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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 
AVISO Nº 573/2020–PGJ-CAOCV, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2020 

 

 Avisa que o Agravo de Instrumento nº 
2277148-11.2019.8.26.0000, j.13/04/2020, 
encontra-se disponível na página do CAO-
Urbanismo e Meio Ambiente, na área restrita. 
(EMENTA ELABORADA) 

 

O Procurador-Geral de Justiça, no uso de suas atribuições e a pedido do CAO Cível e de 

Tutela Coletiva - Centro de Apoio Operacional de Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo, 

AVISA aos Senhores Membros da Instituição e demais interessados, que a 2ª Câmara 

Reservada ao Meio Ambiente do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), no julgamento 

do AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2277148-11.2019.8.26.0000, j. 13/04/2020, acolheu o 

recurso interposto pelo representante da Instituição, reconhecendo que no Cumprimento de 

Sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, cumpre ao 

juiz da causa, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias à satisfação 

das obrigações previstas no título, consoante disposto no art. 536, do CPC, determinando a 

expedição dos ofícios requeridos. No caso, o GAEMA-Núcleo Pontal do Paranapanema, 

requereu a expedição de ofícios à Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável 

CDRS da Secretaria de Agricultura e Abastecimento SAA, para análise do “Cadastro 

Ambiental Rural (CAR)” e à Coordenadoria de Fiscalização e Biodiversidade - CFB (antiga 

CBRN), tendo por finalidade vistoriar e apurar as atuais condições ambientais do imóvel, para 

que se cumpra efetivamente o que decidido nos autos principais, com a satisfação integral 

das obrigações apostas no TAC. 

  

O v. acórdão transitou em julgado em 01/06/2020, assim ementado: 

  

“Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença em ação civil pública. Expedição 

de ofícios requeridos pelo Ministério Público para averiguar o cumprimento ou não do 

Termo de Ajuste de Conduta. Necessidade. Cumpre ao juiz da causa determinar as 

medidas necessárias à satisfação das obrigações previstas no título, consoante dispõe 

o art. 536, CPC. Recurso provido.” 
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Referido julgado, encontra-se disponível na página do CAO-Urbanismo e Meio Ambiente, 

na área restrita, no seguinte caminho: Áreas de Atuação > Meio Ambiente > Material de Apoio 

M.A. - Atual > Questões Processuais > Jurisprudência. 
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