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Data de Julgamento: 27-11-2018

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE

– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADAS –

EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE POTENCIALMENTE

POLUIDORA – POSTO DE COMBUSTÍVEIS – AUSÊNCIA

DE DESMONSTRAÇÃO DE DANO AMBIENTAL –

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“O juiz tão somente deferirá as provas necessárias à instrução do

processo, nos termos do artigo 130 do Código de Processo Civil.

Assim, presentes as condições que ensejam o julgamento

antecipado da lide, inexiste cerceamento de defesa. (...)” (Ap

94845/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E CPLETIVO, Julgado em

22/09/2015, Publicado no DJE 02/10/2015).

Afasta-se a preliminar de nulidade da sentença por falta de

fundamentação se, apesar de sucinto, aquele ato judicial foi

suficientemente motivado com as razões e motivos pelos quais o

magistrado entendeu que não ficou demonstrado o dano
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ambiental supostamente causado pela Apelada em seu

empreendimento comercial, atendendo, assim, o disposto no art.

93, IX, da Constituição Federal.

Na hipótese, foram elaborados 03 (três) laudos técnicos por

analistas ambientais da Secretaria de Estado de Meio Ambiente,

os quais atestam que o empreendimento da Apelada (posto de

combustíveis) não está localizado em Área de Preservação

Permanente (APP), possui Licença de Operação, bem como não

há qualquer ocorrência de dano ambiental na área, razão pela

qual deve ser mantida a sentença de improcedência.
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APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADA: RODOMAX COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério

Público em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Pontes e

Lacerda que, nos autos da Ação Civil Pública n.º 2029-89.2009.811.0013, proposta em

face de Rodomax Comércio de Combustíveis Ltda., julgou improcedentes os pedidos

formulados na inicial.

Nas razões do Apelo, o representante do Parquet alega,

preliminarmente, a nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa, ocasionado

pelo julgamento antecipado da lide.

Suscita, ainda, em sede de preliminar, que a sentença é nula em

razão da ausência de fundamentação.

No mérito, alega a existência da ilegalidade apresentada na

inicial, tendo em vista que a Apelada não observou a legislação ambiental municipal, a

qual exige o licenciamento ambiental prévio para o funcionamento de posto de gasolina.

Sob tais argumentos, requer o acolhimento das preliminares

suscitadas, a fim de que seja cassada a sentença. No mérito, pugna pelo provimento do

recurso para que sejam os pedidos julgados procedentes.

A Apelada apresentou contrarrazões às fls. 346/352 e defendeu a

manutenção da sentença.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do

Procurador, Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo desprovimento do recurso

(fls. 359/360).

É o relatório.
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P A R E C E R (ORAL)

O SR. DR. JOSÉ ZUQUETI

Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

(RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Apelante argui, preliminarmente, que seu direito de defesa foi

cerceado, ao argumento de que o Magistrado singular não lhe oportunizou a produção de

provas.

Argumenta, para tanto, que a produção de provas é

imprescindível ao deslinde da pretensão deduzida, uma vez que com ela iria comprovar

a prática de conduta danosa ao meio ambiente.

Assim, pleiteia a anulação da sentença invectivada e o retorno

dos autos para a reabertura da instrução processual.

Consoante disposto no artigo 330, inciso I, do CPC/73, somente

é possível o julgamento antecipado da lide se a questão de mérito for unicamente de

direito ou, sendo de direito e de fato, prescindirem estes últimos de comprovação em

audiência.

Conjuntamente com o dever de o Juiz determinar de ofício as

provas necessárias à formulação do seu convencimento, o art. 130 do CPC/73 ainda

confere ao Magistrado a possibilidade de indeferimento das pretensões descabidas.

Compulsando os autos, verifica-se que o Apelante requereu a

produção de prova documental, testemunhal, pericial e outras que se fizessem

necessárias (fl. 253). Contudo, o Magistrado singular julgou antecipadamente a lide

porque firmou entendimento de que a produção de outras provas nada acrescentaria ao

acervo documental acostado aos autos.

