
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DA ___ª VARA FEDERAL DE NOVA IGUAÇU/RJ.

(competente por livre distribuição)

Ref.: Inquérito Civil Público n.º 1.30.017.000099/2005-99

O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL vem, pela Procuradora da República  in

fine assinada,  no uso de suas atribuições constitucionais e legais, com fundamento nos artigos

129, inciso III, e 225 da Constituição da República, no art. 5º, inciso II, alínea d, e inciso III, alínea

d, da Lei Complementar n° 75, de 20/05/1993, ajuizar a presente

AÇÃO CIVIL PÚBLICA

em face de

PAULO CESAR RODRIGUES FAÍSCA, brasileiro, solteiro, nascido em          ,

empresário, inscrito no CPF sob o                     , residente e domiciliado na

, podendo ser também encontrado na                     , com endereço eletrônico

e 

FAZENDA FAÍSCA TURISMO ECO RURAL DE TINGUÁ LTDA, pessoa jurídica,

inscrita no CNPJ sob o número                     , com sede na                     ,

representada pelo primeiro demandado,
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pelos fatos e fundamentos que passa a expor.

I   –   BREVE   HISTÓRICO  

O  MPF  em  São  João  de  Meriti    instaurou  o   Inquérito  Civil  Público  nº

1.30.017.000099/2005-99  ,    em virtude d  e denúncia de    atividade de turismo e de lazer  em

imóvel, denominado Fazenda Faísca,   de propriedade do primeiro demandado   Paulo Cesar

Rodrigues Faísca,     localizado na zona de amortecimento da Reserva Biológica do Tinguá, a

cerca de 1,16 Km dos limites da Rebio do Tinguá.

Com  o  fim  de  apurar  a  regularidade  ambiental  da  Fazenda  Faísca,  foram

oficiados a FEEMA, o IBAMA e a Rebio-Tinguá, a fim de informar se a Fazenda Faísca possui as

licenças ambientais para o seu regular funcionamento.

Às  fls.  07,  a  FEEMA informou  que  a  Fazenda  Faísca  não  tem  licença  de

operação.

Às fls.  24,  a  Rebio-Tinguá  informou ter  lavrado  o  Auto  de  Infração  n  º

020526- A (fl.24),  em face do primeiro demandado, por “fazer funcionar estabelecimento

(sítio recreativo) sem licença dos órgãos ambientais competentes”. Foi aplicada ao autuado

Paulo Faísca multa e embargo, com a suspensão das atividades de lazer na Fazenda Faísca

(fls.  141). Consta dos autos que agosto de 2010 foi  realizada ação fiscalizatória  na sede da

Fazenda Faísca (Estrada da Janjana, 84, Tinguá, Nova Iguaçu), tendo sido constatado no local a

existência de duas edificações, uma dos quartos e a outra de cozinha e restaurante, além da

piscina.  Verificou-se,  também,  a  existência  de  tanque  de  peixes  assoreado  e  inutilizado  em

decorrência dos temporais de novembro de 2009. Ainda, segundo o Relatório de Fiscalização,

“a área possui pomar, pequeno pasto e é recoberta por Mata Atlântica, sendo oferecido aos

visitantes caminhadas, cavalgadas, pequena estrutura de arvorismo e tirolesa. Segundo o

proprietário, o local tem capacidade de receber até cem pessoas, sem hospedagem, mas a

média é de 20 visitantes/dia na alta temporada” (fls. 24-32). 

Às  fls.  33  consta relato do demandado Paulo Faísca sobre as  atividades da
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Fazenda Faísca.

Às fls. 37-40, fotografias da Fazenda Faísca.

Contrato social da Fazenda, fls. 45-47 e cadastro na Receita Federal, fls. 80. 

Às  fls.  53-vº,  consta  que  foi  realizada  reunião  entre  o  MPF e  Paulo  Cesar

Rodrigues Faísca, em outubro de 2010, para a celebração de TAC, ocasião em que o Sr. Paulo

Cesar  Rodrigues Faísca  informou que a atividade desempenhada pela  Fazenda Faísca não

causa danos ao meio ambiente e que diligenciou o licenciamento ambiental do empreendimento,

que ainda não foi concedido, pois a atividade turística não estava ainda prevista no Plano Diretor

do município de Nova Iguaçu. Comprometeu-se o demandado, no prazo de 60 dias, a apresentar

documentos  que  comprovem  as  suas  alegações,  bem  como  a  pleitear  junto  a  ICMBIo  a

regularização da atividade turística na região.

Ata de audiência sobre regulamentação da atividade de turismo na região do

Tinguá, fls. 63-7.

Às  fls.  72-3  o  demandado  apresentou  cópia  de  requerimento de  licença

ambiental junto à Prefeitura de Nova Iguaçu, através do Processo nº2011/024832, para criação de

bovinos, equinos, peixes, atividade de lazer etc. 

Às  fls.  85,  consta  informação  de  sanção  de  lei  municipal  criando  Áreas  de

Especial Interesse Turístico (AEIT'S) no município de Nova Iguaçu.

A Prefeitura de Nova Iguaçu informou, à fl. 99, que a região do Tinguá encontra-

se na macrozona de uso sustentável, conforme art. 58 inc. I e II da Lei 4092 (Plano Diretor), na

qual são admitidas atividades de turismo e de lazer, dentre outras. 

Após  a  juntada  destas  informações,  o  primeiro  demandado,  apesar  de

intimado sucessivamente pelo MPF quanto ao licenciamento ambiental da Fazenda Faísca,

não juntou aos autos as licenças ambientais pertinentes.

