TRIBUNAL OEJUSnçA

DO ESTADO DE SÃO PAULO

3f"~~COMARCA

OE SANTA BÁRBARA O'OESTE
FORO OE SANTA BARBARA O'OESTE
"'T~l'VARACIVEL
, •.•••
,_
••..,.
Praça Dona Carolina, s/n°,.· Jardim Panambi
CEP: 13450-515 - Santa Barbara D'Oeste - SP
Telefone: (19) 3455 1224 - E-mail: stabarbaralcv@tjsp.jus.br

S~ '-P

CONCLUSAO
Em 20 de Fevereiro de 2014, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito da 1 Vara
Cível da Comarca de Santa Bárbara D'Oe'te,
Df. THIAGO
GARCIA
NA VARRO
SENNE CHICARINO.
Eu, Escrevente, digitei.
SENTENÇA
8

I

Processo nO:
Classe - Assunto
Requerente:
Requerido:

0007818-78,2008,8,26,0533
Ação Civil Pública - Meio Ambiente
Ministerio Publico do Estado de São Paulo - Promotora
do Meio Ambiente de Sbo e outros
Usina Costa Pinto S/A Acúcar c Álcool e outros

de Justiça

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Thiago Garcia Navarro Senne Chicarino

Ordem nO 1752/08

Vistos.

Cuida·se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA
ajuizada
pelo
MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, MUNICíPIO
DE SANTA
BÁRBARA D'OESTE e DEPARTAMENTO
DE ÁGUA E ESGOTO - DAE DE SANTA
BÁRBARA O'OESTE
contra USINA COSTA PINTO S/A AÇUCAR E ÁLCOOL, COSAN
S/A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO e SANTA BÁRBARA AGRÍCOLA S/A,
Sustentam os autores, em síntese, que as rés formam um grupo
empresarial, na medida em a corré Santa Bárbara é proprietária dos bens imóveis rurais
matriculados no Registro Imobiliário desta Comarca pelos números 24.200 (Fazenda São Luiz) e
7.021 (Fazenda Areia Branca), que a ré Usina Costa Pinto faz plantio de cana·dc·açúcar nos
aludidos imóveis, e que a ré Cosan S/A é beneficiária desta cana·dc-açúcar, a qual obtém
objetivando a sua induslrializ.1ção, transformando a matéria-prima em açúcar e álcool hidratado,
ou álcool anidro carburante. Aduzem, assim, que mercê desta relação empresarial todas as rés são
solidariamente responsáveis pelos prejuízos derivados da atividade produtiva.
Alegam que as rés construíram,

nos imóveis adrede citados,
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divisando o aumento da área de plantio de cana-de-açúcar, grandes drenas e uma travessia do
Córrego Monjolo Velho, sendo certo que a abertura e manutenção deste drenas ocasionou a
gradativa secagem de três lagoas que existiam no local, o que, por seu turno, acarretou a redução
da disponibilidade hídrica do Córrego Monjolo Velho, que, por sua vez, contribui para a formação
das denominadas "Represa São Luiz" e "Represa da Areia Branca", que se destinam ao
abastecimento da população do Município de Santa Bárbara O'Oeste. Sustentam, ainda, que a ação
das rés vêm trazendo prejuízos aos proprietários rurais da região, notadamente nos períodos de
estiagem.
Esclarecem, os autores, que as rés não obtiveram as
competentes licenças ambientais para a construção desses drenos e que, mesmo posteriormente,
não lograram obter a regularização destas obras.
Arrazoam, nessa vereda, que são ilegais os empreendimentos
levados a cabo pelas rés, e que estas, mercê destas atividades, ilegalmente intervieram nas áreas de
preservação pemmnente, assim consideradas aquelas mencionadas na Lei 04.771/65.
Também aduzem, os autores, que as rés não destinaram 20% da
área dos imóveis rurais em questão à reserva Oorestal legal (RFL); e que tampouco
providenciaram a averbação da área destinada à reserva legal, á margem da inscrição das
matrículas dos aludidos imóveis.
Em suma, destarte, alegam os autores que as rés, mereê por
força destas condutas, de indole comissivas e omissivas, causaram danos ambientais em
detrimento dos recursos hídricos e da fauna e flora locais, colocando, ainda, em situação de
vulnerabilidade o aquífero existente no local.
Apontando perigo de ineficácia.do provimento judicial, acaso
conferido fosse apenas ao final da lide, propugnaram, os autores, Pela antecipação dos efeitos da
tutela, mediante a condenação das rés: a) ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente no
fechamento ou tamponamento, no prazo de trinta dias, dos drenas existentes nos imóveis rurais
denominados Fazenda São Luiz e Fazenda Areia Branca ou Fazenda Bom Retiro, visando a
recuperação do sitema hídrico das três lagoas existentes na sub-bacia hidrográfica do Córrego
Monjolo Velho, conforme as recomendações constantes do estudo elaborado por «Barijan
Engenharia Lida". acostado aos autos; h) ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente no
desfazimento da barramento situado a jusante da trdvessia, no talvegue principal .do Córrego
Monjolo Velho, no prazo de trinta dias; c) ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente na
imediata cessação de qualquer intervenção sem autorização dos órgãos ambientais competentes
nas ârcas de preservação pennanente existentes nas fazendas retro mencionadas, especialmente no
que tange às lavouras de cana-de-açúcar, que devCrdo ser imediatamente retiradas, salvo por meio
do uso de fogo; d) ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente na instituição, medição,
demarcação e averbação da reserva florestal legal de 20% da área dos imóveis rurais em destaque.
em faixa contínua com a de fazendas lindeiras, se houver, e em corredor com as áreas de
preservação permanente, para pcnnitir o fluxo da fauna, no prazo de cento e oitenta dias; e) ao
cumprimento de obrigação de não fazer, consistente na abstenção quanto à exploração das áreas de
preservação pennanente e da reserva legal, bem como quanto a promover ou permitir que se
promova a supressão de qualquer tipo de cobertura vegetal, e ainda de desenvolver qualquer
atividade danosa, sem autorização dos órgãos competentes; f) ao cumprimento de obrigação de
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fazer, consistente na apresentação aos órgãos ambientais competentes (DAEE e DEPRN), no prazo
de sessenta dias, de projeto de recuperação ambiental, elaborado por profissionais habilitados, com
as respectivas anotações de responsabilidade técnica, comemplando as medidas elencadas no item
6 do pedido contido na prefaciai, considerando-sc o "Mapa da Área de Inundação Futura com a
Proposta de Recuperação da Área de Preservação Permanente", que apresenta a situação prevista
de inundação após o atingimento da cota máxima, e com a apresentação de cronograma de
desenvolvimento
das medidas; g) ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente na
apresentação aos órgãos ambientais competentes, no prazo de sessenta dias, de projeto de
contemple a reinscrção e enriquecimento da fauna local; e h) ao cumprimento de obrigação de
fazer. consistente na integral execução dos projetos acima mencionados (itensfe g), no prazo de
um ano, contados da data da aprovação dos projetos pelos órgãos competentes, com a
apresent'ação de relatórios semestrais nos autos, devendo ser concluído no prazo de dois anos,
contados da data concessiva da antecipação dos cfeitos da tutela, a recomposição da cobertura
florestal das áreas de preservação permanente e da reselVa legal das fazendas em comento.
E, para a hipótese de descumprimento de quaisquer das
obrigações, postularam pela fixação de multa cominatória diária específica no valor de R$
20.000,00 por dia de atraso, e pela autorização para que, na hipótesc de descumprimento das
obrigações de fazer referidas nos itens a e b, pudessem, a Municipalidade e o DAE desta urbe,
proceder à execução específica das medidas, às expensas das rés e, se necessário, com o auxílio de
reforço policial.
Como pedidos finais colimam, os autores:
a) a condenação das rés, em caráter de definitividade, ao
cumprimento dos pedidos formulados à guisa de antecipação dos efeitos da tutela, inclusivc no
tangível à imposição da multa cominat6da;
b) a condenação das rés ao cumprimento de obrigação de fazer,
consisteme na prestação de medidas compensatórias em relação ao danos diretos e indiretos
causados ao mcio ambiente, sobretudo aqueles irreversíveis. sugerindo-se a imposição da
obrigação de execução, ou custeio, de planos e projetos ambientais voltados à comunidade de
Santa Bárbara D'Oeste, mais diretamente lesada, em prazo razoável e em valor compatível com a
gravidade, como o longo tempo de exploração ilegal e com a capacidade econômica das rés, de
fonna a representar retribuição e desestímulo à perpetuidade de condutas sabidamente ilegais e
nocivas à biota, em montante, sugerido, de um milhão de reais;
c) cm não sendo viável a adoção de medidas compensatórias, a
condenação das rés ao pagamento de indenização em dinheiro, no mesmo valor, com correção
monetária e juros de mora, a ser recolhida em prol do Fundo Estadual de Reparação dos Interesses
Difusos Lesados; e
d) a condenação das rés a não receberem benefícios ou
incentivos fiscais, bem como financiamentos, dos agentes financeiros estatais ou provados,
enquanto não derem integral cumprimento às determinações comidas na sentença condenatória.
Esta a sinopse necessária da peticão inicial.
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Foi deferido o pedido de antecipação