Fl. 4 de 12

D
ocum

ento assinado digitalm
ente por: A

N
T

O
N

IA
 S

IQ
U

E
IR

A
 G

O
N

C
A

LV
E

S
 R

O
D

R
IG

U
E

S
:136, em

 04/12/2018 16:35:21
A

cesso ao docum
ento em

: http://servicos.tjm
t.jus.br/processos/tribunal/consulta.aspx

C
have de acesso: 8080e145-6913-406b-ab3f-f3a710456382



SEGUNDA CÂMARA DE DIREITOPÚBLICO E COLETIVO
APELAÇÃO Nº 150673/2016 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA DE PONTES E
LACERDA
RELATORA:DESA. ANTÔNIA SIQUEIRAGONÇALVES

Nessa esteira, em que pese o Apelante alegue a

imprescindibilidade da produção de prova, observa-se que não há qualquer vício

substancial ou formal que pudesse infirmar a validade da prova documental apresentada,

a fim de justificar o retorno dos autos à origem.

Ressalta-se, também, que o Juiz é o destinatário das provas e

cabe a ele aferir e aquilatar sobre a necessidade ou não de sua produção (art. 130,

CPC/73) e, in casu, está clara a prescindibilidade da remessa dos autos à instância de

origem, sob pena de afronta aos princípios da economia e celeridade processual, eis que

os laudos técnicos elaborados pelos analistas ambientais de fls. 234/236, 243/247 e

294/296, não deixa dúvidas acerca da inexistência de dano ambiental.

Ademais, não se pode olvidar que por se tratar de documento

lavrado por agente público, o relatório técnico goza de presunção juris tantum de

veracidade dos fatos nele contidos, nos termos do art. 364 do CPC/73, de modo que

somente com prova robusta em contrário é que pode ser ele elidido.

Em outras palavras, a oitiva de testemunhas e/ou o depoimento

pessoal do representante da empresa não teria qualquer serventia para o deslinde da

questão judicializada, porquanto a prova pericial não seria capaz de ilidir os documentos

que instruem o feito, já que os fatos ocorreram nos idos de 2010.

Não se pode olvidar, por fim, que a finalidade da prova é formar

a convicção do juiz, seu principal destinatário, quanto à existência dos fatos da causa.

Isso porque, “a prova não tem um fim em si mesma ou um fim

moral e filosófico; sua finalidade é prática, qual seja: convencer o juiz” (Vicente Greco

Filho, in Direito Processual Civil Brasileiro, vol. 2, Saraiva, 16a edição, p. 182).

Assim, constatado que a questão de mérito envolve matéria

unicamente de direito e de fato, cujo deslinde não depende de novas provas,

mostrando-se suficiente para o convencimento do juiz apenas os documentos acostados,

não há que se falar em cerceamento de defesa.

Logo, sem mais delongas, rejeito a preliminar em voga.

É como voto.
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V O T O (PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE

FUNDAMENTAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

(RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Apelante alega, ainda, a nulidade da sentença impugnada, ao

argumento de que seria ela genérica, uma vez que em nenhum momento enfrentou as

questões trazidas na inicial, caracterizando, pois, a ausência de fundamentação.

Pois bem. Conforme disposto no art. 93, inciso IX, da

Constituição Federal e no art. 11 do Código de Processo Civil, todas as decisões

judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade.

Logo, o vício que ora se alega somente se verifica quando há

inequívoca ausência dos fundamentos que levaram o julgador a formar seu

convencimento, porquanto a Constituição não exige que a decisão seja extensivamente

fundamentada, sendo válida sua fundamentação de forma sucinta, de modo que havendo

um mínimo de fundamentação, não se pode falar em ausência dessa.

Ademais, o Juiz não está obrigado a responder a todas as

alegações das partes, ainda mais quando já tenha encontrado motivo suficiente para

fundamentar a decisão; e nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e

tampouco a responder, um a um, a todos os seus argumentos.

