI
A responsabilidade pelos danos causados é solidária
entre aqueles que, por ação ou omissão, provocaram os danos
descritos.
Com dito no item nº 1, a empresa MAPEDI apresentase como proprietária do imóvel. No local, já está instalado o
empreendimento Itapevi Center, espécie de shopping com lojas,
supermercado e praça de alimentação e diversão, sob administração
de SUPERMERCADOS IRMÃOS LOPES, um dos ancoras do conglomerado.
A construção do empreendimento foi possível por meio da conjunção
de esforços entre ambos, por intermédio do CONSÓRSIO LOPES-MAPEDI.
Todos,

portanto,

respondem

pelos

danos

causados.

Quer

seja

proprietário do imóvel, quer seja empreendedor.
No que toca especificamente ao proprietário, é de
se ressaltar que a obrigação é propter rem.
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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.”

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.
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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)
“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, DJ e 11/11/2009) (sem grifos no original)
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Com o advento do Novo Código Florestal (Lei nº
12.651/12):
“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.
(...)
§ 2o As obrigações previstas nesta Lei têm natureza real e são
transmitidas ao sucessor, de qualquer natureza, no caso de transferência
de domínio ou posse do imóvel rural.”
“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.
§ 2o A obrigação prevista no § 1o tem natureza real e é transmitida ao
sucessor no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural.”
(sem grifos no original)

6. RESPONSBILIDADE DO MUNICÍPIO PELOS DANOS CAUSADOS
Quanto

ao

MUNICÍPIO,

sua

responsabilidade

solidária é decorrente da aprovação do projeto de construção sem a
previsão de medidas mitigatórias de impacto de trânsito, bem como
sem as devidas cautelas ambientais, concordando, ainda que
implicitamente, com a invasão de área de preservação permanente.
Veja que inicialmente MAPEDI apresentou projeto de
implantação de reforma com mudança de uso, que foi aprovado pelo
alvará 36/2010, de 29/11/2010, pelo MUNICÍPIO. Tal projeto, no entanto,
muito embora assinalasse a presença do curso d’água, não delimitava
a área de preservação permanente.
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Posteriormente,

MAPEDI

apresentou

projeto

em

substituição, agora supostamente respeitando os limites de APP, mas
novamente sem delimitá-la. A aprovação pelo MUNICÍPIO veio por
meio do alvará 06/2011, de 03/06/11.
À evidência que não cabe à Municipalidade análise
de pedidos de interferência em área de preservação permanente. E
justamente por isto deve cercar-se das cautelas necessárias para não
aprovar construções nestas áreas protegidas.
Merece destaque o fato de que se está diante de
empreendimento na região mais conhecida da cidade: Rotatória da
Cohab. Não é possível imaginar que o engenheiro Walter Tanoue
Hasegawa, experiente e já Secretário de Desenvolvimento Urbano,
pudesse desconhecer a existência do Córrego São João.
E não foi apenas esta a omissão do MUNICÍPIO.
Muito embora tenha dito que exigiu do empreendedor a apresentação
de impacto de vizinhança, nada fez ou exigiu diante do seu resultado.
Novamente o MUNICÍPIO optou pela omissão. Recebeu o referido
impacto e concordou com ele, alegando que “os acessos múltiplos do
empreendimento são suficientes para atender a demanda que o
empreendimento irá gerar” (fls. 174). No entanto, tais acessos
simplesmente sequer existem no projeto!!!
O Ministério Público que acompanhava o desenrolar
dos procedimentos administrativos frente ao DER e à Prefeitura, chegou
a advertir o MUNICÍPIO, em junho de 2011, de que poderia ser alvo de
ação civil pública (fls. 148):
“Pelo presente encaminho cópia da portaria de instauração do
inquérito civil em referência e solicito, no prazo de 30 (trinta) dias,
que remera cópia de todas as autorizações expedida com relação
ao empreendimento em questão e tome as medidas cabíveis na
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sua esfera de atribuição sobre as irregularidades constatadas, sob
pena de tonar-se omissa e, com isso, também poder ser acionada.”

Não fosse o bastante, o MUNICÍPIO não exigiu a
autorização do DER para a emissão do habite-se total sob nº 57/2011,
datado de 04/10/2011, que permitiria a inauguração do Itapevi Center.
Importante chamar a atenção para o fato de que, à
altura da emissão do habite-se, em outubro de 2011, sequer existia a
autorização provisória, que somente foi emitida em novembro seguinte
(fls. 212/214).

7. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
Pretende o Ministério Público a antecipação da
tutela quanto aos requeridos SUPERMERCARDOS IRMÃOS LOPES, MAPEDI
e CONSÓRCIO LOPES-MAPEDI, para a 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, nem prolongar as
canalizações já realizadas, sob pena de multa diária de, no mínimo, R$
10.000,00.
Também

pretende

o

Ministério

Público

a

antecipação da tutela quanto àqueles requeridos para a obrigação de
fazer, consistente na recuperação do dano, iniciando da seguinte
forma:
a) No prazo de 60 dias contados da data da intimação, sob pena
de multa diária de, no mínimo, R$ 10.000,00, apresentar os projetos
respectivos ao DER, à Cetesb, ao CTFRM e ao DAEE;
b) Execução dos projetos em no máximo 120 dias da data das
aprovações, sob pena de multa diária de, no mínimo, R$
10.000,00.
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Para tanto, 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
II - fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto
propósito protelatório do réu.
(...)
§ 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, por tudo o que já foi demonstrado ao longo desta ação.
Além disto, há fundado receio de dano irreparável.
Também

está

patente

o

intuito

meramente

protelatório das empresas requeridas que, muito embora tenham
assinalado durante as investigações estarem cientes das irregularidades
praticadas e manifestarem interesse na regularização, nada fizeram de
concreto para tanto.

8. CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, requer-se:
8.1. O recebimento das petições intermediárias que se fizerem
necessárias para a juntada de todos os documentos que acompanham
a inicial, tendo em vista a limitação de tamanho para upload de
documentos no sistema digital E-SAJ, que impossibilita a apresentação
em uma única petição;
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8.2. Concessão de tutela antecipada, sem necessidade de oitiva da
parte contrária, para impor aos requeridos SUPERMERCARDOS IRMÃOS
LOPES, MAPEDI e CONSÓRCIO LOPES-MAPEDI:
8.2.1. a 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, nem prolongar as canalizações já
realizadas, sob pena de multa diária de, no mínimo, R$ 10.000,00;
8.2.2. a obrigação de fazer, consistente na recuperação imediata
do dano, iniciando da seguinte forma: a) No prazo de 60 dias
contados da data da intimação, sob pena de multa diária de, no
mínimo, R$ 10.000,00, apresentar os projetos respectivos ao DER, à
Cetesb, ao CTFRM e ao DAEE; b) Execução dos projetos em no
máximo 120 dias da data das aprovações, sob pena de multa
diária de, no mínimo, R$ 10.000,00.
8.3. A citação dos requeridos para resposta no prazo legal, advertindose de que, não sendo contestada a ação, ficará sujeita aos efeitos da
revelia;
8.4. A produção de todas as provas admitidas em Direito, notadamente
documentos, depoimento pessoal dos representantes dos requeridos,
sob pena de confissão, oitiva de testemunhas (especialmente as já
indicadas no rol abaixo), realização de perícias (oficiais e pelo CAEX –
Centro de Apoio à Execução do Ministério Público) e inspeções judiciais
etc.;
8.5. Procedência do pedido para condenar todos os requeridos de
forma solidária à:
8.5.1. obrigação de não fazer consistente em, imediatamente a
partir da data da intimação, não construir e não prosseguir na
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degradação

ambiental

nas

áreas

apontadas

como

de

preservação permanente, nem prolongar as canalizações já
realizadas, sob pena de multa diária de, no mínimo, R$ 10.000,00;
8.5.2. obrigação de fazer, consistente na recuperação imediata do
dano, iniciando da seguinte forma: a) No prazo de 60 dias
contados da data da intimação, sob pena de multa diária de, no
mínimo, R$ 10.000,00, apresentar os projetos respectivos ao DER, à
Cetesb, ao CTFRM e ao DAEE; b) Execução dos projetos em no
máximo 120 dias da data das aprovações, sob pena de multa
diária de, no mínimo, R$ 10.000,00.
8.5.3. obrigação de fazer consistente em compensar os danos
ambientais e urbanísticos causados, mediante as condições a
serem impostas pelos órgãos ambientais – Cetesb e DAEE. O prazo
deve ser de no prazo de 90 (noventa) dias para apresentação dos
projetos e 180 (cento e oitenta) dias para a execução após a
aprovação;
8.5.4.

obrigação

de

pagar

indenização

caso

por

alguma

impossibilidade, de ordem técnica ou não, não se possa
concretizar as obrigações de fazer consistentes em reparar os
danos e compensá-los, nas formas dos itens anteriores.
Termos em que, atendendo ao disposto no art. 258
do Código de Processo Civil, e sem encontrar neste momento valor
econômico certo, atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Itapevi, 13 de fevereiro de 2013.

SANDRA REIMBERG
4ª Promotora de Justiça de Itapevi
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