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PROCESSO: 1006769-28.2022.4.01.3700 
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 e outros 
 

 
 

 
 

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 e GERA MARANHÃO - GERADORA DE
ENERGIA DO MARANHÃO S/A (corréus), qualificadas, que objetiva (a) a declaração de
nulidade da Licença Prévia n. 612/2019 - incluindo sua retificação e atos supervenientes a
ela -, expedida no âmbito do licenciamento ambiental objeto do Processo Administrativo
n. 02001.008922/2018-18, e (b) o desfazimento das intervenções realizadas em razão da
impossibilidade de instalação do empreendimento na área pretendida.
 

Sustenta o autor, em síntese, os seguintes argumentos:
 

i) a segunda corré (GERA MARAHÃO) solicitou autorização ambiental
(Processo de Licenciamento Ambiental n. 02001.008922/2018-18) ao primeiro corréu
(IBAMA) para a construção do empreendimento de geração de energia elétrica através de
gás natural denominado USINA TERMELÉTRICA GERAMAR III (com capacidade de
operação de 1.894,12 MW, após retificação), no Distrito Industrial do Município de São
Luís, neste estado;
 

ii) o Município de São Luís apresentou manifestação contrária à instalação do
empreendimento no distrito industrial, diante da incompatibilidade ambiental entre a
atividade e a área em questão;
 

iii) a Certidão de Uso e Ocupação do Solo emitida atestou a impossibilidade
de instalação do empreendimento no local (Processo n. 200.25775/2018);
 

iv) a Licença Prévia n. 612/2019 foi concedida pela autoridade licenciadora
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(IBAMA), a despeito da análise da viabilidade ambiental da alternativa locacional, por se
tratar de empreendimento incompatível com a área escolhida para sua instalação, na
forma do Plano Diretor de São Luís e do Macrozoneamento Ambiental (vício de objeto);
 

v) a segunda corré (GERA MARANHÃO), para além de ter apresentado
Certidão de Uso e Ocupação do Solo referente à atividade diversa (uso especial - estação
e subestação de energia elétrica - Processo 220.49012/2019) da pretendida, com a
finalidade de ver concedida a autorização ambiental em seu favor, omitiu a manifestação
anterior do Município de São Luís (SEMURH), que vedava a instalação do
empreendimento, na área, na configuração pretendida;
 

vi) o empreendimento desrespeita os parâmetros de qualidade do ar da
região (objetivamente definidos pela Resolução CONAMA 491/2018) que, na conjuntura
atual, já se aproxima do limite de saturação, em razão da operação de diversos outros
empreendimentos (viabilidade condicionada à avaliação dos impactos cumulativos).
 

Formula pedido de tutela de urgência (antecipação dos efeitos da tutela
jurisdicional) para que sejam determinadas as seguintes providências:
 

a) suspensão dos efeitos da Licença Prévia Expedida n. 619/2019, inclusive
sua retificação, e de qualquer ato superveniente a ela no Processo de Licenciamento n.
02001.008922/2018-18, conduzido pelo primeiro corréu (IBAMA), notadamente as
licenças de instalação e/ou as autorizações de supressão vegetação posteriores;
 

b) imposição de obrigação de não fazer à segunda corré (GERA MARANHÃO
GERA MARANHÃO/UTE GERAMAR III) para que se abstenha de iniciar qualquer serviço
relativo ao empreendimento, inclusive a implantação de canteiros de obras ou, ainda, a
paralisação de obras em curso, caso tenham se iniciado, no local indicado.
 

Os corréus ofereceram resposta preliminar.
 

O primeiro corréu (IBAMA) alegou o seguinte (ID 956120180):
 

a) inexigibilidade, no âmbito do licenciamento ambiental federal, da
autorização pertinente à compatibilidade do empreendimento em relação ao plano diretor
municipal (revogação do parágrafo 1º do artigo 10 da Resolução CONAMA 237/1997 pela
Lei 13.874/2019/Lei da Liberdade Econômica - LLE);
 

b) viabilidade ambiental do empreendimento regularizada na perspectiva da
adequação dos estudos de impacto ambiental (criteriosa avaliação da afetação dos meios
socioeconômico, biótico e físico, com determinação de condicionantes e medidas
mitigatórias/compensatórias);
 

c) violação ao princípio da separação dos poderes;
 

d) vedação à concessão de tutela de urgência que esgote o objeto da
demanda;
 