Foi anexada aos autos do IC acima referenciado (Anexo I) a Notícia de Fato

1.30.017.000198/2014-61, que trata do Auto de Infração do ICMBIo nº16095 A de 11/03/2014,

em face do demandado Paulo Cesar Faísca, por “construir represa de contenção no curso
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de  água,  de  drenagem  existente  no  interior  da  Fazenda  Faísca,  situada  na  Zona  de

Amortecimento da Reserva Biológica do Tinguá, sem licença ou autorização dos órgãos

ambientais competentes.” Consta do Relatório de Fiscalização que foi constatado que havia em

curso a construção de obra de alvenaria em blocos, objetivando o represamento de curso d água

que drena a propriedade, um dos tributários do rio Tinguá. A construção complementava um

‘dique’ em saibro  de  aproximadamente  cinquenta  metros  (50  m)  de  comprimento,  com

objetivo  de  alagar  uma área  da  propriedade.   (..)  toda  movimentação de  terra  recobriu

vegetação  nativa  em  estágio  inicial  de  regeneração,  danificou  Floresta  Atlântica,

suprimindo  exemplares  da  flora  nativa  e  subbosques.  Foi  realizada  a  terraplanagem,

alterando o corte no talude a faixa marginal de proteção do curso d'água sem nome específico,

que drena a propriedade. A FAZENDA FAÍSCA é utilizada para atividade de criação de peixes e

como complexo turístico, recebendo pessoas para lazer em águas captadas sem outorga.”  Em

virtude do AI, ficou embargada “a obra de construção do represamento, acima citada, bem

como toda a  movimentação do solo  e  interlocuções  na  drenagem hídrica  existente  na

propriedade.  Os  impactos  negativos  da  atividade  irregular,  em  faixa  marginal  de  proteção,

acarretam dano a ictiofauna nativa e toda cadeia trófica relacionada, além de carrear para as

áreas  mais  baixas,  todo  material  particulado  desprendido  da  vegetação,  resultando  em

assoreamento e modificações no curso d'água.” (fls. 004)

Em virtude dos fatos    acima relatados, o MPF denunciou, às f  ls. 123-126,

Paulo Cesar Faisca, pela prática de crime do art. 40 da Lei 9605/1998, o que gerou a Ação

Penal nº 000099-63.2014.4.02.5110, tramitando perante a Justiça Federal  de São João de

Meriti. Foi  realizada  audiência  de  suspensão  condicional  processo,  cujas  condições  foram a

paralisação das obras e a recuperação das áreas degradadas, mediante a a apresentação de um

PRAD (Plano de recuperação de Áreas Degradadas), as quais foram aceitas pelo denunciado. Em

audiência datada de 20/05/2015, o advogado do ora primeiro demandado informou em Juízo que

as condições da proposta de suspensão do MPF já estariam cumpridas. 

Mediante Nota Técnica 017/2015 da Rebio do Tinguá, juntada na ação penal

acima referenciada, foi informado que o primeiro demandado não somente faltou com a verdade

em Juízo quando informou que as condições da suspensão condicional do processo já estavam

cumpridas,  como  também  realizou  novas  construções  no  local,  descumprindo  embargos

administrativos anteriores do ICMBIO. 
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Com efeito, consta dos autos que no dia 10/04/2015, a Rebio do Tinguá, fls.

131-146, lavrou dois novos Autos de Infração em face do demandado, a saber, o AI 19837,

por  descumprir  o  embargo  federal  do  AI  020526A,  acima  mencionado,  que  teve  como

sanção a  suspensão das  atividades de  lazer  no  empreendimento  Fazenda Faísca;  e  AI

019838, por descumprir embargo federal do AI 016095, acima citados. Segundo o Relatório

de Fiscalização, “é de conhecimento difuso de todos os frequentadores de Tinguá, local onde está

situada a sede administrativa da UC, que o sítio de lazer “ Fazenda Faísca” se encontra em pleno

funcionamento, o qual tem uma página ativa em rede social (facebook) (..) para a divulgação de

atividades de lazer e eventos culturais(..)”.

Tal  descumprimento  gerou  Aditamento  à  Denúncia  pelo  MPF,  com  a

cominação  ao  demandado  do  crime  de  desobediência  (art  330  do  CP),  ante  o

descumprimento,  por  duas  vezes,  do  embargo  administrativo  do  ICMBIo,  fls.  152-156.

Atendendo ao requerimento do MPF, A Justiça Federal em São João de Meriti determinou,

ainda,  “  a  suspensão  das

atividades  de  qualquer  natureza  no  interior  da  Fazenda  Faísca,  inclusive  a  paralisação

total das obras de degradação do meio ambiente realizadas naquele local, com fulcro no

art. 319, inciso VI, do Código de Processo Penal, sob pena de, em caso de desobediência a

ordem  deste  Juízo,  revogação  da  medida  e  decretação  da  prisão  preventiva.” (vide

documento em anexo).

 Há diversos sites na Internet que divulgam o funcionamento da Fazenda Faísca:

http://www.ecotingua.com.br/index.php/fazenda-faisca/.

https://www.tripadvisor.com.br/Hotel_Review-g1598521-d9776578-Reviews-

Fazenda_Faisca-Nova_Iguacu_State_of_Rio_de_Janeiro.html ,

http://odia.ig.com.br/odiabaixada/2016-01-09/uma-casa-no-campo.html.  De  fato,  uma

pesquisa na Internet demonstra que, não obstante a decisão que suspendeu o funcionamento da

Fazenda, anúncios da mesma continuam a ser divulgados em sites como tripdviser, no qual até

consta  o  comentário  datado  de  junho  de  2016  no  qual  um hóspede  afirma ter  gostado  das

acomodações, o que demonstra que a Fazenda está em pleno funcionamento. 

Às  fls.163-173,  consta  que  o  ICMBio  autuou  o  Sr.  Paulo  Cesar  Rodrigues
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Faísca através do Auto de Infração nº 037512 B por descumprir embargo administrativo indicado

no auto de infração nº16095 A,  mantendo obras e atividades de lazer e turismo na Fazenda

Faísca.

No caso em epígrafe, verifica-se que o demandado vem fazendo funcionar

empreendimento  denominado  Fazenda  Faisca,  na  zona  de  amortecimento  da  Rebio  do

Tinguá, no qual se verifica atividades de turismo e de lazer, bem como criação de peixes e

de outros animais, sem prévio licenciamento ambiental, no qual deve haver a necessária

intervenção  do  ICMBIO  (considerando  a  localização  do  empreendimento  na  zona  de

amortecimento da Rebio do Tinguá).

Verifica-se,  ainda,  a  realização  de  obras  no interior  da  Fazenda  Faísca,

como o represamento de rios,  causando danos ao meio ambiente e àquela unidade de

conservação federal. O demandado, apesar do embargo do ICMBIO ao funcionamento da

Fazenda Faísca, vem reiteradamente descumprindo as decisões do ICMBIo, o que gerou a

prolação de decisão judicial pela Justiça Federal em São João de Meriti determinando a

suspensão do funcionamento do Sítio.

