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PROCESSO: 1043262-38.2021.4.01.3700 
CLASSE: AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL (65) 

POLO ATIVO: Ministério Público Federal (Procuradoria) 

POLO PASSIVO:INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS -

IBAMA 
 

 
 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
 

Vistos etc.
 

Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada entre partes MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL (autor) e IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (réu), qualificadas, que objetiva a imposição de obrigação de fazer consiste no
restabelecimento dos serviços de fiscalização de transporte de produtos e subprodutos florestais
nas rodovias do estado do Maranhão, em razão da suspensão indevida e da ocorrência de
omissão nas ações fiscalizatórias de sua atribuição.
 

Sustenta, em síntese, os seguintes argumentos: (i) a Superintendente Regional (do
IBAMA) determinou a suspensão das ações fiscalizatórias voltadas ao controle de transporte de
produtos e subprodutos florestais nas rodovias do estado do Maranhão; (ii) o réu não tem
realizado o controle de autuações e apreensões administrativas decorrentes das notificações
encaminhadas no âmbito de operações/apreensões realizadas pelo Departamento de Policia
Rodoviária Federal a fim de auxiliar outros órgão de fiscalização; (iii) a falta de fiscalização nas
principais rotas terrestres de escoamento de produtos florestais explorados irregularmente (BRs
222 e 316, neste estado) pode causar graves prejuízos às áreas de proteção ambiental federais,
principalmente à Reserva Biológica do Gurupi e aos territórios indígenas que possuem grande
dossel florestal, alvo de constantes desmatamentos sem autorização; (iv) a existência de
eventuais parcerias firmadas com outros órgãos públicos ambientais não afasta o dever-
poder que  decorre das atribuições do demandado (Lei 7.735/1989; Lei Complementar 140/2011);
 
 

Formula pedido de tutela de urgência (antecipação dos efeitos da tutela
jurisdicional) para que seja determinado ao réu, no prazo de 15 (quinze) dias, o seguinte: (i)
restabelecimento dos serviços de fiscalização do transporte de produtos e subprodutos florestais
nas rodovias maranhenses, especialmente nas vias já identificadas por ele (réu) como pontos de
circulação de madeira nos polos madeireiros clandestinos ou procedente de estados da região
Norte; (ii) comprovação do cumprimento da medida, devendo o réu encaminhar diretamente aos
órgãos do Ministério Público Federal os eventuais autos de infração lavrados, bem assim
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apresentar nestes autos cópias dos atos administrativos pertinentes, como eventuais atos de
cooperação firmados, designação de equipes, ordens de realização de operações e relatório
sintético das medidas de polícia realizadas, com periodicidade bimestral ou o seu envio
diretamente à Procuradoria da República no Maranhão.
 

A inicial foi instruída com documentos.
 

O IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis ofereceu resposta preliminar com as seguintes alegações: (i) impossibilidade de
judicialização de políticas públicas, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes;
(ii) violação do princípio da reserva do possível e da legalidade da despesa pública
(impossibilidade material do cumprimento da obrigação); (iii) vedação à concessão de tutela de
provisória de urgência que esgote o objeto da demanda; (iv) ausência de omissão, visto que
realizadas inúmeras ações específicas para a fiscalização e controle de desmatamento de terras
indígenas e de áreas federais submetidas a regime especial de proteção ambiental, para a
execução máxima do PNAPA - Plano Nacional Anual de Proteção Ambiental; (v) competência
constitucional comum autoriza que o exercício da atividade fiscalizatória ambiental observe, em
princípio, a atribuição primária (competência licenciatória) de cada ente (princípio da eficiência),
de modo que sua (réu) atuação nas rodovias deve ser realizada apenas de forma supletiva, à
vista da competência de licenciamento e gestão florestal do Estado do Maranhão, bem como do
interesse estadual na fiscalização tributária, e sua maior capilaridade e efetivo conjunto
(servidores e recursos financeiros da SEFAZ, SEMA e PM/BPA - ID 762475448).
 

É relatório.
 

Examino as questões processuais.
 
VEDAÇÃO À CONCESSÃO DE TUTELA DE PROVISÓRIA DE URGÊNCIA QUE ESGOTE O
OBJETO DA DEMANDA.
 

Não há risco de satisfatividade (irreversibilidade) dos efeitos da tutela de urgência
com impedimento à sua (tutela de urgência) concessão; a questão aqui deve ser examinada em
duas perspectivas (planos dos fatos e do direito).
 

No plano dos fatos, a pretendida imposição de obrigação de fazer não representa,
por si, risco de esgotamento do objeto da demanda, pela simples razão de que tal imposição
poderá cessar se e quando for demonstrado que o réu não deve suportá-la, nos termos em que
inicialmente concebida; tal circunstância poderá - em tese - ser reanalisada a qualquer momento.
 