e) ausência de requisitos à concessão de tutela provisória de urgência.
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A segunda corré (GERA MARANHÃO) alegou o seguinte (IDs. 950245163,
950245165, 950245166, 950245167, 950245168, 950245171 e 950245173):
 

a) embora inexigível a apresentação de certidão de uso e ocupação do solo
para fins de licenciamento ambiental pelo primeiro corréu (IBAMA), nos termos da
legislação (Lei 13.874/2019, art. 3º, XII), é plenamente válida a certidão de uso e
ocupação do solo apresentada no âmbito do licenciamento do empreendimento em
discussão, porquanto discricionária (atribuição do ente público municipal) a definição de
projetos de atividades classificadas como de uso especial (Lei Municipal 3.252/1992, arts.
4º e 225);
 

b) a legislação municipal autoriza a instalação de empreendimentos
termelétricos na zona pretendida (Leis 3.253/1992 - Anexo III e 6.455/2019);
 

c) embora a alternativa locacional indicada no licenciamento tenha
especificidades ambientais relevantes e sensíveis (zona de aquífero de fundo vale), não
há vedação para intervenção no local, inclusive sendo que o órgão licenciador
determinou, após análise rigorosa do Estudo de Impacto Ambiental, condicionantes e
medidas mitigatórias ao empreendedor para o prosseguimento da obra;
 

d) os estudos de potenciais impactos das emissões atmosféricas do
empreendimento (UTE), elaborados em 2017, foram exaustivamente revisados após
diversas solicitações do próprio órgão ambiental licenciador, de modo que todas as
complementações e adequações quanto a esse ponto foram realizadas;
 

e) violação ao princípio da separação dos poderes;
 

f) ausência de requisitos da tutela de urgência.
 

É o relatório.
 
Vedação à concessão de tutela de urgência que esgote o objeto da demanda.
 

A alegação não se sustenta.
 

Não há risco de satisfatividade (irreversibilidade) dos efeitos da tutela de
urgência que caracteriza 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 suspensão dos efeitos de licença ambiental e a
proibição de iniciar a instalação do empreendimento não representam, por si, risco de
esgotamento do objeto da demanda pela simples razão de que tais medidas podem
cessar se e quando for demonstrado que os corréus não devem suportá-las.
 

Na verdade, essas imposições podem - em tese - ser reanalisadas a qualquer
momento, com a consequente retomada do empreendimento.
 

Parece-me, pois, de meridiana clareza (plano dos fatos) que a suspensão dos
efeitos de Licença Prévia e proibição de alteração do local (continuidade da obra para
instalação do empreendimento) não têm absolutamente nada de irreversível; longe disso,
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irreversíveis poderão ser as consequências advindas da instalação de empreendimento
de grande potencial poluidor em área proibida, não destinada a essa finalidade, de
especificidades ambientais sensíveis e necessária à manutenção do equilíbrio ecológico
local.
 

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 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 aqui 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 tutela judicial, ao final, de nada valeria.
 

Considero, por essas razões, 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 poderá resultar do indeferimento da antecipação dos efeitos
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da tutela jurisdicional exceder demasiadamente o prejuízo que o processo judicial
pretende evitar.
 

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 risco de, ao final do processo, reconhecer-lhe (este mesmo direito) apenas a
existência teórica.
 
Judicialização de políticas públicas.
 

Sem razão os corréus ao alegarem que a judicialização da questão viola a
cláusula da separação de Poderes.
 

Ao que parece, a tese sustentada conduziria 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 relativo aos pressupostos
da tutela de urgência.
 

O argumento, contudo, não me convence.
 

O controle jurisdicional do ato administrativo não tem rigorosamente nada de
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, como sói
ocorrer em se tratando de direitos difusos.
 

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 (Executivo).
 

Cabe, portanto, à Administração Pública exercer seu dever-poder
discricionário nos limites das balizas normativas; à Jurisdição cabe dizer se esses limites
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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.
 

Não se desconhece aqui a complexidade do processo, as muitas questões
técnicas e fáticas e o elevado ônus financeiro a que estão submetidos os corréus, mas
isto não pode significar a negação a direito constitucional reconhecido pertinente ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado; os fins não justificam os meios.
 

Esse raciocínio, se lavado ao extremo, acabaria por retirar qualquer eficácia à
garantia constitucional de preservação ambiental e à própria existência das competências
administrativas da autoridade federal demandada.
 