O  ajuizamento  da  presente  ação  se  faz  necessário  com  o  objetivo  de

compelir  o demandado à regularização ambiental  da Fazenda Faísca,  bem como para a

recuperação do meio degradado pelas obras realizadas no interior do empreendimento. 

II   -   DA   COMPETÊNCIA   DA   JUSTIÇA   FEDERAL  

A competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento da causa acha-

se definida pelo disposto no art. 109, inciso I, da Carta Magna, in verbis:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I -  as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública
federal  forem interessadas na condição de autoras,  rés,  assistentes ou
oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas
à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;
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Outrossim, a jurisprudência já estabeleceu que o interesse hábil a fixar a competência

da Justiça Federal é aquele qualificado, capaz de causar benefício ou prejuízo, de forma direta, à

União, entidade autárquica ou empresa pública federal.

Entende-se, portanto, que será da Justiça Federal a competência para julgar as ações

civis  públicas  que  envolvam  interesses  da  União,  in  casu,  da  Reserva  Biológica  do  Tinguá,

unidade de conservação de proteção integral  federal.

Por  tudo o que foi  esposado,  verifica-se que há evidente  interesse da União com

relação aos fatos de que trata a demanda, configurando-se a competência da Justiça Federal para

processar e julgar o feito.

III   –   DA   LEGITIMIDADE   DO   MINISTÉRIO   PÚBLICO   FEDERAL   

O Meio Ambiente consiste em direito fundamental da coletividade,  bem comum de

todos e essencial à sadia qualidade de vida, inserido dentre os interesses difusos da coletividade,

estando  seus  titulares  vinculados  pela  circunstância  fática  de  terem  a  própria  sobrevivência

condicionada ao equilíbrio ambiental.

“Em  virtude  da  importância  desses  interesses  e  da  difusão  das  vítimas,  cumpre

fundamentalmente ao  Ministério  Público  a  manipulação  das  medidas  processuais

tendentes  a  garantir  a  reparação  do  dano  ambiental  coletivo ou  mesmo prevenir  a  sua

ocorrência”1.

Definida a natureza do interesse da coletividade, voltado à garantia do meio ambiente

equilibrado como condição para a sadia qualidade de vida das presentes e futuras gerações,

desponta como induvidosa a legitimidade do Ministério Público para a promoção da sua defesa

judicial, não bastasse aduzir que o inciso III, do art. 129, da Constituição da República, é explícito

em atribuir ao Parquet  a incumbência de adotar as medidas processuais cabíveis na defesa do

bem em questão.

1 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: doutrina - jurisprudência – glossário. 3a ed., rev., atual. e ampl., Revista dos Tribunais: São Paulo, 2004.
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Por conseguinte, tendo em vista que a conduta ilícita empreendida causou dano ao

meio ambiente, resta cristalina a Legitimidade Ativa do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL para

reivindicar a responsabilização e/ou reparação dos danos.

IV   –   DA   LEGITIMIDADE   AD CAUSAM   PASSIVA   DO   RÉU  

Por legitimidade ad causam entende-se a pertinência subjetiva da demanda, isto é, a

existência de relação de titularidade entre as partes e o interesse jurídico sub judice.

Assim, no que tange ao demandado, a legitimidade passiva resulta da inteligência dos

artigos 225, § 3º da Carta Federal e 14, § 1º da Lei nº 6.938/81:

Art. 225. (...)

§ 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente
sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e
administrativas,  independentemente  da  obrigação  de  reparar  os  danos
causados.

Art 14 – (...)

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o
poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar
ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados
por  sua  atividade.  O  Ministério  Público  da  União  e  dos  Estados  terá
legitimidade  para  propor  ação  de  responsabilidade  civil  e  criminal,  por
danos causados ao meio ambiente.

V – DA PROTEÇÃO À RESERVA BIOLÓGICA DO TINGUÁ  

Não obstante a sua área pertença à União desde 1833, quando foi doada ao Poder

Público por Francisco Pinto Duarte, Barão de Tinguá, a Reserva Biológica do Tinguá foi criada em

23 de maio de 1989, pelo Decreto Federal n° 97.780/89, e possui uma área de 26.260 hectares,

que  abrange  os  municípios  de  Duque  de  Caxias,  Nova  Iguaçu,  Petrópolis,  Miguel  Pereira  e
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Vassouras.

Em março  de  1991,  foi  declarada  pela  UNESCO como Reserva  da Biosfera  –

Patrimônio da Humanidade –, e o seu plano de manejo foi aprovado em 19 de setembro de 2006,

pela Portaria n° 68/2006 – IBAMA, publicada no Diário Oficial da União de 20 de setembro de

2006.

Antes  de  continuar  essa  linha  de  exposição,  faz-se  necessário  tecer  algumas

considerações  sobre  a  importância  e  finalidades  das  Unidades  de  Conservação  e  Reservas

Biológicas.

A Unidade de Conservação tem a finalidade de proporcionar o desenvolvimento de

pesquisas científicas e educação ambiental, bem como proteger amostra representativa da Mata

Atlântica e demais recursos naturais, com especial atenção para o manancial hídrico, como neste

caso, em que a Unidade é responsável pelo abastecimento de parte do Rio de Janeiro e de quase

80% da Baixada Fluminense.

A Constituição  da  República,  além  de  estabelecer  o  poder/dever  de  todos  os

cidadãos e o Poder Público zelarem pelo meio ambiente saudável,  criou instrumentos para a

preservação dos ecossistemas, destacando-se dentre os quais o licenciamento e/ou autorização

ambiental, a exigência do estudo de impacto ambiental e a obrigação da criação de Unidades de

Conservação.