dos efeitos da lutela,

consoante decisão de Os.812/819.
Opuseram, as rés. na 5equência. embargos de declaração
(05.846/853), aos quais fora confiado parcial provimento, nos moldes da decisão de f1.856.
Citadas, as rés ofereceram contestação (05.942/985), arguindo
ilegitimidade passiva das Usinas COSAN e Costa Pinto; bem como alegando, especificamente no
tocante ao mérito, em suma, que à época da criação dos drenas, por volta de 1983, não havia
qualquer restrição à exploração agrícola da arca de várzea, regulação que só teve início em 1993,
por normas infralegais na Resolução Conjunta SRHS/SANSMA - 2, e com o Decreto nO39.473,
de 07.11.1994, a dar conta da regularização dos atos realizados no passado e da inexistência de
descumprimento de normas de obrigação e proibição; que não se sabe, do ponto de vista ambiental
e técnico, se o fechamento dos drenos é a solução mais adequada, havendo controvérsia entre os
órgãos técnicos, sendo que não houve estudos cientificos e efetivos do impacto ambiental que
pode advir do tamponamento dos canais e da consequente revitalização das lagoas; que fez. a
COSAN, proposta de recomposição das APP's das margens dos riachos em que se transformaram
os canais, que formaram. por sua vez, uma mini-bacia, que foi, ao menos de início, aceita pelo
DEPRN; que não é factivel o prazo para início da implementação da APP. diante das variaveis
atreladas à inundação das lagoas; que só é possível a instituição de reserva legal onde já existem
florestas ou outras fonnas de vegetação nativa; que a reserva legal pode ser realizada dentro, ou
fora, da propriedade imobiliária, conforme permissivo contido na Medida Provisória 2166. de
24.08.200 I; que varias são as formas de instituição da reserva legal, inseridas pela aludida MP no
bojo do Código Florestal, sendo que para todas exige-se a autorização e a fiscalização do órgão
ambiental, no caso do Estado de São Paulo, o DEPRN, não cabendo ao Poder Judiciário
determinar a forma de instituição da reserva legal; que destarte a pretensão dos autores implica em
imposição, às contestantes, de obrigação mais gravosa do ~ue aquela prevista na lei; que a área da
reserva legal deve ser calcul~da. sobre a área da propriedade, excetuada, descontada a area de
preservação pennanente; que inexiste delimitação de dano ambiental no caso, e também nexo
causal entre a conduta das contestantes e os imaginados danos, o que torna inexigíveis as medidas
compensatórias objctivadas pelos autores, já que não há o que compensar ou indenizar; que as
providências requeridas se encarregarão de impedir prejuízo ao córrego Monjolo Velho; que em
sendo reparadas as áreas de APP e reserva legal também não há se falar em compensação ou
indenização; e que as multas ostentam potencial efeito confiscatório.
À fl.988 as rés expressaram sua discordância com o pedido de
aditamento da inicial, formulado à t1.858.
Contra li decisão de antecipação dos efeitos da tutela
interpuseram, as rés, agravo de instrumento (fls.989/990 e 991/1.041); em juízo de retratação a
decisão atacada foi mantida (fl.1.042); e a decisão hostilizada foi mantida pelo E. TJSP
(fls. 1.249/1.265).
Réplica às Os.I.045/1.063.

