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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Maranhão

12º Ofício

EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  JUIZ  FEDERAL  DA  8ª  VARA  DA  SEÇÃO
JUDICIÁRIA DO ESTADO DO MARANHÃO

Ref.: Inquérito Civil Público nº 1.19.000.001380/2019-91

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da

República signatário, com supedâneo no art. 129, III, da Constituição Federal, no

art. 5º, caput, da Lei n.º 7.347/85 e no art. 6º, VII, “a” e “c” da Lei Complementar

n.º 75/93, vêm propor AÇÃO CIVIL PÚBLICA, com pedido de antecipação de

tutela, em face do

INSTITUTO  BRASILEIRO  DO  MEIO  AMBIENTE  E
RECURSOS  NATURAIS  RENOVÁVEIS  -  IBAMA,
autarquia  federal,  CNPJ  03.659.166/0001-020,  a  ser
citada  e  intimada  através  do  seu  órgão  de
representação judicial no Maranhão;
GERA MARANHÃO – GERADORA DE ENERGIA DO
MARANHÃO  S.A,  

pelos fundamentos de fato e de direito a seguir expendidos. 
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DOS OBJETIVOS DA DEMANDA

A presente  ação  civil  pública  destina-se  ao  controle  da  legalidade

procedimento de licenciamento ambiental n° 02001.008922/2018-18 do IBAMA,

em  relação  à  Usina  Termoelétrica  Geramar  III,  em  São  Luís/MA,  ante  a

capacidade de causar significativa degradação da qualidade ambiental.

Houve  a  violação  clara  e  direta  de  duas  regras  da  legislação

ambiental,  no  que  tange  aos  parâmetros  objetivos  a  serem  seguidos  pela

autoridade ambiental, no licenciamento (vício de objeto): 

1) a expedição de licença prévia para implantação de empreendimento

em local onde não admitida/proibida a atividade pretendida, conforme a Lei

do Plano Diretor de São Luís;

 2) ultrapassamento dos limites de poluição quanto à qualidade do ar,

como previstos  na  resolução CONAMA 491/2018,  a  se  considerar  os  dados

fornecidos pelo empreendedor e validados pelo IBAMA, no contexto dos demais

empreendimentos  já  existentes  na  região  (=em  sinergia  com  as  demais

indústrias).

Desse  modo,  busca-se  proteger  a  higidez  do  ambiente,  inclusive

mediante antecipação de tutela, quanto à  qualidade do ar e ao zoneamento

ecológico, nos termos da Constituição e da Política Nacional de Meio Ambiente.

DOS FATOS E SUA QUALIFICAÇÃO JURÍDICA

Do problema apresentado ao Ministério Público Federal

A Procuradoria  da  República  no  Maranhão  recebeu  a  notícia  da

instalação de empreendimento poluidor, a ser licenciado ambientalmente pelo

IBAMA, na zona industrial de São Luís, o qual estaria inquinado de problemas
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em  seus  estudos  ambientais,  mas  admitidos  pela  autarquia  requerida,

especialmente  quanto  à  avaliação  da  qualidade  do  ar  decorrente  de  sua

operação1.

Trata-se de uma usina termoelétrica com a capacidade 1.782,5 MW,

movida  a  gás  natural,  para  a  produção de  energia  elétrica  em benefício  do

sistema  energético  nacional,  a  instalar-se  em  São  Luís/MA,  no  Distrito

Industrial.  Conforme  o  Relatório  de  Impacto  do  Meio  Ambiente  –  RIMA,  o

empreendimento foi assim descrito quanto às suas características principais:

O empreendimento consiste em uma Usina Termelétrica a gás natural,  com
capacidade de geração média de 1.782,5  MW, que será conectada ao Sistema
Interligado Nacional   (SIN) através de uma Linha de Transmissão de 3,7 km,
ligada à subestação São Luís II em 500 kV, da Eletronorte,  que será ampliada
para receber o novo circuito. 
A usina receberá gás natural de um terminal de importação e regaseificação de
GNL através de um gasoduto, ambos construídos e operados por terceiros.
[...]
O acesso à UTE será pela portaria principal do Novo Distrito Industrial de São
Luís, situado no km 12 da Rodovia BR-135.