A respeito da criação de Unidades de Conservação, assim ministra Toshio Mukai:

A  criação  de    unidades  de  conservação    é  uma  das  maneiras  mais
importantes para a proteção dos recursos naturais ambientais, tanto assim
que  a  Constituição  declarou  como  sendo  um  dos  deveres  do  Poder
Público “definir, em todas as Unidades da Federação, espaços territoriais e
seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e
supressão permitida somente através de Lei, vedada a qualquer utilização
que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção”
(inc. III, do par.1º do art. 225 da CRFB)2

Ainda sobre isso, o professor Édis Milaré assevera que “por enquanto a criação de

Unidade de conservação tem sido a solução alternativa adotada pelo Poder Público, para fins de

2  MUKAI, Toshio. Direito Ambiental sistematizado. 6ª ed., Forense Universitária: Rio de Janeiro, 2007.
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proteção e conservação de porções mais significativas e representativas desses ecossistemas”3

Nesse espeque, não se pode perder de vista que as Unidades de Conservação

encontram-se amparadas pela legislação pátria, através da Lei n° 9.985/200, a qual, nos artigos 2º

e 8º, conceitua e lista as unidades consideradas de proteção integral: 

Art. 2o Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

VI - proteção integral: manutenção dos ecossistemas livres de alterações
causadas por interferência humana, admitido apenas o uso indireto dos
seus atributos naturais;

Art.  8o O  grupo  das  Unidades  de  Proteção  Integral  é  composto  pelas
seguintes categorias de unidade de conservação:

I - Estação Ecológica;

II - Reserva Biológica;

III - Parque Nacional;

IV - Monumento Natural;

V - Refúgio de Vida Silvestre.

Como  se  pode  notar,  de  acordo  com  a  Lei  em  análise,  a  Reserva  Biológica  é

classificada  como  Unidade  de  Proteção  Integral,  pelo  fato  de  constituir  um  ecossistema

resguardado de qualquer interferência humana, sendo permitido, tão somente, o uso indireto dos

recursos  naturais  oferecidos  pela  Reserva,  para  a  manutenção  e  garantia  do  meio  ambiente

preservado.

Isto é, Reserva Biológica tem o fim específico de preservar a fauna e a flora local

e, para que esta preservação seja plena, é necessário que não haja intervenção humana que

leve para a área atividades e materiais que não façam parte de seu ecossistema, visto que tais

inserções podem a vir causar um desequilíbrio com consequências de difícil reversão.

A Reserva Biológica, portanto, é área de domínio público, sendo inadmitidas quaisquer

construções erguidas por particulares, consoante redação do artigo 10, da Lei n° 9.985/2000:

Art. 10. A Reserva Biológica tem como objetivo a preservação integral da

3  Ob cit. p.07 e 16.
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biota  e  demais  atributos  naturais  existentes  em  seus  limites,  sem
interferência humana direta ou modificações ambientais, excetuando-se as
medidas de recuperação de seus ecossistemas alterados e as ações de
manejo  necessárias  para  recuperar  e  preservar  o  equilíbrio  natural,  a
diversidade biológica e os processos ecológicos naturais.

§ 1o A Reserva Biológica é de posse e domínio públicos, sendo que as
áreas  particulares  incluídas  em  seus  limites  serão  desapropriadas,  de
acordo com o que dispõe a lei.

§  2o É  proibida  a  visitação  pública,  exceto  aquela  com  objetivo
educacional, de acordo com regulamento específico.

§  3o A  pesquisa  científica  depende  de  autorização  prévia  do  órgão
responsável pela administração da unidade e está sujeita às condições e
restrições  por  este  estabelecidas,  bem  como  àquelas  previstas  em
regulamento.

No  caso  em  epígrafe,  a  Fazenda  Faísca  encontra-se  situada  na  zona  de

amortecimento da Reserva Biológica do Tinguá,  a cerca de 1,16 Km dos limites da Rebio do

Tinguá. A este respeito, pertinente transcrever os seguintes dispositivos da Lei 9985/2000:

Art.  25.  As  unidades  de  conservação, exceto  Área  de
Proteção  Ambiental  e  Reserva  Particular  do  Patrimônio
Natural,  devem  possuir  uma  zona  de  amortecimento  e,
quando  conveniente,  corredores  ecológicos.

§1º O órgão responsável pela administração da unidade estabelecerá
normas  específicas  regulamentando  a  ocupação  e  o  uso  dos
recursos da zona de amortecimento e  dos  corredores  ecológicos  de
uma unidade de conservação.

§  2o  Os  limites  da  zona  de  amortecimento  e  dos  corredores
ecológicos  e  as  respectivas  normas  de  que  trata  o  §  1o
poderão  ser  definidas  no  ato  de  criação  da  unidade  ou
posteriormente.
(…)

O artigo 27 §1º da mesma lei dispõe:

Art.  27.  As  unidades  de  conservação  devem  dispor  de
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um  Plano  de  Manejo.  (Regulamento)

§  1o  O  Plano  de  Manejo  deve  abranger  a  área  da
unidade  de  conservação,  sua  zona  de  amortecimento e
os  corredores  ecológicos,  incluindo  medidas  com  o  fim
de  promover  sua  integração  à  vida  econômica  e  social
das  comunidades  vizinhas.

No  que  diz  respeito  à  zona  de  amortecimento  da  Rebio  do  Tinguá,  assim

estabelece o Plano de Manejo:

 
“As  Zonas  de  Amortecimento  devem  ser  estabelecidas  sob  critérios
de  viabilidade  e  eficácia,  dispostas  sobre  áreas  cujas
características  de  ocupação  poderão,  mediante  fiscalização  e
monitoramento,  resultar  em  benefícios  de  preservação  e
recuperação  da  área  núcleo.”  (In:
http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/imgs-
unidadescoservacao/rebio_tingua.pdf)

Veja-se, portanto que as atividades exercidas na zona de amortecimento de

unidades de conservação federal são restritas tendo em vista o objetivo de proteção destas

áreas especialmente protegidas.

Ademais,  o  empreendimento  Fazenda  Faísca,  para  seu  regular

funcionamento, necessita de licenciamento ambiental, o que até o presente momento não

foi obtido pelo demandado. E neste caso, deve ser o ICMBIO necessariamente consultado

durante o processo de licenciamento ambiental, in verbis:

Art.  36. Nos casos de licenciamento ambiental  de empreendimentos de
significativo impacto ambiental,  assim considerado pelo órgão ambiental
competente,  com  fundamento  em  estudo  de  impacto  ambiental  e
respectivo relatório – EIA/RIMA, o empreendedor é obrigado a apoiar a
implantação  e  manutenção  de  unidade  de  conservação  do  Grupo  de
Proteção Integral, de acordo com o disposto neste artigo e no regulamento
desta Lei.