tls.I.086/1.092,

Novel manifestação
das
que juntaram os documentos de f1s.I.093/1.237.

rés

sobreveio

à

colação

às
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Os

autores

se

pronunciaram

confonne

petição

de

fls. 1.240/1.244.
Às fls.1.246/1.248
foi deferido o pedido de execução
específica, pelo OAE, da medida de fechamento dos drenas, e aplicada multa diária no importe de
R$ 20.000,00 em detrimento das rés, diante do descumprimento da determinação contida no item!
da decisão de fls.8121819.
As rés, na sequência, veicularam pedido de reconsideração
(f1s.1.273/1.280), que, após manifestação dos autores (Os. 1.385/1.390), foi acolhido em parte, nos
moldes do decisório de fl.I.393, para suspensão da decisão atinente à execução específica, mantida
a imposição da multa.
Novamente interpuseram, as rés, agravo de instrumento
(f1s.1.404/1.425); em juizo de retratação a decisão objurgada foi mantida (f1.I.404); diante do
acordo na sequência costurado teve-se por prejudicado o agravo (fls.l.905/1.907).
Foi, em seguida, realizada audiência de tentariva de conciliação
(fls.1.428/1.431), com parcial sucesso, tendo as rés, naquela oportunidade, se comprometido,
solidariamente, a: a) manter o fechamento ou tamponamento dos drenos existentes nos imóveis
objeto das matrículas na 24.200 e 7.021; b) cessar qualquer intervenção, sem autorização dos
órgãos ambientais competentes, nas áreas de preservação permanente existentes nas mesmas
propriedades, especialmente por meio de lavoura de cana-de-açúcar; c) autorizar a realização de
diligência para verificação do integral cumprimento das obrigações previstas nos itens
precedentes; d) absterem-se de explorar as APP's, e promover ou permitir a supressão de qualquer
tipo de cobertura vegelal~ e) a apresentar projeto complementar em caso de deficiência e/ou
omissão dos projetos apresenlados; e f) executar, de fonna integral, os projetos mencionados no
item 06 da petição inicial. Ficou ajustado, ademais, o cancelamento definitivo das multas
anteriormente cominadas, relacionadas aos pontos acordados. Quanto à reserva legal não houve
acordo e foi solicitada a suspensão do feito para eventual acordo no tocante ao pedido de
indenização.
Às fls.1.432/1.434 infonnaram, as rés, a realização de novas
obras relacionadas ao tamponamento dos drenas nas fazendas São Luiz e Areia Branca, anexando
os documentos de fls.l.435/1.560.

Centro de Apoio à Execução
fls. 1.655/1.657.

Consta, de fls.1.610/1.642, parecer técnico elaborado pelo
do Ministério Público, seguindo-se manifestação das rés às

À 0.1.659 foi determinado que se aguardasse a realização da
perícia, e às Os.1.942/1.943 foram homologados os honorários periciais definitivos da empresa
Barijan Engenharia Ltda., bem como determinada, às rés, a entrega de projeto de recuperação
ambiental retificador,junto ao OEPRN e OAEE.
Manifestaram-se, às rés, às Os.I.965/1.968.
Seguiu-se decisão à fl.1.974, determinando o efetivo inicio dos
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trabalhos periciais, procedendo-se à demarcação solicitada pelas rés, observando-se a faixa de
APP detemlinada à 0.1.943, e retirando-se toda e qualquer exploração de cana-de-açúcar da
mesmaàrea.
Apresentaram,

as rés, Projeto

de Recuperação

Ambiental

(fls. 1.97712.0 11).
Laudo técnico da empresa Barijan às OS.2.023/2.056.
Às tls.2.062/2.070 consta manirestação do MP, requerendo a
juntada de parecer técnico, alinhavando considerações sobre os trabalhos técnicos e fazendo
requerimentos; sobre o laudo técnico da Barijan, e em contraposição à manifestação do MP, se
pronunciaram, as rés, confonne se extrai de Os.2.10912.119.
À 0.2.231 foi dctenninada a complementação
objetivo específico de aferição dos supostos danos ambientais.

da perícia, com o

À 0.2.259 as rés solicitaram a juntada de documentos
relacionados ao processo de compensação ambiental Oorestal, em trâmite perante a Agência
Ambiental de Americana (Os.2.262/2.454).
Sobreveio, destarte, manife·stação do MP (fls.2.45612.476),
impugnando a pretensão de compensação ambiental florestal e a delimitação da reserva legal
confonne pretendido pelas res; e deduzindo variada sorte de pedidos, no que diz respeito às APP's.
.
Foi, então, proferida a decisão que dos autos emerge às
fls.2.514/2.518, refutando a pretensão de compensação ambiental deduzida pelas rés, para
instituição da reserva legal, mediante o projeto de f1s.2.262/2.409; determinando a apresentação de
novel projeto, a atender integralmente os ditames decisórios; e relegando a apreciação dos pedidos
relacionados às APP's para a sentença.
Foi
interposto,
pelas
res,
agravo
de
instrumento
(Os.2.53512.563), ao qual foi negado provimento, pelo C. TJSP, conforme autos do agravo de
instrumento nO020 1146-15.20 11.&.26.0000/50000, guardados no cartório (certidão de fl.4.28&).
À fl.2.646 foi indeferido o pedido, pelas rés deduzido
fls.2.587/2.591, de ampliação do objeto da pericia.