Requisitos da tutela jurisdicional de urgência.
 

O primeiro de seus requisitos - existência de elementos de prova que
evidenciem a probabilidade do direito alegado - está presente, ao menos a princípio, na
medida em que a prova documental produzida sugere a inviabilidade da alternativa
locacional a partir da inobservância da legislação municipal relativa à compatibilidade
urbanístico-ambiental entre a área e a atividade a ser desenvolvida.
 

O empreendimento de geração de energia termelétrica USINA GERAMAR III
teve seu licenciamento ambiental iniciado no ano 2018, a partir de requerimento dirigido à
autoridade federal do meio ambiente (IBAMA - Processo n. 02001.008922/2018-18).
 

Tendo em vista a obrigatoriedade de apresentação de declaração de
conformidade/viabilidade emitida pelo município (Resolução CONAMA 237/1997, art. 10,
p. 1º), a sociedade empresária demandada solicitou a certidão de uso e ocupação do solo
(Processo Administrativo n. 200.25775 - ID 929577668, pág. 04).
 

O Município de São Luís, então, declarou a inviabilidade da alternativa
locacional pretendida para a instalação do empreendimento porque “(...) a área pleiteada
está localizada na Zona Industrial 2 – ZI2, para a qual são permitidos os usos EI, I1, I2, I3
(Anexos II e III da Lei Supramencionada). Quanto à atividade solicitada, verificamos que a
mesma não está relacionada para a zona em questão, nem há similaridade da natureza
do uso pleiteado com os previstos na referida Lei. (...)” (Lei Municipal 3.253/1992; ID
929577668, pág. 32; ID 929577668, págs. 35/37).
 

Além disso, o Município de São Luís ressaltou a sobreposição parcial do local
a ser licenciado para a construção da obra em questão à área de aquífero com fundo vale
(Certidão de uso e ocupação do solo (Processo 200.25775/2018 – ID 929577668, pág.
45; ID 929577668, pág. 42; ID 929861669, pág. 670).

Num. 964253203 - Pág. 6Assinado eletronicamente por: RICARDO FELIPE RODRIGUES MACIEIRA - 17/05/2022 17:19:24
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051717192483100000955444886
Número do documento: 22051717192483100000955444886



Conquanto declarada a incompatibilidade urbanístico-ambiental entre área e
a atividade/empreendimento, a segunda corré (GERA MARANHÃO), ao elaborar o RIMA -
Relatório de Impacto Ambiental em janeiro de 2019, fez a seguinte manifestação sobre a
alternativa locacional (ID 929877652, pág. 10/11):
 

“(...) O estudo de alternativas locacionais permite a avaliação dos aspectos
socioambientais em toda região onde será implantado o empreendimento, garantindo a
diminuição de interferências negativas e riscos socioambientais. Para isso, são
comparadas duas propostas de locação. A seleção da melhor alternativa se dá levando
em consideração diversos aspectos socioambientais da região do empreendimento. As
duas alternativas locacionais estudadas para implantação do empreendimento foram: 
Alternativa 1 – UTE Geramar III localizada em uma área de 330.000m² dentro do Distrito
Industrial de São Luis (DISAL), na Zona Industrial 2 (ZI2), inserida na área do Parque
Empresarial de São Luis. A interligação da UTE Geramar III com a SE São Luis 500kV se
dá com uma Linha de Transmissão de 3,6 km; Alternativa 2 – UTE Geramar III localizada
em uma área de 330.000 m² dentro do Distrito Industrial de São Luis (DISAL), porém fora
da delimitação da Zona Industrial 2 (ZI2) e do Parque Empresarial de São Luis. A LT de
interligação entre a UTE e a SE São Luis 500kV terá extensão de 3,4 km.  (...) As duas
alternativas estão localizadas dentro do “Loteamento de Solo Urbano para Fins
Industriais/Distritos Industriais” (DISAL), mas apenas a Alternativa 1 está inserida
na Área do Parque Empresarial de São Luis, localizado na Zona Industrial 2 (ZI2) (...)
Esta localização favoreceu na escolha, uma vez que no quesito vias de acesso
possui vantagens logísticas (água, energia, serviços públicos, ruas pavimentadas,
locais para descarte e tratamento de resíduos, estacionamento, entre outros (...)”.
 