§3º  Quando  o  empreendimento  afetar  unidade  de  conservação
específica ou sua  zona de amortecimento, o licenciamento a que se
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refere  o  caput  deste  artigo  só  poderá  ser  concedido  mediante
autorização do órgão responsável por sua administração, e a unidade
afetada,  mesmo  que  não  pertencente  ao  Grupo  de  Proteção  Integral,
deverá ser uma das beneficiárias da compensação definida neste artigo.

A este respeito, pertinente citar a disciplina da Resolução 428/2007 CONAMA:

Art.  1º  O  licenciamento  de  empreendimentos  de  significativo  impacto
ambiental que possam afetar Unidade de Conservação (UC) específica ou
sua  Zona  de  Amortecimento  (ZA),  assim  considerados  pelo  órgão
ambiental licenciador, com fundamento em Estudo de Impacto Ambiental e
respectivo  Relatório  de  Impacto  Ambiental  (EIA/RIMA),  só  poderá  ser
concedido após autorização do órgão responsável pela administração da
UC ou, no caso das Reservas Particulares de Patrimônio Natural (RPPN),
pelo  órgão  responsável  pela  sua  criação.  §1º  Para  efeitos  desta
Resolução, entende-se por órgão responsável pela administração da UC,
os órgãos executores do Sistema Nacional de Unidade de Conservação
(SNUC), conforme definido no inciso III, art. 6º da Lei nº 9.985 de 18 de
julho  de  2000.  §2º  Durante  o  prazo  de  5  anos,  contados  a  partir  da
publicação  desta  Resolução,  o  licenciamento  de  empreendimento  de
significativo impacto ambiental, localizados numa faixa de 3 mil metros a
partir  do limite da UC, cuja ZA não esteja estabelecida, sujeitar-se-á ao
procedimento  previsto  no  caput,  com  exceção  de  RPPNs,  Áreas  de
Proteção Ambiental (APAs) e Áreas Urbanas Consolidadas.  

Art.  5º  Nos processos de licenciamento ambiental  de empreendimentos
não sujeitos a EIA/RIMA o órgão ambiental licenciador deverá dar ciência
ao  órgão  responsável  pela  administração  da  UC,  quando  o
empreendimento:  I  –  puder  causar  impacto  direto  em  UC;  II  –  estiver
localizado na sua ZA; III – estiver localizado no limite de até 2 mil metros
da UC, cuja ZA não tenha sido estabelecida no prazo de até 5 anos a partir
da data da publicação desta Resolução. III – estiver localizado no limite de
até 2 mil metros da UC, cuja ZA não tenha sido estabelecida no prazo de
até 5 anos a partir da data da publicação da Resolução nº 473, de 11 de
dezembro de 2015. (redação dada pela Resolução nº 473/2015). 

O demandado ainda realizou inúmeras obras no interior da Fazenda Faísca,

como o  represamento  de  curso  de  água,  dentre  outras,  com supressão de  vegetação,

devendo proceder à recuperação da área degradada.

A conduta do demandado em nada favorece a proteção do local,  tal  como não

cumpre  as  suas  finalidades  precípuas,  vez  que  a  degradação  de  Floresta  Ombrófila/Mata
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Atlântica, em área de preservação permanente, simplesmente para satisfazer os anseios da

propriedade privada, não observando, destarte, a função social da propriedade, não está de

acordo com as metas da Unidade de Conservação.

E mais,  de acordo com o  Resumo Executivo  do  Plano  de Manejo  da  Reserva

Biológica  do  Tinguá,  no  processo  de  licenciamento  de  empreendimentos  novos  deverão  ser

observados o grau de comprometimento  da conectividade dos remanescentes da vegetação

nativa e de seus corredores ecológicos.

Pelo que se conclui, a retirada de árvores teria que ser expressa e previamente

autorizada  pelas  autoridades  ambientais,  com  as  devidas  medidas

mitigadoras/compensatórias, consoante predeterminam os artigos 2º, inciso XVIII, 25, § 1º e 36,

§3º da Lei 9985/2000, in verbis:

Em última análise, faz-se imperioso acrescentar que, por se tratar de degradação

de Área de Preservação Permanente, a vegetação devastada mereceu maior proteção por parte

do legislador nacional, visto que, como neste caso, estas áreas têm grande importância ecológica,

com funções precípuas de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a

biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, tal como proteger o solo e assegurar o bem estar

das  populações  humanas,  sendo,  pois,  reservada  a  sua  defesa  e  eventual  autorização  de

supressão  –  em  casos  de  utilidade  pública  ou  interesse  social  –  aos  órgãos  ambientais

competentes, conforme preveem os artigos 7º e 8º da Lei 12651/2012:

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.

Art.  8o A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de
Preservação  Permanente  somente  ocorrerá  nas  hipóteses  de  utilidade
pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental previstas nesta
Lei.
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Ou seja, na época dos fatos, o demandado deveria ter prévia autorização do órgão

ambiental competente, de acordo com a LC n.º 140/2011, para exercer qualquer forma de corte da

vegetação, realizar qualquer construção ou empreender atividade de lazer e turismo, observando

as normas autorizadoras, em decorrência de eventual utilidade pública ou interesse social, o que

não é o caso.

Dessarte, brilha com grande fulgor a responsabilização civil do demandado, pela

reluzente violação dos preceitos legais, como abordado em seguida.

VI   -   DA   RESPONSABILIDADE   CIVIL   OBJETIVA PELOS   DANOS   AMBIENTAIS   CAUSADOS  

A Constituição Brasileira determina, em seu art. 225, que “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 defendê-lo e preservá-lo para as presentes

e futuras gerações”. Ou seja, ninguém, individualmente, tem o direito subjetivo ao meio ambiente.

A Lei nº 6.938/81, que institui a Política Nacional de Meio Ambiente, define poluidor

como  “a  pessoa  física  ou  jurídica,  de  direito  público  ou  privado,  responsável,  direta  ou

indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental” (art. 3º,  IV), impondo-lhe,  “a

obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados” (art. 4º, VII).

Nos termos do art. 14, §1º, do referido diploma legal, a responsabilidade por danos

ambientais  é  objetiva,  sendo  irrelevante  a  existência  de  culpa,  bastando  a  relação  de

causalidade entre a conduta do agente e o resultado produzido:

“Sem  obstar  a  aplicação  das  penalidades  previstas  neste  artigo,  é  o
poluidor obrigado,  independentemente de culpa, a indenizar ou reparar
os danos causados ao meio ambiente e a terceiros,  efetuados por sua
atividade (...)”