às

Mediante a petição de fls.2.66412.678 as rés apresentaram o
projeto técnico de instituição de reserva legal, confonne determinado às fls.2.514/2.518, eom o
qual o MP discordou, nos tcnnos da manifestação de nS.2.68012.694.

perícia, sendo que
(fls.2.799/2.819).

também

À 0.2.729 foi detenninado que se aguardasse a realização da
desta decisão as rés interpuseram agravo de instrumento

Laudo pericial complementar,

relacionado aos supostos danos

ambientais, às tls.2.735/2.769.

0007818-78.2008.8.26.0533

-lauda

6

TRIBUNAL
~~

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SANTA BÁRBARA D'OESTE
li>
FORO DE SANTA BARBARA D'OESTE
~T~I'VARAClVEL
t __
"',___
Praça Dona Carolina, s/no, - Jardim Panambi
CEP: 13450-515 - Santa Barbara O'Oeste - SP
Telefone: (19) 34551224 - E-mail: stabarbaralcv@tjsp.jus.br

S~ P

(fls.2.817/2.847)

Apresentaram,
as rés, em
e parecer técnico complementar (tls.2.88312.915).
Resultou

seguida,

i

parecer

infrutífera nova audiência tentativa

i

técnico

.~
o

de conciliação

(fl.2.939).
Memoriais dos autores às 05.2.944/3.057,
técnico (fl5.3.058/3.114) e outros documentos (Os.3.115/3.195).

seguidos de parecer

Memoriais das rés às 05.3.201/3.223, seguidos de cópia
integral do Processo Administrativo n° 64.944/2006 (tls.3.227/4.073) e de variada sorte de
documentos (f1s.4.074/4.273).
Diante dos vários documentos juntados aos autos pelas rés, foi
oportunizada, aos autores, derradeira manifestação, que dos autos se denota às Os.4.291/4.311.
É O RELATÓRIO NECESSÁRIO.
A FUNDAMENTAÇÃO.
-1-

Pontifico, antes de tudo, que não é o caso de suspensão desta
ação civil pública, tendo em linha de conta que a decisão proferida pelo insigne Desembargador
SamueJ Júnior foi pela concessão do efeito suspensivo apenas e tão somente no que concerne à
incidência da multa cominatória (as/reintes), e mais porque o recurso especial tem por teleologia
desconstituir decisão interlocutória, inexistindo, pois, peias a obliterar a prolação de sentença, que,
diversamente do que sói ocorrer relativamente às decisões interlocutórias, pressupõem juízo de
cognição exauriente.
- 2Basicamente, quatros são os pedidos fundamentais, nesta ACP
deduzidos.

obrigações de fazer relacionadas
barramento.

Primeiro, o pedido de condenação das rés ao cumprimento das
ao fechamento/tamponamento
dos drenas e desfazimento de

Segundo, o pedido relacionado à abstenção de exploração das
áreas de preservação pennanente, e sua consequente recuperação ambiental, condicionada à cota
de inundação das lagoas, obtida após a consecução das obrigação de fazer precedentemente
assinaladas.
Terceiro, o pedido de instituição, medição,
averbação da reserva legal, de 20% da área dos imóveis rurais em comento.