Como se pode observar, embora tenha sido mencionado no relatório (RIMA)
que “(...) a UTE tem o DISAL como a localização natural, haja vista que o Distrito
está inserido numa área permitida para instalação de empreendimentos dessa
natureza, em conformidade com o zoneamento do município de São Luis (...)”, o
estudo de impacto (EIA), no tópico pertinente à legislação municipal, não faz qualquer
menção à Lei 3.253/1992, que estabelece o respectivo Plano Diretor (ID 929889678, pág.
194), restringindo-se a reproduzir basicamente os mesmos aspectos pontuados no
relatório (RIMA)[1].
 

Após a edição da Lei Municipal 6.455, de 14 de março de 2019, que incluiu
na Lei Municipal 3.253/1992 o Anexo III (Listagem de Categoria de Uso, no item 1.3 -
Indústrias Incômodas, a categoria Usina Termoelétrica a Gás Natural), a segunda corré
(GERA MARANHÃO) solicitou a retificação da certidão emitida anteriormente para que a
atividade fosse autorizada na área pretendida em vista do novo enquadramento; esse
requerimento foi indeferido, mantendo-se a proibição de instalação do empreendimento
no local diante da incompatibilidade da atividade com o zoneamento ambiental da área,
porquanto a alteração legislativa repercutiria apenas sobre área diversa (ZI3) (ID
929577668, págs. 54/58; ID 929577668, pág. 69/88).
 

Nesse contexto, a Lei Municipal 3.253/1992 (Lei do Plano Diretor), a respeito
da intervenção na área classificada como Zona Industrial 2 (ZI2), em que pretendida a
instalação da Usina Geramar III,  determina que “devem ser submetidos à apreciação
conjunta da Prefeitura de São Luís e de órgãos estaduais e federais, além de assuntos de
interesse industrial, econômico e ambiental, as análises de todos os projetos referentes a
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quaisquer obras (reformas e/ou construções) de prédios desta área, assim como as
ocupações de lotes livres” (art. 118); a exigência de certificação da compatibilidade
ambiental da alternativa locacional com a legislação municipal referente à
adequação do ordenamento territorial decorre, portanto, de lei editada pelo ente
público municipal, que, embora não detenha atribuição para o licenciamento, tem a
competência constitucional de promover a política de planejamento e controle do
uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano.
 

A Lei Municipal 4.669/2006, ao disciplinar o macrozoneamento ambiental do
Município de São Luís, pontua como objetivo a identificação de partes de seu território
onde a preservação do meio ambiente é questão prioritária, sendo obrigatória a
manutenção das características e da qualidade do ambiente natural (art. 26),
classificando-se áreas de recarga de aquífero como Área de Uso Sustentável (art. 29, p.2º
)[2].
 

Editada a Lei 13.874, de 20 de setembro de 2019 (art. 3º, XII[3]), o segundo
corréu (IBAMA), diante da alegada revogação da obrigatoriedade prevista na Resolução
Conama n. 237/1997[4], deu continuidade ao licenciamento ambiental, a despeito da
proibição veiculada na certidão de uso e ocupação do solo emitida pelo ente
municipal e do reconhecimento da competência do município na determinação das
diretrizes de zoneamento urbano, e expediu a Licença Prévia n. 612/2019. (ID
929773149, pág. 74; Ofício n. 173/2021/DENEF/COHID/CGTEF/DILIC – ID 929861670,
pág. 34).
 

Diante desse contexto, a despeito da discussão acerca da (in) exigibilidade
da certidão de uso e ocupação do solo fornecida pelo ente público municipal como
requisito obrigatório para a regularidade do licenciamento ambiental em si, observo que a
declaração negativa de conformidade urbanístico-ambiental entre o empreendimento e a
área pretendida para a sua instalação repercute diretamente sobre elemento (alternativa
locacional) relevante e integrante dos estudos de impacto ambiental, que se deveria se
prestar à ratificação da viabilidade ambiental da atividade na configuração proposta.
 

A certidão de uso e ocupação do solo (certidão de conformidade ou
viabilidade municipal) tem a finalidade de atestar os potenciais usos de um determinado
imóvel a partir da compatibilidade com a legislação urbanística (qualitativa e
quantitativamente), de modo que é através dela que a Administração Pública municipal,
no cumprimento de suas competências constitucionais (CF, arts. 30, VIII[5], e 182[6]),
informa ao interessado a possibilidade de utilização do bem imóvel para o fim pretendido,
garantindo-se a observância das normas básicas de ordenamento e ocupação do solo,
especialmente no que se refere à viabilidade urbanístico-ambiental da alternativa
locacional definida.
 