Parece-me, portanto, de meridiana clareza (plano dos fatos) que a imposição de
medidas para dar maior efetividade à proteção ambiental de áreas e bens de interesse federal,
através do restabelecimento de ações fiscalizatórias ostensivas nas principais rodovias terrestres,
não tem absolutamente nada de irreversível; longe disso, irreversíveis poderão ser as
consequências advindas da ausência de controle e fiscalização ambiental a fim de evitar o
escoamento - através das vias públicas - de produtos florestais advindos de exploração irregular
vegetal de áreas especialmente protegidas.
 

No plano do direito, considero que o argumento sequer tem base jurídica.
 

Mesmo naqueles casos (plano teórico) em que há risco de irreversibilidade - e esta
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ação civil pública não é um deles (plano dos fatos) -, a probabilidade (risco) de
irreversibilidade dos efeitos fáticos do provimento antecipado não pode representar obstáculo à
concessão da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional quando estiver em causa a própria
efetividade do direito controvertido; a situação se resolve, então, pela ponderação entre os
interesses em conflito, prevalecendo - nesses casos (plano teórico) - a tutela do direito que se
mostra mais provável.
 

Em outras palavras: no plano processual - e na fase de cognição provisória - deve
preponderar o direito cuja existência a prova que instrui o processo aponta-o como mais provável.
 

Trata-se de uma categoria própria do processo, como é - a título de exemplo - a do
direito líquido e certo no mandado de segurança.
 

Assim é que a opção pelo direito mais provável (categoria processual) - na verdade
o direito que, de acordo com a prova existente, se mostra como o mais relevante - não se faz
sem exame da probabilidade (e consequente maior relevância) deste mesmo direito, pois
somente ela (relevância) autoriza sacrificar o direito improvável em benefício do direito provável,
até porque o risco da irreversibilidade pode decorrer tanto da concessão quanto da denegação
da tutela de urgência (antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional) e em ambas as hipóteses
haveria esgotamento do objeto da demanda.
 

Numa como noutra a decisão judicial, ao final, de nada valeria.
 

Parece evidente, aqui, que a tensão só encontra solução possível através do juízo
de ponderação, de modo a identificar o interesse que se mostra como mais relevante no caso
concreto.
 

Admitir-se que o risco de irreversibilidade autoriza a vedação de antecipação dos
efeitos da tutela jurisdicional - em casos nos quais a probabilidade (e consequente relevância) do
direito afirmado recomenda sua concessão, seria o mesmo que dizer que a legislação protege o
dano e permite a prestação de tutela jurisdicional contra direito que se mostra mais provável
(verossímil).
 

Ora, isso equivaleria ao absurdo de prestar tutela (provisória) jurisdicional em favor
de quem aparenta não possuir razão.
 

Aqui, a única conclusão a que se pode chegar é a de que, se existente um direito
que se mostra como mais provável (verossímil), a tutela - mesmo que provisória - deve ser
prestada exatamente em benefício desse direito, sobretudo se houver risco à segurança e à
integridade de bens difusos, de valor inestimável e de interesse de toda coletividade, e o prejuízo
que resultaria do indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional exceder
demasiadamente o prejuízo que o processo judicial pretende evitar.
 

Em outras palavras: a tutela provisória está baseada naquilo que a doutrina
processual concebe como juízo de verossimilhança preponderante (conceito de origem sueca
que foi desenvolvido pela doutrina alemã), ou seja, na tutela do direito aparente e nos limites da
prova que lhe serve de fundamento.
 

Seja como for, não parece legítimo que o Poder Judiciário possa recusar-se a
prestar tutela jurisdicional a favor de direito que se mostra mais provável (verossímil) e correr o
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risco de, ao final do processo, reconhecer-lhe (este mesmo direito) apenas a existência teórica.
 
JUDICIALIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS.
 

Sem razão a alegação de que a judicialização da questão viola a cláusula da
separação de poderes, a reserva do possível e a legalidade da fixação da despesa pública.
 

Esses argumentos conduziriam à falta de interesse processual na demanda, dada a
impossibilidade jurídica (improcedência prima face) de controle jurisdicional do comportamento
administrativo; nesse sentido, seu exame deve preceder aquele relativos aos pressupostos da
tutela de urgência.
 

A tese, contudo, não me convence.
 

O controle jurisdicional da omissão administrativa não significa violação à separação
de poderes por meio da substituição da administração pela jurisdição, mas, exclusivamente, o
exercício - pelo Poder Judiciário - da responsabilidade constitucional de que está investido, ou
seja, de sua função primária e específica de examinar e, se for o caso, reparar qualquer lesão -
real ou potencial - à esfera jurídica do ser humano (ou de uma coletividade de seres humanos,
determinada ou não).
 