A sua capacidade de geração é muito elevada, pois equivalente a mais

de  1700  MW2,  uma  das  maiores  do  país.  Assim,  foi  exigido  pelo  IBAMA,

1 Trata-se de representação referente à existência do procedimento de licenciamento ambiental pertinen-
te ao empreendimento denominado UTE GERAMAR III, objeto de análise por parte da Diretoria de Licen-
ciamento Ambiental do IBAMA, por meio dos autos nº 02001.008922/2018, formulada pelo cidadão José
Guilherme Carvalho Zagallo, ora anexada. A representação apresenta diversos aspectos que, em tese,
indicam que houve, de um lado, subdimensionamento nos poluentes a serem gerados pelo empreendi-
mento; de outro, não considerou adequadamente a existência de outras fontes poluentes, que foram ex-
pressamente desconsideradas, como a Usina de Pelotização da VALE (dada como desativada, quando
teria retomado a operação). Ademais, aponta a representação que o Distrito Industrial de São Luís já
opera de forma saturada quanto ao lançamento de poluentes atmosféricos, citando o EIA pertinente ao
DISAL/MA e outros empreendimentos da região.
2 Em termos comparativos, pode-se ver a partir dos dados do Operador do Sistema Nacional de Energia
- ONS que a Usina, se implantada como a capacidade anunciada, corresponderá a uma das maiores do
país. Como comparação, verifica-se a UTE Porto do Itaqui, em São Luís, tem a capacidade de 360 MW;
a UHE Belo Monte tem a capacidade média anunciada de 4.571 MW, conforme dados da Norte Energia
(embora sua capacidade máxima seja de 11.000MW e sua efetiva produção seja bem inferior aos dados
médios  constantes  no  sítio  https://www.norteenergiasa.com.br/pt-br/uhe-belo-monte/a-usina).  A maior
usina  em  capacidade  do  país  corresponde  à  1.500  MW   (https://www.gov.br/pt-br/noticias/energia-
minerais-e-combustiveis/2020/08/maior-termoeletrica-a-gas-natural-da-america-latina-e-inaugurada-em-
sergipe).
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autarquia  licenciadora,  a  elaboração  de  estudo  ambiental,  no  formato  de

EIA/RIMA, apresentado em audiência pública no dia 14 de junho de 2019, para a

qual o MPF não foi sequer adequadamente convidado, pois o convite chegou a

esta Procuradoria a destempo3.

Após, o IBAMA deu seguimento ao licenciamento ambiental nos autos

eletrônicos  02001.008922/2018-18 e,  após  solicitar  informações

complementares, concedeu a licença prévia (Licença Prévia - LP 612/2019) ao

empreendedor,  “referente  ao  empreendimento  USINA  TERMOELÉTRICA

GERAMAR III, que consiste no contexto dessa licença, à: (i) Usina Termelétrica

Geramar III, movida a gás natural, com potência aproximada de 1.782,5 MW, (ii)

Sistema de Resfriamento, (iii) Subestação Interna e (iv) Linha de Transmissão

com 500 KV e 3,7 KM de extensão”. Posteriormente, ainda, a Licença Prévia foi

retificada  , para firmar que a capacidade de produção seria de   1.894,12 MW  . 

3 O convite do IBAMA (OFÍCIO Nº 184/2019/DENEF/COHID/CGTEF/DILIC) dirigido ao MPF, datado de
27 de maio, para a audiência pública relativa ao empreendimento em 14 de junho, somente foi protocola -
do eletronicamente no MPF dia 25 de junho, quando já realizado o ato, o que inviabilizou a participação
da Procuradoria da República tempestivamente (ver documento nº 11 do IC)
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A  aprovação  da  Licença  Prévia  significa  que  foi  verificada

viabilidade  locacional,  tecnológica  e  ambiental,  nos  termos  da  resolução

CONAMA  237/974.  Colocou-se  esse  aspecto  em  negrito,  ante  a  aptidão

locacional  certificada  pelo  IBAMA,  porque  o  empreendimento  foi  permitido

mesmo a contrariar um aspecto básico do conceito da Licença Ambiental –  o

IBAMA aprovou a viabilidade de uma usina termelétrica em local onde ela é

proibida. 