 A aparente dissociação da certificação de adequação urbanística do âmbito
do processo de licenciamento ambiental, trazida pela Lei 13.874/2019, não afasta a
exigência de outras autorizações necessárias à regularização do empreendimento, visto
que os demais entes federativos guardam atribuições (constitucionais) legislativas e
materiais específicas que, embora não tenham o seu exercício integrado num único
procedimento - o licenciamento ambiental -, são complementares na perspectiva lógico-
sistemática exigida para a análise de conformação ambiental das atividades.
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É dizer: a exigência de conformação urbanístico-ambiental, que encontra
fundamento na Constituição Federal e na legislação municipal de regência, deve ser
compreendida de maneira sistemática no âmbito do processo de licenciamento, de modo
que a análise de viabilidade da alternativa locacional realizada pelo município vincula o
órgão ambiental por conta da competência constitucional municipal para o
desenvolvimento da política de uso, parcelamento e ocupação do solo, a fim de evitar a
escolha de alternativas impraticáveis, diante da ausência de comparação mais rigorosa
com outros locais possíveis, resultado da qualidade questionável (generalidade) dos
estudos ambientais apresentados.
 

Deve ser a esse respeito destacado que a segunda corré (GERA
MARANHÃO), não obstante tenha alegado a inexigibilidade da certidão de uso e
ocupação do solo para a regularidade do licenciamento ambiental, sustenta a validade da
certidão apresentada no licenciamento ambiental (Processo Administrativo municipal n.
220.49012/2019); causa certa estranheza, no entanto, o fato do documento referido ter
sido emitido em processo administrativo iniciado paralelamente (Processo n.
220.49012/2019) e com classificação da atividade diversa daquela objetivamente indicada
em processo administrativo já em tramitação (com a mesma finalidade) perante o
Município de São Luís (Processo n. 220.25775/2018), ressaltando-se, ainda, que a
primeira certidão de conteúdo negativo fora expedida em 2018, sendo a conclusão pela
incompatibilidade do empreendimento e da alternativa locacional ratificada em 21 de
setembro de 2020 (ID 929577668, pág. 69/88), embora a certidão apresentada tenha sido
emitida no ano de 2019, sendo certo que a singela alteração formal da classificação do
empreendimento para buscar a autorização de sua implementação não altera sua
natureza e finalidade, muito menos produz efeitos danosos diversos daqueles resultantes
das atividades para as quais será implementada.
 

Dessa forma, tendo em vista que o licenciamento ambiental deve servir a
certificar a possibilidade (viabilidade) e as condições da obra/atividade pretendida - não
simplesmente lhe justificar a existência -, é possível concluir (juízo de cognição sumária),
a partir das circunstâncias descritas e documentos apresentados, que a dispensa da
certidão de uso e ocupação do solo pela autoridade ambiental federal, enquanto recurso
de desburocratização da atividade econômica, não implica na dispensa dos requisitos que
são próprios do licenciamento ambiental, ainda mais diante de expressa vedação legal
ao desenvolvimento de atividade em área de especificidade ambiental relevante
para a manutenção do equilíbrio do ecossistema local (área de reserva de aquífero
e vale), escolhida como alternativa locacional, quando indicado no próprio estudo
ambiental (EIA/RIMA) outra possível área de interesse (também inserida no
DISAL) para a instalação da usina; eventual revogação da exigência de certidão de
conformidade não afasta a exigência de ratificação da viabilidade ambiental da alternativa
locacional escolhida, que se revela como elemento fundamental para a regularidade do
próprio licenciamento ambiental.
 

Evidenciado, portanto, o sério risco de que haja degradação ambiental, dada
a pretendida instalação de empreendimento em área não destinada a esse fim, é de
inteira aplicabilidade o princípio da prevenção, por meio do qual se busca a melhor (mais
eficaz) forma de tutela do meio ambiente contra os danos que se mostram possíveis ou
até prováveis à vista do grau de verossimilhança dos fatos, os quais sugerem a
impossibilidade da implementação de atividade de elevado potencial lesivo em local
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declarado urbanístico-ambientalmente inviável na perspectiva da legislação municipal de
regência.
 