demarcação

e

E quarto, o pedido de condenação das rés à prestação de
medidas compensatórias em relação ao danos diretos e indiretos causados ao meio ambiente, e, em
não sendo viável esta via, a condenação das rés ao pagamento de indenização em dinheiro, a ser
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recolhida em prol do Fundo Estadual de Reparação dos Interesses Difusos Lesados.
Para todos esses pedidos havia balizamento legal, à época da
propositura desta ACP, pela Lei n° 4.771/1965, e há balizamento hodiernamente, nos moldes do
Lei nO 12.651/12, novel Código Florestal.
Conquanto não se olvide a revogação do Código anterior, nos
termos do artigo 2° da LICC, este dado, por si só, não tem o condão de ensejar, ou exigir, a
extinção deste processo sem resolução de mérito, especialmente porque, como percucientemente
anotado pelo Ministro do STJ, Hennan Benjamin, "... (I Lei 12.65//2012 manteve, 110 essencial, a
estrutura do Código Flore:1'Ialde /965, prevendo, entre seu~' vários instrumentos, as Areas de
Preservação Permanente e a Reserva Legal, bem como a natureza propter rem das obrigações
ambientais de conservação e recuperação do meio ambieme. O alo de desmatar ilicitamente não é
menos repreensivel hoje do que ontem. Nem as respostas legais aos de.\'1l1atadores /IIostram-se
menos firmes agora do que ante.~." trecho do voto proferido no bojo do Recurso Especial n°
1.240.122 - PR
Nessa senda, pois, fica expressamente rejeitado o pedido de
reconhecimento da perda superveniente do objeto desta ação, e por consectário inequivocamente
anotado que incide, como linha mestra hennenêutica ao deslinde desta ação, a proposição
consoante a qual há se preponderar a nonna jurídica vigente à época dos fatos, na esteira do cediço
axioma jurídico tempus regit actum, pouco importando, nesse quadrante, o maior, ou menor rigor
da lei atual, no que tange à proteção ambiental, dado que inconstitucional se me avista a
substancial alteração legislativa, reducionista do direito à proteção ambiental, direito fundamental
de terccira geração, tendo em vista a conspurcação, que desta redução invariavelmente deriva, ao
princípio da proibição do retrocesso ambiental, pois que, fosse mesmo confiado ao legislador
infraconstitucional ampla liberdade em reduzir os parâmetros de proteção ambiental, em certo
momento incorporados ao patrimônio jurídico de cada indivíduo, e da coletividade, solapada
restaria, de fonna irremissível, o feixe normativo inserto nó artigo 225 da Constituição da
República, o que, inexoravelmente, não pode ser aceito, pois que não se concebe, de modo algum,
possa se legislar contrariamente à ordem constitucional vigente.
- 3Ainda na seara dos prolegômenos, nada obstante esse ponlo já
tenha sido confinnado pelo E. TJSP, reafirmo a legitimidade passiva ad causam de todas as três
rés, da corré Santa Bárbara Agrícola porque é proprielária dos imóveis em questão, da corré Usina
Costa Pinto porque faz o plantio da cana-de-açúcar nestes mesmos bens, e da corré COSAN
porque se beneficia da colheita desta mesma cultura.
A relação jurídica de arrendamento entre as rés Santa Bárbara
Agrícola e Usina Costa Pinto é infornlada pelo contrato juntado às fls. I53/1 58, enquanto a relação
jurídica de parceria, travada entre as rés Cosan e Usina Costa Pinto, vem demonstrada pelo
contrato acostado às fls.161/164.
A relação empresarial e correlação das atividades das rés,
portanto, é evidente, razão pela qual considero que todas podem ser reputadas poluidoras,
consoante a dicção do artigo 3°, inciso TV, da Lei nO 6.938/81.
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Não bastasse, verifico que a coligação existente entre as
empresas-rés exsurge certa das provas constantes do autos. De fato, o oficio colacionado às
tls.147/148, emitido pela ré Cosan, dá conta de que a ré Santa Bárbara Agrícola é sua coligada.
Ainda, a petição juntada à fl.251 traz à sirga prova de que as rés Usina Costa Pinto e Cosan,
conjuntamente, têm acesso aos imóveis rurais em debate, conc1usào esta que é corroborada pelo
fato de que é a corré Cosan que procedeu à realização dos estudos tendentes à adequação da área
dos drenas, consoante observo, exempli grafia, à f1284.
Por fim, entendo que a coligação entre as rés Usina Costa Pinto
e Santa Bárbara Agrícola se depreende do fato de que esta deu em garantia os imóveis em testilha,
por várias vezes, em favor da primeira, em contratos de cédula de crédito.
- 4Ratificação in totum se requesta à decisão de antecipação dos
efeitos da tutela. no que concerne à condenação das rés ao cumprimento das três obrigações de
fazer, declinadas nos itens a, b, c, e,f. g e h, da decisão de fls.812/819.
Como de sobejo já anotado, e confirmado pelo E. TJSP, bisese, a constmção dos drcnos e da travessia do Córrego Monjolo Velho se deu de maneira ilicita,
porquanto levada a cabo sem autorização dos órgãos ambientais competentes, com o protraimento
desta i1icita situação fática, ao menos até o aforamento desta demanda, tendo em linha de conta
que as rés não obtiveram autorização/regularização posterior. consoante Termo de Indeferimento
lançado pelo DEPRN,juntado à tl770, mesmo insucesso verificadojutllO ao OAEE, no tangível
à pretensa regularização dos drenas, conforme verifico do teor do oficio juntado à fl.755.
Nada obstante tenham, as obras, sido feitas há considerável
interregno temporal, reputo que a prejudicialidade ao meio ambiente, que decorre delas, não
compactua com a mínima idéia de direito adquirido ou de situação definitivamente consolidada,
tanto que as rés se viram diante da necessidade de proceder à regularização das obras.

;-,.

De fato, a situação de dano e de poluição, consoante a dicçào
do artigo 3", inciso 111,da lei n" 6.938/81, ofende clamorosamente ao quanto veiculado no artigo
225, copur, da Constituição da República, que erige como direito fundamental de terceira geração
o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.
Ademais, a ausência de autorização ou licença, como sói
ocorrer no caso em testilha, para a implantação de qualquer empreendimento que demande a
utilização de recursos hídricos, superficiais ou subterrâneos, ou mesmo para a execução de obras
ou serviços que alterem seu regime, qualidade ou quantidade, traduz-se em ilicitude, nos moldes
do artigo 9" da Lei Estadual n" 7.663/91. E, com certeza, jamais as rés poderiam proceder às obras
sem a devida licença ou autorização, uma vez que a água é um bem de domínio público, conforme
se depreende, de maneira insofismável, do artigo 1", inciso I, da Lei n" 9.433/97.
Assim, fica evidente a situação de irregularidadelilicitudc dos
drenos e do barramento realizados pelas rés, dos quais certamente, como doravante restará
demonstrado, sobrevieram danos ambientais.
Deveras,

conforme

Io:xtraio da planta

cadastral
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acostada à fl.I72, existiam três lagoas na região denominada Areia Branca, onde se localizam as
duas fazendas alhures referidas. A inferir pela antiga existência dessas três lagoas, ainda, despontase o laudo de vistoria juntado às fls. 194/195, elaborado por profissional autônomo a serviço do
DEPRN. Também o laudo apresentado pela empresa Barijan Engenharia Ltda., que resuhou
avigorado por manifestação do DEPRN, é no sentido da vetusta existência desta três lagoas, que,
aliás, eram fundamentais na composição do sistema hídrico da sub--bacia do Córrego Monjolo
Velho.
De acordo com o laudo de avaliação estampado à fI.168,
lavrado pela Prefeitura Municipal de Santa Bárbara D'Oeste, as três referidas lagoas foram
drenadas por vários canais, de profundidas variáveis até 4 metros de profundidade. Conclusão
deste laudo é de que a drenagem, feita nas fazendas em relação às quais são, as rés, proprietária e
beneficiárias, levou a um antigo processo de secagem das lagoas, e que esta secagem foi feita com
a intenção de se obter a cobertura completa da área com o plantio de cana-de-açúcar. Ainda,
extraio deste laudo a conclusão de que "a restauração ambiental das áreas é necessária para
manutenção das nascentes e para isso os drr!flo.çdeve ser fechados ... ".
Corroborando o teor deste laudo consta dos autos o estudo
detalhado levado a cabo pela empresa Barijan Engenharia Ltda. (tls.5l7 e ss.), ratificado pelo
DEPRN (t1.793), que conclui que as três lagoas são vitais para a perenização do Córrego Monjolo
Velho, e que, de um modo geral, os drenos sub-superficiais implantados nas lagoas fizeram com
que o lençol freático sofresse um rebaixamento, e também fizeram com que as águas superficiais e
subterrâneas deixassem de alimentar o córrego.
Do mesmo estudo colho a inferência de que, acaso "não sejam
tomadas providências para o retorno do nível peizométrico da Lagoa A para a cota 596,7 m, que é
O nível estimado próximo à situação original. o Córrego Monjolo Velho deve de!wparecer dentro
de mais alguns anos, pelo menos até a seção estudada
Nessa vereda sugere o laudo que, para
tentar a recuperação do estado natural da bacia hidrográfica, deve ser providenciado o fechamento
dos canais de drenas sub-superficiais existentes nos trechos das coordenadas declinadas no
terceiro parágrafo de f1.555.
ri,