A prerrogativa de atuar discricionariamente não autoriza a violação dos limites
impostos pelo ordenamento nem justifica a existência de vícios no comportamento administrativo.
 

A liberdade assegurada à Administração Pública, no plano de sua competência
discricionária, é para alcançar com a maior eficiência possível os interesses públicos que
persegue, não para descumprir os limites impostos pela legislação.
 

O espaço de competência do Judiciário, por sua vez, consiste em estabelecer
normativamente os limites dessa atuação discricionária, não em exercer - propriamente - o poder
discricionário, e somente na segunda situação (hipótese) haveria invasão de competência
constitucional assegurada a outro Poder.
 

Cabe, portanto, à Administração Pública exercer seu dever-poder discricionário nos
limites das balizas normativas; à Jurisdição cabe dizer se esses limites foram respeitados.
Entender o contrário equivaleria não à preservação da cláusula de separação dos poderes, mas
à aniquilação do princípio, com o consequente desfazimento do sistema de freios e contrapesos.
 

Não me parece, por isso, cabível falar na existência ou não de controle jurisdicional
do comportamento administrativo, mas - sim - na existência de limites ao seu (controle) exercício,
na medida em que o monopólio da jurisdição consubstancia verdadeiro dever constitucional de o
Poder Judiciário verificar a conformação dos atos estatais ao ordenamento jurídico, sobretudo
aos preceitos constitucionais.
 

Já no que se refere à máxima da reserva do possível, a necessidade - em tese - de
sua observância, como decorrência mesma da liberdade de conformação do Estado
(Administração Pública) na concretização dos direitos fundamentais, está adstrita ao postulado
da supremacia da Constituição, na medida em que os direitos fundamentais representam uma
autêntica pauta de valores que o ordenamento constitucional impõe a todas as esferas de poder
(Executivo, Legislativo e Judiciário).
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Não se desconhece aqui a complexidade da questão, ainda mais diante do cenário
de precariedade e escassez de recursos humanos para o desenvolvimento adequado das
atribuições da autarquia federal demandada, mas isto não pode significar a negação à defesa do
meio ambiente, garantia constitucionalmente reconhecida.
 

Passo ao exame do pedido de tutela de urgência.
 

É parcialmente procedente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela
jurisdicional.
 

O primeiro de seus pressupostos - existência de elementos de prova que
evidenciem a probabilidade do direito alegado - está parcialmente presente, ao menos a
princípio, na medida em que a prova documental produzida sugere que houve suspensão
irregular das ações fiscalizatórias de atribuição do réu nas rodovias do estado do Maranhão.
 

A Constituição Federal pontua como competência comum aos entes federativos o
dever de proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas (art. 23,
VI).
 

A Lei Complementar 140/2011, ao regulamentar as ações administrativas
decorrentes do exercício da competência constitucional (ambiental) comum, ressaltou que, a
despeito do dever de fiscalização inerente à atribuição do órgão ambiental que promoveu o
licenciamento de atividade com repercussão ambiental, os demais entes federativos estariam
igualmente autorizados à realização de ações fiscalizatórias a fim de verificar a conformidade de
empreendimentos e atividades efetiva ou potencialmente poluidores ou utilizadores de recursos
naturais (art. 17, p. 3º).
 

Ao que parece, são duas as atribuições principais dos órgãos ambientais: uma, de
caráter eminentemente preventivo, referente à legitimação para o exercício de atividades que
podem causar impacto ao meio ambiente (função licenciadora); outra, relativa à imposição de
sanções (administrativas) a partir da análise de conformação entre as normas ambientais e os
elementos fáticos/documentais sob avaliação, de caráter principalmente repressivo/punitivo
(função fiscalizatória).
 

Conclui-se disto, portanto, que não há vinculação ou precedência da competência
para o licenciamento ambiental como condição ou dever de verificação ou notificação da
autoridade licenciadora sobre possível ocorrência de dano ambiental para o exercício da
competência fiscalizatória, tendo em vista que o dever-poder de polícia (ambiental) não se
confunde com a atribuição administrativa de promover a regularização de atividades com
repercussão ambiental, mas decorre justamente da competência material constitucional comum a
todos os entes federativos para a defesa do meio ambiente.
 

Diante de tal conjuntura, o fato de eventual ação fiscalizatória resultar na verificação
de infrações administrativas e crimes de maior interesse de outro ente federativo - diante da
repercussão tributária, além da ambiental, por exemplo -, não autoriza a suspensão de
atribuições do órgão ambiental federal, legalmente previstas, que tenham o fim de reprimir
condutas lesivas ao meio ambiente no exercício do dever-poder de polícia (dever poder de agir
do Estado).
 