Confira-se, a propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de

Justiça sobre o tema:

“Destarte, não está obrigado o Magistrado a julgar a questão posta a seu exame

de acordo com o pleiteado pelas partes, mas, sim, com o seu livre

convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, aspectos

pertinentes ao tema, jurisprudência pacificada e da legislação que entender

pertinente ao caso concreto” (STJ, Emb. Decl. nos Emb. Decl. no REsp
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141604-RS, Ministro Rel. José Delgado, 1ª Turma).

No mais, o inconformismo da parte sucumbente não pode ser

confundido com ausência de motivação da decisão, até porque, repita-se, o que

caracteriza a nulidade é a total ausência de motivação, mas nunca a brevidade desta ou a

contrariedade ao interesse de uma das partes.

Nesse sentido, os seguintes Precedentes: Ap 66468/2017, DESA.

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018; Ap

18576/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

E COLETIVO, Julgado em 13/03/2017, Publicado no DJE 23/03/2017.

Na hipótese, a sentença foi devidamente fundamentada, tendo o

magistrado a quo, conquanto sucintamente, exposto suas razões e motivos pelos quais

entendeu que não ficou demonstrado o dano ambiental supostamente causado pela

Apelada em seu empreendimento comercial, atendendo, assim, o disposto no art. 93, IX,

da Constituição Federal.

Com esses fundamentos, rejeito a preliminar em voga.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Ministério Público Estadual ajuizou esta

Ação Civil Pública sob o argumento de que a empresa Rodomax Comércio de

Combustíveis Ltda. estaria infringindo a legislação ambiental ao exercer, sem licença ou

autorização dos órgãos competentes, atividade potencialmente poluidora (posto de
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combustível).

Ao analisar o feito, o Magistrado singular julgou improcedentes

os pedidos ministeriais, sob o argumento de que não ficou demonstrado o dano

ambiental supostamente praticado pela Apelada.

Inconformado, o representante do Parquet alega que ficou

demonstrada a ilegalidade apresentada na inicial, tendo em vista que a Recorrida não

observou a legislação ambiental municipal, a qual exige o licenciamento ambiental

prévio para o funcionamento de posto de gasolina.

Pois bem. É cediço que a responsabilidade por danos ambientais

é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a

ação ou omissão e o dano ambiental causado, pouco importando tenha ou não culpa o

infrator.

Nesse sentido, aliás, são categóricos o art. 14, §1º, da Lei n.

6.938/1981 e o art. 225, §3º, da Constituição Federal, in verbis:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,

bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se

ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as

presentes e futuras gerações.

(...) § 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 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal,

estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à

preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação

da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(..) § 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o

poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou
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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.

No caso em espécie, foram elaborados 03 (três) laudos técnicos

por analistas ambientais da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, quais sejam, Laudo

Técnico de Vistoria n.° 004/2010 (fls. 234/236-TJ), Laudo Técnico de Vistoria n.°

003/2011 (fls. 243/247-TJ) e Relatório Técnico de Inspeção n.° 020/16 (fls.

294/296-TJ), os quais atestam que o empreendimento da Apelada (posto de

combustíveis) não está localizado em Área de Preservação Permanente (APP), possui

Licença de Operação, bem como não há qualquer ocorrência de dano ambiental na área.

Nesse sentido, mister se faz transcrever um pequeno trecho do

relatório de fls. 294-TJ, in verbis:

(...)

6. CONSTATAÇÕES

Com o objetivo de atender ao solicitado no Ofício nº 1456/2015 do Poder

judiciário do Estado de Mato Grosso, solicitando vistoria na área objeto da

degradação (posto de gasolina) da empresa Rodomax Comércio de

Combustíveis LTDA nas proximidades do Córrego Buritis, foi realizada

vistoria in loco sendo constatado que o posto Iguaçu possui Licença de

Operação - LO nº 304956/2012 e suas instalações não estão localizadas em

Área de Preservação Permanente – APP.

Constatou-se ainda que não há lançamento de efluentes do lava a jato em vias

públicas, pois os mesmos são encaminhados à rede de esgoto.

(...)