Deste mesmo estudo outrossim deriva a conclusão de que,
"apesar da existência do barramento de curso d'água 110 Córrego Monjolo Velho, CIIjafinalidade
é a regularização das vazões liberadas à jusanle, por meio de suas estruturas de descargas; a
vazão escoada para jusante é inferior à vazão mínima exigida pelo Depralame1lf0 de Aguas e
Energia Elétrica, a fim de alender os u.\'IIários situado8 a jusante do barramento. Este falo
prejudica a disponibilidade hídrica superficial da bacia do Ribeirão dos Toledos, que por sua vez,
é re:Jponsável por parle do abastecimento de água do município de Sanla Bárbara d'Oeste
OI.

Ainda, consoante esse mesmo estudo, "Paralelo às ações de
ifllerrupção dos dre,/O.~, sem a execução de barramentos, devem ser tomadas medidas para a
recuperação das Área~ de Pre.~ervaçâo Permallellle (APP's), obedecendo os limites das fUlllras
co/as de inundação das lagoa8"
Em adminículo sobreveio o relatório complementar juntado às
fls.706 e seguintes, que confirma as conclusões apresentadas no relatório anterior, e explicita que
"As lagoas naturais existentes fla.~nascentes do Córrego Monjolo Velho, em funçcio de todas as
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descaracterizações
sofridas e atual período de estiagem (.Julho/06) não estão apreselllando
contribuição para o Córrego Monjolo Velho. Tal fala é cOl1sequência principalmente dos drenos
sub-~wperficiais construídos, que rebaixaram o lençol freá/ico e aumentaram a área de evapotrompiração. A degradação das Areas de Preservação Permanente também colaboram para que a
vida do Côrrego seja breve, afllalmeme enCOl1tra-se seco ". E pontifica que '·A recuperação do
sistema hídrico da,~lagoa.\"só é possível com ofechamenlo dos canais de drenagem existentes .. ",
..... mOI/tidas as considerações com1"fantesdo relalório anlerior, no tocante às recuperação das
APP's, manutenção e conservação do solo '..
Quanto à necessidade de fechamelllo dos drenos desponta-se,
ainda, o oficio acostado à fl.3l8, através do qual o DAI! pontifica que a recomposição das lagoas é
de fundamental importância para a recarga do lençol freático responsável por parte do
abastecimento público c pela contribuição da vazão mínima do Córrego Monjolo Velho. Sustenta
o coautor, ainda, neste mesmo oficio, que os drenas provocaram o secamento das lagoas e
implicaram na escassez de água. No oficio copiado à fl.328 o DAE infonna acerca da urgência da
medida de fechamento dos drenas e recuperação das nascentes.
Imperioso se faz não olvidar, ademais, do oficio copiado à
fl.739. emanado do DEPRN, pelo qual este órgão, mesmo analisando a proposta de restauração
florestal, orienta pelo fechamento dos drenos e rcfazimento das lagoas, para consolidar a paisagem
natural existente anteriormente. Ainda, neste mesmo oficio o DEPRN enfatiza que não se trata de
várzea sistematizada, mas sim de área considerada como de preservação pennanente.
Menciono, por fim, que o pedido de parecer técnico florestal
para fins de regularização dos,drenos resultou indeferido pelo DEPRN, porque a manutenção deles
"implicaruo 1/0 impedimento, da recuperação original de lagoa nalUrai e de sua respecliva área
de preservação permanente, infringindo a Lei li" 4. 77//65 e sua alterações, artigo 2~ alinea b e
Resoluçe;o COr/ama 396/06 arfigo 2°" (fl.770).
Evidenciado se descortina, destarte, ante tudo o quanto,
amiúde, explicitado,
que não se trata de área de várzea, e de que somente o
fechamcnto!tamponamento dos drenas se mostrava possível a recuperação das lagoas e das APP's
que lhes são imanentes, merecendo o mais connmdente repúdio a alegação, das rés, de que o feito,
nesse diapasão, "sempre se revelou natimorto", o que, aliás, já restou sedimentado pela Superior
Instância.
Aliás, do laudo pericial acostado ao autos à fl.2.023 e
seguintes, se colhe, com efeito, que /ta execução dos lamponamentos dos canais de drerlOs está
apresentando resultado. com as lagoas em estado visível de recuperação do nivel piezométrico
confonne se denota das fotografias a seguir juntadas, que dão conta da progressiva
recuperação dos espelhos d'água.
•••
li,

A recuperação das áreas de APP se mostra, pois, incontornável,
tendo, as APP's, como marco inicial, a linha sazonal, definida em locais consolidados da lagoa,
conrorme consta do laudo da empresa Barijan, referido no parágrafo precedente.
- 5Na mesma vereda impõe·se a ratificação, tanto da decisão de
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antecipação dos efeitos da tutela, quanto da decisão de Os.2.514/2.518, ressalvada apenas a
eficácia da multa, dado o efeito suspensivo quanto a esse específico aspecto conferido pelo TJSP,
quando do recebimento do recurso especial pelas rés interposto.
Deveras, de rigor se faz a instituição, medição, demarcação e
averbação da reserva florestal legal de 20% da área dos imóveis rurais em destaque, ou de outros
imóveis, desde que facam parte da mesma microbacia em que Ioc.alizadas as fazendas São
Luiz e Areia Branca, o que, como já assinalado, não foi observado pelas rés, através do projeto
de fls.2.262/2.409.
E assim se exige porque, nos moldes da fundamentação retro
alinhavada, as disposições do novel Código Florestal não podem se sobrepor às disposições legais
vigentes à época dos fatos e à época da prolação das duas decisões interlocutórias acima
mencionadas, e são manifestamente contrárias ao princípio da proibição do retrocesso ambiental,
que de seu turno, convém reafirmar, deita raízes em direito fundamental de jacz constitucional.
Corolário lógico é que para
demarcação da reserva Oorestal legal, deverão ser obedecidos
Florestal de 1965, por meio da Medida Provisória nO 2.166/200
da área de reserva legal nos próprios imóveis rurais. objetos
averbação da RFL nas respectivas matriculas imobiliárias.

