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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 

2167649-63.2017.8.26.0000, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é 

agravante ABENGOA BIOENERGIA AGROINDÚSTRIA LTDA., é agravado 

CETESB - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL.

ACORDAM, em 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal 

de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao 

recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este 

acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 

OSWALDO LUIZ PALU (Presidente) e RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO.

São Paulo, 21 de setembro de 2017.

Torres de Carvalho
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Voto nº AI-5.794/17

Agravo nº 2167649-63.2017  1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente

Agte: Abengoa Bioenergia Agroindústria Ltda.

Agdo: CETESB - Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental

Origem: 2ª Vara Cível (S J Boa Vista)  Proc. nº 1000347-39.2015

             Juiz: Heitor Siqueira Pinheiro

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Multa ambiental. São João 
da Boa Vista. Fazenda Santa Rita. AIIPM nº 63000304 de 
6-1-2017. Queima de palha de cana-de-açúcar em área 
correspondente a 154,57 hectares. Multa. LE nº 10.547/00, art. 
20. Área queimada. Perícia.  Área queimada. Perícia. O órgão 
ambiental indica a área atingida pelas chamas com base nos 
vértices obtidos através de sistema de GPS; a medição foi 
realizada contemporaneamente ao evento danoso, consignada 
nos Autos de Inspeção nº 1341033 de 27-8-2010 e 134136 de 
30-8-2010, e considerada adequada no julgamento da AC nº 
1000347-39.2015, 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente, 
12-5-2016, Rel. Torres de Carvalho, sem relevante motivo para 
agora dispor de forma diversa. A autuada não impugnou na fase 
de conhecimento, nem impugna neste momento, as 
coordenadas apontadas pelo órgão ambiental; apenas sugere 
método que a isentaria da responsabilidade por significativa 
área atingida pelas chamas tão somente por não estar abrangida 
pelo contrato de parceria agrícola firmado com o proprietário 
do imóvel rural. A perícia é desnecessária.  Agravo 
desprovido.

1. Trata-se de agravo interposto contra a decisão de 

fls. 686, aqui fls. 90 que indeferiu a produção de prova pericial para 

especificar a área atingida pela queimada. A agravante alega que em 6-1-2017, 

após o trânsito em julgado do acórdão proferido na AC nº 1000347-39.2015, 

1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente, 12-5-2016, Rel. Torres de Carvalho, 
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que deu parcial provimento ao recurso para reduzir a multa ambiental aos 

limites da LE nº 10.547/00, a CETESB lavrou o AIIPM nº 63000304, que 

indica a área atingida correspondente a 154,57 hectares; a CETESB afirma ter 

apurado o valor da multa com base nos vértices consignados no Auto de 

Inspeção nº 1341033/10 e na foto aérea acostada ao processo administrativo 

nº 6300152/10. Não foi considerada a área efetivamente atingida pelo fogo; a 

imagem utilizada para mensurar a infração data de junho de 2006 e não 

apresenta nitidez suficiente para suportar a autuação; fotos aéreas de 

períodos distintos da ocorrência não têm utilidade para identificar os limites 

das quadras de cana atingidas pelo fogo; o levantamento de campo foi feito 

com GPS a partir dos carreadores que contornam as quadras de cana-de-

açúcar exploradas na Fazenda Santa Rita; a CETESB não trouxe outras 

informações sobre os métodos utilizados para apurar a sobreposição do 

polígono apurado em campo com os polígonos de cada quadra de cana que 

tenha sido afetada pelo fogo; a forma sumária de apuração é inadequada e 

insuficiente para a delimitação da área afetada pelas chamas; utilizou-se 

apenas uma fonte de dados para delimitar o polígono que ultrapassa os 

limites da área sob a responsabilidade da executada. A agravante apresentou 

medição adequada segundo os pontos lançados no auto de inspeção e os 

correspondentes às quadras exploradas de cana; manejou imagem do ano da 

autuação e carta do IBGE; o levantamento topográfico realizado com base nas 

coordenadas indicadas pela CETESB indica área de 32,96 hectares atingidos 

pelas chamas. A falta de apuração objetiva do alcance do fogo implica 

descumprimento do acórdão que vinculou a multa à área atingida pelas 

chamas; a autuação é viciada por desrespeito ao art. 74 da LF nº 9.605/98; 

também há violação ao art. 8º, § 1º da LE nº 997/76; a multa deve refletir a 

real extensão da área afetada e um agente público não pode estabelecer o 

valor quando exigida apuração topográfica técnica ampla. Pede a fixação da 

multa em 988,80 UFESP ou, alternativamente, a realização de prova pericial 

topográfica para aferição da área afetada.
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É o relatório.