Na ideia de prevenção se considera a cessação de atividade real ou
potencialmente danosa, ou seja, aquilo que se conhece no âmbito doutrinário como 
prevenção pela correção na fonte, com a supressão ou impedimento de atividade ou
comportamento que esteja na origem da situação ilícita, evitando-se a criação e/ou
agravamento do dano ao meio ambiente.
 

Dessa forma, não parece desarrazoado antever-se que a instalação da obra
em discussão em local desautorizado pelo ente público municipal pode servir à
consolidação de uma situação potencialmente grave de degradação ambiental.
 

Por isso, havendo risco de manutenção de atividade degradante, com a
ampliação do panorama de devastação, necessária a concessão da tutela de urgência,
nesse ponto, a fim de resguardar, no curso da relação processual, o direito ao meio
ambiente sadio e ecologicamente equilibrado; nisso reside a urgência.
 

No que se refere à suficiência dos estudos ambientais relativos à qualidade
do ar (avaliação dos impactos cumulativos) e subdimensionamento de danos, entendo,
pelo menos nesta fase e diante da inegável necessidade de esclarecimentos dos
parâmetros questionados por expert, que a análise de tal controvérsia só poderá ser
realizada e só tem razão de ser após a fase instrutória, considerando-se a especificidade
científica dos parâmetros questionados e a circunstância de que a controvérsia acerca da
inviabilidade da alternativa locacional antecede e prejudica a avaliação sobre a suficiência
dos demais elementos dos estudos ambientais.  
 

Com tais considerações, DEFIRO o pedido de tutela de urgência
(antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional) para determinar aos corréus o seguinte:
 

a) suspensão dos efeitos da Licença Prévia 612/2019 e de qualquer ato
superveniente a ela no contexto do processo de licenciamento ambiental respectivo
(Processo 02001.008922/2018-18), conduzido pelo segundo corréu (IBAMA), que
autorizem a intervenção na área, notadamente licenças de instalação ou autorizações de
supressão vegetação posteriores, caso existentes;
 

b) proibição à segunda corré (GERA MARANHÃO) de iniciar qualquer
serviço relativo ao empreendimento, inclusive a implantação de canteiros de obras ou,
ainda, a paralisação de obras em curso, caso tenham se iniciado, no local indicado.
 

FIXO multa diária no valor per capta de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para o
caso de descumprimento.
 

A multa fixada não impede a adoção das medidas indispensáveis a garantir o
cumprimento desta decisão (busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas,
impedimento de atividades nocivas, indisponibilidade de bens e valores), se necessário,
com requisição de força policial.
 

Poderá o Município de São Luís se manifestar (fundamentadamente) sobre
eventual interesse em integrar a relação processual (Lei 7.347/85, art. 5º, p. 2º).
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Citem-se e intimem-se.
 

Data da assinatura eletrônica.
 

Ricardo Felipe Rodrigues Macieira
 
Juiz Federal
 

 
 