Dessa forma, pelo que se depreende dos laudos periciais citados,

não há qualquer comprovação de dano ambiental produzido pelo empreendimento da

Recorrida.
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Com efeito, a proteção do meio ambiente é matéria

constitucional, e que o Poder Público tem não só legitimidade, mas dever de promover

sua defesa e preservação. Preservação essa que é encarada como prioridade no

ordenamento jurídico pátrio, em atenção aos riscos que podem resultar à coletividade,

em virtude de sua degradação.

Por óbvio que não se quer aqui, de forma alguma, pôr à prova a

evidente importância que tem o meio ambiente, tampouco a legítima preocupação que

cabe ao Poder Público no sentido de conservá-lo.

Contudo, tão somente se vislumbra o dever de reparar ou

indenizar quando verificados ação/omissão e dano, bem como um nexo de causalidade

que sustente uma relação direta entre esses elementos. Inexistindo um desses, inexiste

também o dever de reparar ou indenizar. Assim, embora seja objetiva a responsabilidade

em matéria ambiental, na qual se dispensa a verificação da culpa, faz-se necessária,

todavia, a comprovação da ocorrência do dano, para fins de responsabilização.

Analisando o conjunto probatório juntado pelo autor, tenho-o

por insuficiente, uma vez que não comprovou o dano propriamente dito, revelando-se

demasiadamente abstrata a argumentação trazida pelo representante do Parquet. Não há

sequer indício de degradação ambiental não recuperável, a ensejar a indenização

postulada.

Por fim, a ausência de licença ambiental ou do Estudo de

Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) não implica, por si

só, a ocorrência de um dano e o dever de repará-lo, podendo caracterizar, em um

primeiro momento, uma infração administrativa, sujeita a sanção correspondente.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL.

LANÇAMENTO DE PARTICULADOS NA ATMOSFERA E DEPÓSITO

DE RESÍDUOS A CÉU ABERTO. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DANO

AMBIENTAL NÃO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE
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DEGRADAÇÃO NÃO RECUPERÁVEL DA ÁREA. CONJUNTO

PROBATÓRIO INSUFICIENTE. ARGUMENTAÇÃO

DEMASIADAMENTE ABSTRATA.Embora seja objetiva a responsabilidade

em matéria ambiental, na qual se dispensa a verificação da culpa, faz-se

necessária, todavia, a comprovação da ocorrência do dano, para fins de

responsabilização. Hipótese em que o conjunto probatório juntado pelo autor

civil público mostra-se insuficiente, uma vez que não comprovou o dano

propriamente dito e a efetiva ocorrência de degradação ambiental não

recuperável, a ensejar a indenização postulada, revelando-se demasiadamente

abstrata a argumentação trazida aos autos. Embora tenham sido identificados

os itens da Licença Operacional que teriam sido descumpridos, não consta na

autuação e no Relatório Ambiental nº 009/2009, elaborado pela Secretaria do

Meio Ambiente, qualquer comprovação do alegado dano ambiental. Ainda,

não há identificação dos padrões descumpridos ou mesmo caracterização do

material particulado; tampouco há descrição dos resíduos que teriam sido

depositados a céu aberto, de modo que não se pode afirmar a... existência de

irregularidade no ponto, haja vista que a própria licença permite o depósito de

resíduos em áreas do empreendimento (item 4.2). A ausência de licença

ambiental não implica, por si só, a ocorrência de dano e o consequente dever

de repará-lo; caracteriza, sim, infração administrativa, sujeita a sanção

correspondente. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº

70074931585, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:

Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 25/10/2017). (TJ-RS - AC:

70074931585 RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Data de Julgamento:

25/10/2017, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do

dia 07/11/2017).

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso

de apelação e mantenho intacta a sentença objurgada.

É como voto.
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APELAÇÃO Nº 150673/2016 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA DE PONTES E
LACERDA
RELATORA:DESA. ANTÔNIA SIQUEIRAGONÇALVES

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de

Mato Grosso, sob a Presidência do DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da

Câmara Julgadora, composta pela DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

(Relatora), DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º Vogal) e DES. JOSÉ ZUQUIM

NOGUEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NEGOU

PROVIMENTOAO RECURSO.

Cuiabá, 27 de novembro de 2018.

-------------------------------------------------------------------------------------------

DESEMBARGADORA ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES -

RELATORA
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