2. Contexto. A ABENGOA BIOENERGIA 

AGROINDUSTRIAL LTDA. foi autuada, AIIPM nº 63000033 de 10-9-2010, por 

queima de palha de cana-de-açúcar nas coordenadas UTM SAD 69 307.576m 

E e 7.565.480m N, Fazenda Santa Rita, município de São João da Boa Vista, 

durante período de proibição estabelecido na Resolução SMA nº 35/2010, nos 

termos do art. 26 do DE nº 8.468/76, que aprova o Regulamento nº 997/76, e 

conforme os Autos de Inspeção nº 1341033 de 27-8-2010 e 134136 de 

30-8-2010 (aqui fls. 112/114, 115/116, 117/118); a autoridade 

administrativa aplicou-lhe multa de 5.001 vezes o valor da UFESP, nos termos 

do art. 81, II, 84, III e 94 do decreto.

Após o inexitoso trâmite administrativo e a 

inscrição do débito na dívida ativa, a autuada ajuizou a ação anulatória nº 

1000347-39.2015, 2ª Vara Cível da Comarca de São João da Boa Vista, 

depositando a quantia histórica de R$-106.271,25 para fins de suspensão da 

exigibilidade do débito (aqui fls. 120/169, 172/175). A sentença de 

improcedência foi parcialmente reformada no julgamento da AC nº 

1000347-39.2015, 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente, 12-5-2016, Rel. 

Torres de Carvalho, deram parcial provimento ao recurso da autora para, 

mantida a autuação, reduzir a multa aos limites da LE nº 10.547/00 (aqui fls. 

230/235, 291/300). Com o trânsito em julgado (aqui fls. 301), a CETESB 

lavrou em face da agravante o AIIPM nº 63000304 de 6-1-2017 pela queima de 

palha de cana-de-açúcar em área correspondente a 154,57 hectares, com 

multa fixada em 4.367 vezes o valor da UFESP, nos termos dos art. 81, II e 94 

do DE nº 8.468/76 e art. 24 da LE nº 10.547/00 (aqui fls. 302/305). A 
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controvérsia, agora, fica por conta da área queimada, que a autuada afirma 

ser de 32,96 hectares.

3. Área queimada. Perícia. A CETESB calculou a área 

atingida pelas chamas com base nos vértices consignados no Auto de 

Inspeção nº 1341033 de 27-8-2010 e em mapa acostado ao processo 

administrativo nº 63/00152/10, obtendo a área total de 154,57 hectares (aqui 

fls. 334/335); afirma que o perímetro atingido pela queima foi determinado na 

constatação descrita no Auto de Inspeção nº 134036 de 30-8-2010, quando 

percorrida a área com o uso de GPS (aqui fls. 346/350). A autuada 

desqualifica o método utilizado pelo órgão ambiental e afirma ter realizado 

levantamento topográfico em carta do IBGE em que constam os vértices 

indicados no Auto de Inspeção e as áreas de cana exploradas na Fazenda 

Santa Rita segundo o contrato de parceria agrícola acostado aos autos (aqui 

fls. 100/111, 340/345); e acrescenta que a área de intersecção entre os 

vértices apurados pela CETESB e a área explorada pela autuada corresponde 

a apenas 32,96 hectares.

O cerne da controvérsia é claro e o deslinde pende 

em favor da agravada, por dois motivos. Um, porque o órgão ambiental indica 

a área atingida pelas chamas com base nos vértices obtidos através de 

sistema de GPS (aqui fls. 113, 116); a medição foi realizada 

contemporaneamente ao evento danoso, consignada nos Autos de Inspeção nº 

1341033 de 27-8-2010 e 134136 de 30-8-2010, e considerada adequada no 

julgamento da AC nº 1000347-39.2015, 1ª Câmara Reservada ao Meio 

Ambiente, 12-5-2016, Rel. Torres de Carvalho (aqui fls. 295/296); inexistindo 

relevante motivo, não há razões para agora dispor de forma diversa. Outro, a 

autuada não impugnou na fase de conhecimento, nem o faz agora, as 
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coordenadas apontadas pelo órgão ambiental; limita-se a adotar a intersecção 

entre os polígonos decorrentes desses vértices e a área explorada na Fazenda 

Santa Rita através de contrato de parceria agrícola (aqui de fls. 100/111); mas 

o método sugerido a isentaria da responsabilidade por significativa área 

atingida pelas chamas tão somente porque não abrangida pela avença firmada 

com o proprietário do imóvel rural, o que não se admite na espécie. A 

agravante não tem razão, sendo desnecessária a realização de perícia técnica.

O voto é pelo desprovimento do agravo. Faculto 

às partes oporem-se, em igual prazo, ao julgamento virtual de recurso futuro.

TORRES DE CARVALHO

Relator
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