A Administração Pública, por dispor de prerrogativas (poderes, competências)
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necessárias à sua atuação para a realização do interesse público - visando primariamente à
garantia dos direitos fundamentais dos administrados -, tem, de outro lado, o dever-poder de agir,
irrenunciável e obrigatório, de modo que a omissão na realização de suas atribuições legais tem
como resultado a caracterização de abuso de poder.
 

A mera oposição do déficit de recursos (humanos e orçamentários) do réu, sem
comprovação de impossibilidade material (motivo sério e intransponível), bem como da singela
comparação entre os interesses de outros órgãos para determinação do grau de relevância e
necessidade de atuação - sem a formalização de instrumentos de cooperação (Lei Complementar
140/2011, arts. 4º e 5º) - ao cumprimento do dever de proteção ao meio ambiente, não é
suficiente para justificar a suspensão de atividades finalísticas, legalmente impostas, na medida
em que ofende o interesse público primário e a garantia de direito fundamental.
 

Note-se que, embora não haja previsão específica acerca da manutenção de
fiscalização ambiental em vias terrestre para controle privativo de transporte de produtos e
subprodutos florestais, a referida norma regulamentar estabelece como atribuição do órgão
ambiental federal o controle ambiental sobre o transporte interestadual, fluvial ou terrestre, de
produtos perigosos (art. 7º, XXV) e em caráter residual, dos órgãos estaduais (art. 8º, XXI), 
circunstância que, de qualquer forma, impõe a ele (órgão ambiental federal) a realização de
ações fiscalizatórias ostensivas e permanentes, pelo menos nas principais vias de deslocamento
terrestre de produtos ambientais.
 

Noutro giro, no que se refere à apresentação de relatórios e envio dos atos
realizados pela autarquia demanda ao autor, para a ratificação do cumprimento desta decisão,
entendo que tal medida equivaleria a transformar o processo em autêntica unidade de controle
interno da Administração Pública, submetida a prestar conta de inumeráveis providências que
são próprias de ser dever-poder de polícia; o que se reconhece aqui - ainda que no plano
provisório da tutela de urgência - é o não exercício do dever-poder de agir do réu, mas isso não
deve transformar o processo numa esfera eterna de prestação de contas, podendo o autor
requisitar diretamente esses relatórios, sem necessidade de intermediação judicial.
 

A urgência, por sua vez, decorre da necessidade de fazer cessar a omissão ilícita
continuada (no tempo) da Administração Pública, consistente no descumprimento de seu dever
de fiscalizar que decorre do dever-poder de polícia de que está investida para tutela
administrativa do meio ambiente e, com isso, assegurar a fiscalização e o controle - inclusive
social - de suas responsabilidades.
 

No plano da tutela contra o ilícito - tutela inibitória, que é do que se aqui trata -, o
dever de proteção instituído pela norma confunde-se com o dever de prestar e na sua falta, ou
seja, na situação em que a omissão impede o cumprimento desse dever de proteção, a urgência
está na necessidade de fazer cessar o estado (continuado) de ilicitude que, comprometendo o
dever de proteção, compromete ipso facto a tutela do meio ambiente.
 

Constatada a violação de dever material de proteção ao meio ambiente, legalmente
imposto ao réu (Poder Público), a urgência é in re ipsa, porque decorre da necessidade de se
evitar que a omissão que constitui a sede material da violação se perpetue no tempo.
 

Em outras palavras: a omissão do réu (ausência de ação fiscalizatória em rodovias
federais e controle de autuações decorrentes de notificações realizadas pela autoridade policial

Num. 827600598 - Pág. 6Assinado eletronicamente por: RICARDO FELIPE RODRIGUES MACIEIRA - 23/11/2021 21:22:06
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112321220606700000819657361
Número do documento: 21112321220606700000819657361



rodoviária federal - DPRF) viola - continuadamente - o dever de proteção imposto pela norma,
causando situação de risco (falta ou dificuldade de controle) que se perpetua no tempo.
 

Nisso reside a urgência.
 

Com tais considerações, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência
para determinar ao réu que, no prazo de 90 (noventa) dias, restabeleça as ações de fiscalização
ostensivas e permanentes para o controle de transporte de produtos e subprodutos florestais e
dos perigosos nas principais vias terrestres que atravessam o estado do Maranhão,
preferencialmente nos pontos de fiscalização anteriormente ativos, especialmente nos trechos
das BRs 222 e 316 que atravessam este estado.
 

FIXO multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o caso de
descumprimento, incidente a partir do primeiro dia após o final do prazo fixado.
 

Decisão proferida nesta data, em razão de meu afastamento para gozo de férias.
 

Oportunamente, conclusos.
 

Cite-se e intimem-se, com ciência à Superintendência Regional no Maranhão
(IBAMA).
 

Data da assinatura eletrônica.
 

Ricardo Felipe Rodrigues Macieira      
 
Juiz Federal
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