a efetiva instituição, mediação e
os cânones inseridos no Código
I, cabendo às rés a recomposição
desta ação, com a consequente

Somente em não sendo possível a demarcação nas fazendas São
Luiz e Areia Branca, o que deverá contar de justificativa técnica do órgão ambiental competente, a
qual não consta do projeto de Os.2.262/2.409, é que poderão, as rés, se valer da compensação à
qual alude o inciso 111do artigo 44 do Código Florestal de 1965, procedendo, pois, à compensação
da reserva legal por outra área equivalent~ em importância ecológica e extensão, pertencente ao
mesmo ecossistema c localizada na mesma microbacia.
E somente em não se mostrando possível a demarcação em
áreas desta microbacia (compensação da reserva dentro da mesma microbacia hidrográfica), c dês
que outrossim assim se deprccnda de justificativa técnica do órgão ambiental competente, é que
poderão, as rés, fazer a compensação em propriedade existente na mesma bacia hidrográfica e
neste mesmo Estado de São Paulo, nos termos do artigo 44, § 4°, do Código Florestal de 1965.

Impende-se anotar, subsequentemente, que em qualquer destas
três hipóteses, não Doderão as rés, computar as áreas de APP, existentes nas fazendas São Luiz e
Areia Branca, no cálculo da reserva legal, pois que, como afirmado e reafirmado, não se aplica, ao
caso em comento, a regra contida no artigo 15 do novel Código Florestal, mesmo porque as áreas
de APP, existentes na referidas fazendas, não estão conservadas, e tampouco se encontram em
processo de recuperação, tendo os Srs. Peritos apontado, categoricamente, que "Alàll das medidas
para recuperação hídrica das lagoas, os réus demarcaram áreas para serem recllperadwi como
APP, mas nãofoi/eito mais fiada além da demarcação." (f12.758).
Anoto, em remate, sobre este ponto, que em princípio, como a
demarcação da área de RFL deve ser feita nos imóveis das fazendas São Luiz e Areia Branca, deve
seguir-se-Ihe a respetiva averbação nas matrículas imobiliárias correspondentes; somente em não
sendo possível a averbação nos referidos imóveis é que assim se fará no imóvel objeto da
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compensação.
- 6Enfrento, agora, a questão dos alegados danos ambientais, que
não são imaginados, como querem, as rés. inadvertidamente, fazer crer.
Realmente, como se colhe do laudo pericial complementar
colacionado aos autos à tl.2.736 e seguintes, em especial das respostas aos quesitos apresentados
pelo Ministério Público, das condutas da rés, descritas na inicial, em especial dos drenas subsuperficiais e da dizimação de toda a vegetação nativa do local (que pouco importa seja antiga,
diante da natureza propler rem da obrigação reparatória), sobrevieram
danos ambientais
irreversíveis
verificados pelo rebaixamento do lençol freático e consequente secamento das
lagoas naturais existentes na área, juntamente com o desaparecimento da fauna aquática que nelas
havia; pela dizimação da vegetação de brejo existente no local, e da mata ciliar, ensejando, por
conseguinte, grande parte da perda da fauna silvestre; e pela diminuição considerável da retenção
e infiltração dos solos, implicando em rebaixamento do lençol freático, aumento da suscetibilidade
erosiva e carreamento de partículas capazes de provocar o assoreamento dos cursos d'água.
E consta, ainda, que" ... certamellte as condições naturais dos
solos, fauna aquática, silvestre cf/ora não aS~'lImirãoa situação natural inicial.".
Os danos são, pois, reais. c pior, de certo modo irreversíveis,
tendo os d. Peritos, um engenheiro civil, e outro geólogo, apontado a extinção da fauna e flora
aquática (resposta ao quesito I. das rés)
Evidente, pois, que as rés, certamente no afã de obterem lucros
a qualquer custo, naturalmente sem as devidas licenças ambientais, vereda pela qual certamente
deparariam com empecilhos aos seus desígnios empresariais, procederam de modo predatório, ao
construir os drenas sub-superficiais nos imóveis, dando azo, por consectário, à dizimação das
lagoas existentes nas fazendas, em prol da obtenção da maior área possível para plantio. colheita e
beneficiamento da cana-de-açúcar, e em detrimento, de maneira absoluta, do meio ambiente, do
sistema ecológico, hídrico, e de fauna e flora, existente no local.
Tudo em prol da agricultura; tudo contra o meio ambiente; esta,
em suma, a nota da conduta das rés, afastada, pois, daquele ponto de equilíbrio entre o
desenvolvimento econômico e social, de um lado, e a preservação ambiental, de outro, referido na
decisão de tls.2.514/2.518.
Não há, no pedido pelos autores deduzido, exacerbado
heterodoxismo ambiental; de outra banda, no que diz respeito à rés, evidenciado se descortina o
seu desprezo às questõcs ambientais, que resta demonstrado, de maneira eloquente, porque sequer
deu início à recuperação das áreas degradadas, das áreas próximas às cotas de inundação (APP's),
preferindo imputar sua própria conduta ilícita aos órgãos ambientais.
Ora, se para fazer os drenas, e dizimar as lagoas, a fauna e a
flora locais, não titubearam, as rés, um segundo, o mínimo que lhes scria esperado era dar início à
recuperação das áreas de APP, ainda que sem aprovação em definitivo do órgão ambiental
competente, pois que, certamente, diante do considerável dispêndio financeiro que suportou, para
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fazer os projetos refutados pelo Juízo, teria condições de dar início às obras de recuperação das
APP's, com fulcro em projeto cOlTeto, em projeto realmente capaz de recompor, na medida do
possível, o meio ambiente degradado, dizimado. destruído.
Merece, pois, valhacouto, o pedido de condenação das rés ao
cumprimento de obrigação de fazer, consistente na prestação de medidas compensatórias em
relação ao danos diretos e indiretos causados ao meio ambiente, sobretudo aqueles irreversíveis.
Como bem anotado pelos Experl.~, "Os danos ambientais
geralmente são dificeis de mensurar, pois a flora e fauna foram dizimadas, o sistema hídrico
,mhterrâneo I! ~'uperficial foi toralmente alterado, sendo possível mensurar o volume de água que
foi expurgado do sistema quando da execução do estudo." (tl2.759).