A responsabilidade civil objetiva em matéria ambiental é preconizada também no art.

225, §3º da Carta Magna:

“As  condutas  e  atividades  consideradas  lesivas  ao  meio  ambiente
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sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e
administrativas,  independentemente  da  obrigação  de  reparar  os  danos
causados.”

A responsabilidade objetiva ambiental  consagrada nesses dispositivos impõe que a

pessoa física ou jurídica que danificar o ambiente tem o dever jurídico de repará-lo, tendo-se em

vista que a lesão efetuada pode ter consequências não só para a geração presente, mas também

às futuras.

Veja-se que, no presente caso, além da existência do dano ambiental, está patente o

liame entre a sua ocorrência e a conduta ilícita empreendida,  suficientes para identificar  e/ou

impor ao réu a responsabilização civil objetiva.

Atento  às  teorias  e  hermenêuticas  hodiernamente  desenvolvidas  sobre  a

responsabilidade civil objetiva no direito ambiental, o douto jurista PAULO AFFONSO LEME MACHADO

expõe,  em  sua  festejada  obra,  elucidações  singulares  de  outros  doutrinadores,  acerca  da

temática, conforme se vê:

JOSÉ DE AGUIAR DIAS, em sua magnífica obra Da Responsabilidade Civil,
ressalta que “situação desejável é do equilíbrio, onde impere a conciliação
entre  os  direitos  do  homem  e  seus  deveres  para  com  os  seus
semelhantes. O conflito de interesses não é permanente, como quer fazer
crer a doutrina extremista, mas ocasional. E quando ele ocorre, então, sem
nenhuma dúvida, o que há de prevalecer é o interesse da coletividade.”

ÁLVARO LUIZ VALERY MIRRA acentua que no Brasil adotou-se “um sistema
que  conjuga,  ao  mesmo  tempo  e  necessariamente,  responsabilidade
objetiva e reparação integral. Tal orientação, aliás, é rigorosamente correta,
como decorrência do princípio da indisponibilidade do interesse público na
proteção do meio ambiente, que impede a adoção de qualquer dispositivo
tendente  à  predeterminação  de  limites  à  reparabilidade  de  danos
ambientais.  Em  suma,  no  direito  brasileiro  vigora  a  cominação:
responsabilidade civil sem culpa, indenização ilimitada”.

FRANCISCO JOSÉ MARQUES SAMPAIO afirma: “não é apenas a agressão à
natureza que deve ser objeto de reparação,  mas a privação, imposta à
coletividade, do equilíbrio ecológico, do bem-estar e da qualidade de vida
que aquele recurso ambiental proporciona, em conjunto com os demais.
Desse modo, a reparação do dano ambiental deve compreender, também,
o período em que a coletividade ficará privada daquele bem e dos efeitos
benéficos  que  ele  produzia,  por  si  mesmo  e  em  decorrência  de  sua
interação  (art.3o,  I,  da  Lei  6.938/81).  Se  a  recomposição  integral  do
equilíbrio ecológico,  com a reposição da situação anterior ao dano,
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depender,  pelas leis da natureza,  de lapso de tempo prolongado,  a
coletividade tem direito subjetivo a ser indenizada pelo período que
mediar entre a ocorrência do dano e a integral reposição da situação
anterior”4.

(Grifou-se)

Tecendo considerações em torno da reparação dos danos ambientais, decorrentes de

uma ação ou omissão, assim ilustra o conspícuo PAULO BESSA ANTUNES:

Princípio  da  responsabilidade  é  o  princípio  pelo  qual  o  poluidor  deve
responder por suas ações ou omissões em prejuízo do meio ambiente, de
maneira  a  mais  ampla  possível,  de  forma  que  se  possa  repristinar  a
situação  ambiental  degradada  e  que  a  penalização  aplicada  tenha
efeitos pedagógicos e impedindo-se que os custos recaiam sobre a
sociedade.

Pelo princípio em tela, busca-se impedir que a sociedade arque com os
custos da recuperação de um ato lesivo ao meio ambiente,  causado
por  poluidor  perfeitamente  identificado.  Não  se  pode  admitir  que  a
sociedade  sustente  o  ônus  financeiro  e  ambiental  de  atividades  que,
fundamentalmente, irão significar um retorno econômico individualizado5. 

(Frisou-se)

Em  suma,  como  ficou  amplamente  demonstrado  pelas  normas  e  esclarecimentos

doutrinários  acima  expostos,  no  sistema  jurídico  nacional  o  dano  ambiental  é  regido  pela

Responsabilidade Civil objetiva, que prescinde absolutamente da averiguação da culpa do agente,

exigindo-se apenas a ocorrência do dano e a prova do vínculo causal.

Portanto,  não  restam  dúvidas  de  que,  uma  vez  que  o  Senhor  Paulo  Cesar

Rodrigues Faísca e a Fazenda Faísca causaram danos à Reserva Biológica do Tinguá, está

configurada a responsabilização civil objetiva e, consequentemente, deverão reparar todos

os danos causados ao meio ambiente.

VII   –   DA   INVERSÃO   DO   ÔNUS   DA   PROVA  

O princípio da INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, expressamente previsto em se tratando

4 LEME MACHADO, Paulo Affonso. Direito Ambiental. 11a ed., rev., atual. e ampl., Malheiros: São Paulo, 2003. 

5 ANTUNES, Paulo Bessa. Direito Ambiental. 7a ed., rev., atual. e ampl., 2a tiragem, Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2005.
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de direito do consumidor, nos termos do art. 6º da Lei nº 8.078/90, afigura-se plenamente cabível

na seara do direito ambiental, a fim de que o diagnóstico do dano ambiental seja custeado pelo

poluidor, invertendo-se, assim, o custo da prova pericial, indispensável para o dimensionamento

da correspondente  responsabilidade civil,  bem como para  que se estabeleçam as medidas a

serem adotadas com vistas à chamada repristinação ambiental.

A este respeito, pertinente citar o art. 373 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 373.

