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Seção Judiciária do Estado de Goiás 
4ª Vara Federal Cível da SJGO

PROCESSO: 1008231-77.2018.4.01.3500
CLASSE: AÇÃO CIVIL PÚBLICA (65)
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (PROCURADORIA)
RÉU: JALES BORGES SARAIVA, REBRACE REFLORESTADORA DO BRASIL CENTRAL COM IND LTDA - ME

DECISÃO

Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo  em face de Ministério Público Federal
 e ,Jales Borges Saraiva Rebrace – Reflorestadora do Brasil Central Com. e Ind. Ltda.

objetivando, em sede de tutela de urgência, que os Réus se abstenham de realizar novos
desmatamentos, edificações e alterações de glebas relativos à APP da borda direita do Rio
Araguaia, no Município de Jussara-GO – Fazenda Jurimirim, sob pena de imposição de multa
diária no importe de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Sustenta, em suma, que: a) o primeiro Réu, sócio-proprietário da empresa Ré,
suprimiu ilegalmente vegetação e degradou propriedade rural situada em reserva legal,
denominada Chácara Tigrinho, no Município de Jussara-GO; b) a 1ª Promotoria de Justiça de
Jussara/GO certificou “in loco”, a existência de vários lotes ou pequenas glebas que teriam
sido desmembradas e loteadas ilegalmente e vendidas pelo primeiro Réu a terceiras, o que
resultou na edificação desordenada de pesqueiros em área de preservação permanente no Rio
Araguaia; c) a SECIMA realizou vistoria ambiental “in loco” e autuou o Réu (AI n. 3241-B),
por “desmatamento irregular de 15 (quinze) hectares de APP do Rio Araguaia e 50
(cinquenta) hectares de vegetação nativa”; d) posteriormente, verificou-se por satélite que o
desmatamento irregular da APP supera 41 (quarenta e um) hectares; e) a manutenção
desordenada das construções produz o aporte de matéria orgânica e demais poluentes no
curso regular do rio Araguaia, este patrimônio da União; f) as intervenções e edificações
promovidas irregularmente na APP não abrangem hipótese de área rural consolidada,
excluindo-se a anistia prevista no art. 61-A do Código Florestal.

Deu-se à causa o valor de R$100.000,00 (cem mil reais).

A inicial veio acompanhada de documentos.

É a matéria a exigir análise.

DECIDO.
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No caso dos autos, o Ministério Público Federal instaurou inquérito civil para apurar a
regularidade do loteamento edificado próximo ao Lago do Ciúme, zona rural de Jussara, bem
como eventuais danos ambientais causados (id. 22938959).

Para tanto, foi solicitada perícia em área de preservação permanente – APP do Rio
Araguaia, localizada em propriedade da empresa Ré, em que se constatou “intensa pressão
antrópica, destacadamente no trecho de ocorrência das pequenas glebas/lotes e respectivas
edificações, o que traz significativos prejuízos ambientais” (id. 22938961, p. 15).

A 1ª Promotoria de Justiça de Jussara/GO já havia informado que o Réu vem, há anos,
“vendendo lotes/glebas para construção de pesqueiros, contribuindo para o crescimento
desordenado de pequenas propriedades à margem do rio Araguaia” (id. 22938961).

A respeito da Área de Preservação Permanente, em matéria de direito ambiental,
prevê o Código Florestal o seguinte:

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

(...)

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. 7   A vegetação situada em Área de Preservação Permanente deverá ser mantida peloo

proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de
 direito público ou privado.

§ 1   Tendo ocorrido supressão de vegetação situada em Área de Preservação Permanente,o

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.

§ 2   A obrigação prevista no § 1  tem natureza real e é transmitida ao sucessor no caso deo o

transferência de domínio ou posse do imóvel rural.
 (...)

Art. 8    A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de Preservaçãoo

Permanente somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de
baixo impacto ambiental previstas nesta Lei.

(...)

§ 3    É dispensada a autorização do órgão ambiental competente para a execução, emo

caráter de urgência, de atividades de segurança nacional e obras de interesse da defesa civil
destinadas à prevenção e mitigação de acidentes em áreas urbanas.”

Dessarte, considerando a insuficiência de meios administrativos, e a possibilidade de 
danos ambientais irreversíveis, é o caso de aplicação do princípio da prevenção ou da
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, de forma a assegurar a proteção ambiental contra o simples risco de dano,precaução
adotando-se medidas de precaução para prever, evitar ou minimizar as causas das alterações
ambientais e mitigar seus efeitos negativos.

De acordo com esse princípio, o dano ambiental deve ser prevenido ainda em caso de
dúvida ou incerteza, também, deve-se agir prevenindo.

Sendo assim, há plausibilidade jurídica quanto ao pedido de tutela de urgência.

Já o  periculum in mora reside nos prejuízos decorrentes da depredação ambiental
indevida.

Pelo exposto,  defiro a tutela de urgência para determinar que os Réus se abstenham
 realizar novos desmatamentos, edificações e alterações de glebas relativas à APP da bordade

direita do Rio Araguaia, no Município de Jussara-GO – Fazenda Jurimirim, sob pena de
imposição de multa diária no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Citem-se e intimem-se.

Goiânia, 14 de dezembro de 2018.

 

João Paulo Morretti de Souza

Juiz Federal Substituto

(em substituição legal na 4ª Vara)
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