Conquanto
realmente não seja possível a recuperação
ambiental quejando verificada antes da intervenção procedida pelas rés, pela própria manifestação
dos Srs. Peritos depreendo ser possível uma recuperação próxima da ideal, junto das áreas de APP,
no entorno das lagoas, que já se encontram consolidadas, e mais porque bastaria proteger as
lagoas, com matas ciliares, e fazer uma conectividade florestal entre as lagoas, a atuar como bom
motivador da biodiversidade local, c a propiciar interligações do lençol freático, favorecendo ua
estabilidade (fls.2.050 e 2.755).
Basta querer, e se empenhar, ou fazer, simplesmente porque,
ainda, decisõcs judiciais devem ser cumpridas, e sem que sobrevenha reforma desta sentença, sua
observância é compulsória,
Acolho, pois, o pedido, mas apenas em parte precisamente
porque a recuperação das lagoas e das APP's, bem próxima'da ideal, ou seja, da situação existente
antes das degradantes intervenções, se mostra possível, mas sem se descurar da perda que por
considerável tempo existiu, condenando as rés, solidariamente, a executar, ou a custear, planos e
projetos ambientais voltados à comunidade de Santa Bárbara D'Oeslc, mais diretamente lesada, no
prazo de dois anos, contados desta sentença, no valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais),
levando·se em consideração, em adminículo, a capacidade econômica das rés, de forma a
representar retribuição e desestímulo à perpetuidade de condutas sabidamente ilegais e nocivas à
biota.
Sobre este valor incidirão juros de mora à taxa de I% ao mês a
contar da citação, e correção monetária a contar da data do ajui7-Bmento desta ação, segundo os
índices da tabela prática do TJSP,
·7·
Em remate refuto o pedido de condenação das rés a não
receberem beneficios ou incentivos fiscais, bem como financiamentos, dos agentes financeiros
estatais ou provados, enquanlo não derem integral cumprimento às determinações contidas na
sentença condenatória, por falta de supedâneo legal para tanto, e mais porque é exatamente para
coarClar as rés ao cumprimento das decisões precedentes que houve cominação de multa, das
astreinJes,
DISPOSITIVO.
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- 8Ante todo o exposto CONFIRMO, IN TOTUM, a decisão de
antecipação dos efeitos da tutela c, por conseguinte, com resolução de mérito, nos moldes do
artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE
o pedido, o que faço para o fim de:
a) condenar as rés a procederem à instituição, medição,
demarcação e averbação da reserva florestal legal de 20% da área dos imóveis rurais em destaque,
ou seja, dos bens imóveis rurais matriculados no Registro Imobiliário desta Comarca pelos
números 24.200 (Fazenda São Luiz) e 7.021 (Fazenda Areia Branca), podendo, porém, assim
proceder em imóveis diversos, porventura, mediante justificativa técnica do órgão ambiental
competente, não se mostre possível a demarcação nas aludidas fazendas, através do sistema de
compensação previsto no inciso III do artigo 44 do Código Florestal de 1965, e, sucessivamente,
no artigo 44, § 4°, também do Código Florestal de 1965, sendo certo que, em qualquer destas três
hipóteses, não poderão, as rés, computar as áreas de APP, existentes nas fazendas São Luiz c
Areia Branca, no cálculo da reserva legal;
b) condenar as rés, solidariamente, a executar, ou a custear,
planos e projetos ambientais voltados à comunidade de Santa Bárbara D'Oeste, mais diretamente
lesada, no prazo de dois anos, contados desta sentença, no valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil
reais), levando-se em consideração, além dos danos ambientais infligidos ao aquífero, à fauna e à
flora então existentes nas referidas fazendas, a capacidade econômica das rés, de fonna a
representar retribuição e desestímulo à perpetuidade de condutas sabidamente ilegais e nocivas à
biota, que deverão ser acrescidos de juros de mora à taxa-de 1% ao mês a contar da citação, c
correção monetária a contar da data do ajuizamento desta ação, segundo os índices da tabela
prática do TJSP. até a data da efetiva consecução, finalização dos planos e projetos ambientais; c
c) refutar o pedido de condenação das rés a não receberem
beneficios ou incentivos fiscais, bem como financiamentos, dos agentes financeiros estatais ou
provados, enquanto não derem integral cumprimento às detenninações contidas na sentença
condenatória.
Sucumbentes em maior proporção, condeno as rés, outrossim
de fonna solidária, ao pagamento de eventuais despesas processuais residuais. Todos os valores
recolhidos, respeitantes às multas impostas nesta ação, deverão ser recolhidas junto ao Fundo
Estadual de Defesa dos Interesses Difusos, confornle requerido no derradeiro parágrafo de
fl.3.056. No mais anoto que nada deve constar, da sentença, sobre situação processual f1ltura,
ainda que de acontecimento certo (a interposição de recurso de apelação, no caso).
P. R. [nt.
Santa Barbara D'Oeste, 28 de abril de 2014.
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