§ 1º  Nos casos previstos  em lei  ou  diante de peculiaridades da causa
relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir  o
encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova
do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso,
desde que o faça por decisão fundamentada, caso em
que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe
foi atribuído.
§ 2º A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em
que  a  desincumbência  do  encargo  pela  parte  seja  impossível  ou
excessivamente difícil.
§ 3º A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer  por
convenção das partes, salvo quando:
I – recair sobre direito indisponível da parte;
II – tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4º A convenção de que trata o § 3º pode ser celebrada antes ou durante
o processo.

Desta feita,  até mesmo em decorrência da Teoria do Risco Integral,  que norteia a

responsabilidade civil ambiental, impõe-se a aplicação da regra da inversão do ônus da prova,

cuja consequência é a transferência do risco para o poluidor, uma vez que, como agente, tem o

encargo não só de provar que sua atividade não ensejou risco ou dano para o meio ambiente,

assim como de comprovar a dimensão desses riscos e prejuízos efetivos, com vistas à devida

reparação.

Na temática processual, a inversão do ônus da prova reflete-se na possibilidade de se

responsabilizar  o demandado pelo custo pericial,  para dimensionamento do dano causado ao

meio  ambiente,  em  consequência  da  atividade  por  ele  desenvolvida,  e  a  determinação  das

medidas voltadas à reparação da área degradada.
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Nessa  perspectiva,  a  inversão  do  custo  da  prova  corresponde  a  uma  das

consequências  da  transferência  do  risco  para  o  poluidor,  ao  lado  da  imposição  do  ônus  da

prevenção, sendo ainda corolário da adoção dos princípios da PRECAUÇÃO   e POLUIDOR-PAGADOR  ,

segundo o qual o agente deve proceder à internalização dos custos, com a reparação ambiental

em face dos danos que, inevitavelmente, decorreram de sua atividade.

Sobre o tema,  merece transcrição julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do

Sul, no sentido da admissibilidade da inversão do ônus da prova e atribuição dos custos de perícia

ao demandado,  estando o aresto assim ementado:

“Tratando-se de demanda que envolva a proteção do meio  ambiente  é
cabível a inversão do ônus da prova e a atribuição dos custos da perícia,
posto que o Ministério Público e demais co-legitimados ao ajuizamento de
ações  civis  públicas  que  estão  em  franca  desvantagem  perante  os
demandados.6”

Nessa esteira, merece referência posicionamento doutrinário no sentido de que:

“As circunstâncias autorizadoras da inversão ope judicis do ônus da prova
na ação consumerista são exatamente as mesmas que ocorrem na ação
ambiental [...] Outras circunstâncias somam-se para que ocorra a inversão
do  ônus  da  prova:  a  adoção  dos  princípios  da  prevenção,  precaução,
poluidor-pagador e a incidência da responsabilidade civil, impondo-se ao
poluidor/investigado os custos da prova da degradação (perícias, análises
técnicas  etc),  a  fim  de  demonstrar  que  não  criou  o  risco  e  que  sua
atividade é totalmente segura do ponto de vista ambiental.7” 

Esta concepção ampla acerca do princípio do poluidor-pagador também é claramente

defendida por Antônio Herman V. Benjamin, quando aduz que:

"O princípio  poluidor-pagador  não é um princípio  de compensação dos
danos causados pela poluição. Seu alcance é mais amplo, incluídos todos
os custos da proteção ambiental, quaisquer que eles sejam, abarcando, a
nosso ver, os custos de prevenção, de reparação e de repressão do dano
ambiental..."8.

Ainda com pertinência à questão, merece transcrição trecho de decisão do Tribunal

6 Edcl 70002338473, Quarta Câmara Cível – TJRS, j. em 04.04.2001, Rel. Des. Wellington Pacheco Barros,  in Revista de Direito Ambiental, n. 23,
RT, 2001, p. 351.
7 Ana Maria Moreira Marchesan, Annelise Monreiro Steigleder e Sílvia Cappelli. Direito Ambiental, Porto Alegre: Editora Verbo Jurídico, 2004, p.
172.

8 O princípio poluidor-pagador  e a reparação do dano ambiental.  In  Dano ambiental:  Prevenção, reparação e repressão.  Antônio Herman V.
Benjamin ( coord.). São Paulo: Ed. RT, 1993, p.227.
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Regional Federal da 5ª Região, em passagem na qual se enfatiza a inversão do ônus da prova,

em matéria ambiental, como consequência da principiologia que orienta o tema:

'[...]  15.  O  reconhecimento  do  princípio  da  precaução  produz,
fundamentalmente,  duas  consequências;  a)  interpretação  das  regras
jurídicas e a atuação do Poder Público e da sociedade devem levar em
consideração “a probabilidade ou plausibilidade do dano, em detrimento da
certeza”;  b)  o  ônus  da  prova  é  invertido  em favor  do  bem ambiental,
passando a vigorar o entendimento in dubio pro sanitas et natura. […]'9

À  guisa  de  arremate,  reafirma-se,  à  luz  desse  posicionamento  jurisprudencial  e

doutrinário, que a responsabilidade pelos custos processuais, com o fito de se determinar a real

extensão  do  dano  ambiental,  desponta  como corolário  dessa  concepção,  segundo  a  qual  os

princípios que informam toda temática ambiental induzem à inversão do ônus da prova, em favor

do bem ambiental. Orientação que se reflete na relação jurídica processual, para que se imponha

ao  demandado,  como  já  sobejamento  ressaltado,  a  responsabilidade  pelo  pagamento  dos

honorários periciais.

VIII – DA NECESSIDADE DE CONCESSÃO DAS TUTELAS DE URGÊNCIA E DE EVIDÊNCIA:  

De nada adiantaria propor a presente ação, caso não fosse possível a concessão de

medida que obstasse, desde logo, a produção de efeitos nocivos ao solo e rios daquela região.

A demora em se determinar a implementação das medidas mitigadoras e reparadoras

necessárias pode representar um risco para a preservação da biota local, com consequências de

difícil reversão.

Cabe  destacar  que  as  condutas  dos  demandados  estão  causando  poluição  ao

ecossistema local, estando presente, portanto, o fumus boni iuris que viabiliza a concessão da

medida.

Quanto ao periculum in mora, não é necessário gastar rios de tinta para demonstrar

que a demora na implementação de medidas mitigadoras, além de não impedir as alterações do

9 Agravo em Suspensão de Liminar nº 2005.05.00.004825-2/01 - SL 3557/01/PE, Rel. Des. Francisco Queiroz Cavalcanti.
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meio ambiente, pode acarretar danos irreversíveis ao ecossistema local.