[1] “(...) Observa-se que as duas alternativas estão localizadas dentro do DISAL, sendo apenas a Alternativa 1
inserida na Área do Parque Empresarial de São Luis, localizado na Zona Industrial 2 (ZI2). O DISAL dispõe de
uma malha viária muti-modal composta pelos Sistemas Rodoviário (BR135), Aquaviário (Complexo Portuário de
Itaqui) e Ferroviário (Estrada de Ferro Carajás - que é interligada a Norte-Sul e a Transnordestina). No entanto,
os locais que distam da BR-135 apresentam escassez de acessos e aqueles existentes encontram-se em
estado precário de conservação. Dessa forma, por estar localizada em paralelismo com a BR-135, a Alternativa
1 apresenta mais acessos vicinais localizados ao redor da área destinada à UTE e ao traçado da LT, sendo
mais favorável que a Alternativa 2, nesse aspecto. A densidade demográfica do DISAL é maior que 50
habitantes por hectare. No entanto, há nitidamente uma maior concentração nas proximidades da rodovia,
ferrovia e do porto. Consequentemente, a Alternativa 2, apresenta maior distanciamento dos aglomerados
populacionais, sendo mais favorável que a Alternativa 1, nesse aspecto. Com relação à cobertura vegetal das
alternativas, a área destinada à UTE na Alternativa 1 apresenta um quantitativo maior de formação florestal, no
entanto, há o predomínio de pequenos núcleos de agricultura de subsistência, já na área do traçado da LT
predomina vegetação secundária em estágio médio/avançado de conservação, além de áreas consideradas
capoeiras em estágio médio de regeneração. A área do traçado da LT na Alternativa 2, em geral, apresenta as
mesmas características vegetacionais retromencionadas, no entanto, na área da UTE há um quantitativo menor
de formação florestal, sendo essa a característica que mais diferencia as duas alternativas. Não obstante,
ressalta-se que o quantitativo estimado de cobertura vegetacional passível de supressão na alternativa 1 é
considerado baixo quando comparado à dimensão da área. Conforme exposto, as alternativas propostas são
bastante semelhantes, apresentando pouca diferença quanto ao grau de interferência para os critérios
socioambientais. Dessa forma, o principal critério para definição da alternativa locacional do empreendimento
foi a compatibilização com a poligonal do Parque Empresarial de São Luis, também chamado de Novo Distrito
Industrial. Sendo a Alternativa 1 aquela localizada nessa poligonal. Outros aspectos positivos em relação à
Alternativa 1 é que o Parque Empresarial de São Luis possui vantagens logísticas, como infraestrutura com
ligação de água, energia, internet, serviços públicos, ruas pavimentadas, locais para descarte e tratamento de
resíduos, estacionamento de grande porte e portaria. Esse projeto do governo estadual, cujo espaço foi
estruturado pela Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Energia (Seinc), visa abrigar empreendimentos
de diversos segmentos da cadeia produtiva industrial. Esclarece-se, ainda, que na poligonal definida do Parque
Empresarial de São Luis não há disponível outras áreas com as dimensões necessárias para instalação da
UTE, haja vista a existência ou já previsão de instalação de outros empreendimentos. Por todo o exposto o
traçado da ALTERNATIVA 1 mostrou-se a mais socioambientalmente favorável, sendo, portanto, o selecionado
e estudado no âmbito deste Estudo de Impacto Ambiental (EIA). Ademais, ressalta-se que sua localidade é
compatível com os zoneamentos de uso e ocupação do solo do município (Novo Distrito Industrial (...). (ID
929889678, pág. 217/219)
 
[2] Lei Municipal 4.669/2006, art. 29. Áreas de Uso Sustentável são áreas destinadas a garantir a perenidade
dos recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade de forma
socialmente justa e economicamente viável. §1º O objetivo das Áreas de Uso Sustentável é compatibilizar a
conservação da natureza com o uso sustentável dos recursos naturais. § 2° Compõem a Área de Uso
Sustentável: (...)VII - Áreas de Recarga de Aquífero; Parágrafo único. São consideradas Áreas de Recarga de
Aquífero as superfícies localizadas entre as cotas altimétricas de 40 (quarenta) a 60 (sessenta), identificadas
conto áreas altas e planas, constituídas de sedimentos arenosos que apresentam alta permeabilidade,
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indispensáveis para a manutenção dos recursos hídricos do Município.
 
[3] Lei 13.874/2019, art. 13. São direitos de toda pessoa, natural ou jurídica, e essenciais para o
desenvolvimento e o crescimento econômicos do País, observado o disposto no parágrafo único do art. 170 da
Constituição Federal: (...) XII - não ser exigida pela administração pública direta ou indireta certidão sem
previsão expressa em lei.
 
[4] “(... )1.2.1 O Ibama entende que não nos cabe opinar ou posicionar-se sobre o assunto, tendo em vista que:
(i) não é exigível no âmbito do Licenciamento Ambiental Federal a apresentação de tal documento perante o
Ibama; (ii) a não exigência da certidão em questão é decorrente do entendimento de que o parágrafo primeiro
do artigo 10 da Resolução Conama 237/97 foi revogado pela Lei 13.874/19 Lei da Liberdade Econômica – LLE)
e (iii) ao ensejo, cabe ressaltar que a ADI 478 (STF), ao analisar a questão da criação de municípios e distritos,
bem como de seu ordenamento territorial, leva ao entendimento de que somente o Plano Diretor (Lei Municipal)
é quem define o parcelamento do solo para fins urbanos em zonas urbanas, ou seja, cabe aos municípios o
zoneamento urbano (CF/88, art. 30- VIII), restando à União e aos Estados tratar do assunto apenas em normas
gerais, de modo a não suplantar a autonomia decisória dos municípios a respeito do assunto (...)” (ID
956120181, págs. 1/2).
 
[5] CF, art. 30. Compete aos Municípios: (...) VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial,
mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano.
 
[6] CF, art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme
diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade
e garantir o bem- estar de seus habitantes.  
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