O suporte legal para tanto se encontra no inciso VII, do art. 4º, da Lei nº 6.938/81, o

qual determina que a Política Nacional do Meio Ambiente visará “à imposição, ao poluidor e ao

predador,  da  obrigação  de  recuperar  e/ou  indenizar  os  danos  causados  e,  ao  usuário,  da

contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos.”

   Diante de todo o exposto, presentes os dois requisitos ao deferimento da liminar, con-

forme autoriza o art. 84, §§ 3º e 4º do CDC e artigos 300 e 303 do CPC, requer o Ministério Públi-

co Federal, seja proferida decisão liminar,  após contraditório prévio de 72 horas da Lei 8437/92,

para determinar aos réus o cumprimento das seguintes obrigações:

a) a regularização ambiental da Fazenda Faísca, mediante a obtenção das licen-

ças ambientais dos órgãos competentes, com a necessária intervenção do ICMBIo, nos ter-

mos da Lei 9985/2000, Lei 98938/1991 e Resolução CONAMA 428/2010;

b) a suspensão das atividades de lazer, turismo e visitação da Fazenda Faísca,

até a sua regularização ambiental, nos termos do item anterior;

c) a proibição de divulgação do funcionamento da Fazenda Faísca em sítios ele-

trônicos e redes de relacionamento, como facebook etc, enquanto vigente a medida deferi-

da no item anterior;

d) a demolição das estruturas realizadas para o represamento de  curso d'água

na área fiscalizada, com a remoção total dos entulhos decorrentes da demolição;

e) a apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada, elaborado e

executado por Técnico da Área Florestal, de acordo com a IN ICMBIO n.º 11/2014, aprovado

pela Rebio Tinguá, contemplando a restauração completa das áreas degradadas, mediante

a utilização de espécies da Mata Atlântica, bem como a adoção de outras medidas indica-

das pelo ICMBIo ou MPF – 4ª CCR (área técnica) para a plena recuperação das áreas degra-

dadas; 

f) a obrigação de o demandado não realizar novas intervenções na área fiscaliza-

da, em desacordo com a legislação ambiental.
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Caso este Juízo entenda não estar  caracterizado o requisito do    periculum in

mora  , o que não se acredita, requer o MPF a concessão da tutela de evidência, nos termos

do art. 311 do CPC, in verbis:

Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da
demonstração  de perigo de dano ou de  risco ao resultado útil  do
processo, quando:

I  –  ficar  caracterizado  o  abuso  do  direito  de  defesa  ou  o  manifesto
propósito protelatório da parte;

II  –  as  alegações  de  fato  puderem  ser  comprovadas  apenas
documentalmente  e  houver  tese  firmada  em  julgamento  de  casos
repetitivos ou em súmula vinculante; 

III  –  se  tratar  de pedido  reipersecutório  fundado em prova documental
adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem
de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV – a petição inicial for instruída com prova documental suficiente
dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha
prova capaz de gerar dúvida razoável.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir
liminarmente.

Destarte, entende-se que não é razoável aguardar-se a prolação da sentença ou

o seu trânsito em julgado, quando evidente a ilegalidade das construções, obras realizadas

pelo demandado e atividades de lazer e turismo por ele desempenhadas, em área localizada

no interior  da Rebio Tinguá.

IX   –   DO   PEDIDO  

Ex positis, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer:

1 - A citação do réu, para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal, sob

pena de revelia;

2  –  A Concessão  das  Tutelas  de  Urgência  ou  de  Evidência,  nos  termos  acima
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preconizados;

3 - A procedência do pedido, condenando-se os demandados a:

a) regularização ambiental da Fazenda Faísca, mediante a obtenção das licenças

ambientais dos órgãos competentes, com a necessária intervenção do ICMBIo, nos termos

da Lei n.º 9985/2000, Lei n.º 98938/1991 e Resolução CONAMA 428/2010;

b) a suspensão das atividades de lazer, turismo e visitação da Fazenda Faísca,

até a sua regularização ambiental, nos termos do item anterior;

c) a proibição de divulgação do funcionamento da Fazenda Faísca em sítios ele-

trônicos e redes de relacionamento, como facebook etc, enquanto vigente a medida deferi-

da no item anterior;

d) a demolição das estruturas realizadas para o represamento de  curso d'água

na área fiscalizada, com a remoção total dos entulhos decorrentes da demolição;

e) a apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada, elaborado e

executado por Técnico da Área Florestal, de acordo com a IN ICMBIO n.º 11/2014, aprovado

pela Rebio Tinguá, contemplando a restauração completa das áreas degradadas, mediante

a utilização de espécies da Mata Atlântica, bem como a adoção de outras medidas indica-

das pelo ICMBIo ou MPF – 4ª CCR (área técnica) para a plena recuperação das áreas degra-

dadas; 

f) a obrigação de o demandado não realizar novas intervenções na área fiscaliza-

da, em desacordo com a legislação ambiental.

 4 – A intimação do ICMBIo, bem como do Município de Nova Iguaçu, a fim de

informar se tem interesse em intervir no feito;

5 - Requer seja intimado o Município de Nova Iguaçu, a fim de informar se já

houve a concessão de licença ambiental à Fazenda Faísca, nos termos de fls. 72-3 dos

autos, com a necessária intervenção da Rebio do Tinguá no processo de licenciamento, a

teor da Resolução CONAMA 428/2010;
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6- Requer a designação de audiência de conciliação, da qual devem participar os

demandados, a Rebio do Tinguá e também o Município de Nova Iguaçu, a fim de prestar

informações sobre o licenciamento ambiental do empreendimento e zoneamento da área

onde localizada a Fazenda Faísca, de acordo com Plano Diretor da cidade;

Atribui-se à causa o valor  de R$300.000,00 (trezentos mil  reais),  pelo seu caráter

inestimável ab initio. 

Termos em que, protestando pela produção de todas as provas em direito admitidas,

especialmente documental em anexo e pericial, pede deferimento.

São João de Meriti, 13 de outubro de 2016.

LUCIANA FERNANDES PORTAL LIMA GADELHA

  PROCURADORA DA REPÚBLICA
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