Não bastasse isso, os parâmetros objetivos de qualidade do ar,

estabelecidos  por  meio  de  resolução  do  CONAMA,  foram  parcialmente

superados, a despeito de se tratar de elementos vinculados para a deliberação,

quanto aos quais não haveria espaço para juízos discricionários.

Localização indevida do Empreendimento

O primeiro dos aspectos de contrariedade à legislação ambiental diz

respeito à localização do empreendimento.

Houve a aprovação da viabilidade locacional pelo IBAMA em sítio

onde é vedada a realização desse tipo de atividade, conforme informações

prestadas pela Secretaria Municipal  de Urbanismo e Habitação de São Luís,

uma vez que, embora esteja localizado no Distrito Industrial, esse tipo específico

de uso,   geração de energia mediante Usina Termelétrica  , não é admitido pela  

Lei do Plano Diretor de São Luís e pelo Macrozoneamento Ambiental, a qual

compete  estabelecer  o  zoneamento  possível  para  as  atividades,  conforme o

procedimento.

4Art. 8º - O Poder Público, no exercício de sua competência de controle, expedirá as seguintes licenças: 
I  -  Licença  Prévia  (LP)  -  concedida  na  fase  preliminar  do  planejamento  do  empreendimento  ou
atividade aprovando sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo
os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação;
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Logo,  a  licença ambiental  incide em  vício de objeto,  ao franquear

atividade ilícita para o local.

Ele está planejado para instalar-se no Distrito Industrial de São Luís,

relativamente próximo à BR 135 e ao complexo da penitenciária de Pedrinhas,

correspondendo  ainda  a  uma  linha  de  transmissão  e  uma  central  de

resfriamento, conforme se pode ver pelo mapa abaixo, constante do RIMA do

empreendimento: 

Essa circunstância foi efetivamente analisada pelo Município de São

Luís, que ofereceu manifestação contrária à instalação do empreendimento no
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sítio  almejado,  mas tal  dado não foi  considerado pelo IBAMA,  conquanto

advertido  pelo  Ministério  Público  Federal  da  grave  irregularidade  a  viciar  a

licença prévia concedida.

De acordo com a Certidão de Uso e Ocupação do Solo expedida, há

dois  problemas  para  a  localização  pretendida,  o  que  é  conhecido  pelo

empreendedor  desde  o  início  do  licenciamento  ambiental,  em  virtude  da

negativa da Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação de São Luís/MA,

assim fundamentada: 

1)  o empreendimento está situado em  uma área de fundo de vale,

destinada  à  recarga  de  aquíferos,  tendo  por  isso  destinação

diversa daquela pretendida pelo empreendedor; e
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2)  não se admite o uso pretendido (usina termelétrica) naquela região

da cidade.

De acordo com a Lei Municipal 4.669/2006, que estabelece o Plano

Diretor de São Luís/MA, há uma divisão do espaço urbano, para a sua utilização

em usos: institucional, comercial, industrial, residencial, agrícola, pecuário, entre

outros. Além dessa distinção voltada ao uso preponderante das áreas, também

existem  regras  de  macrozoneamento,  especialmente  o  ambiental,  “onde  a

preservação  do  meio  ambiente  é  questão  prioritária,  sendo  obrigatória  à

manutenção das características e da qualidade do ambiente natural” (art. 26). É

a lei que define o tipo de atividade que pode se instalar e em qual zona da

cidade,  além  de  criar  restrições  com  finalidades  institucionais,  sociais  e

ambientais.

No caso específico, a zona da cidade onde situado o empreendimento

é uma Zona Industrial 2 – ZI2, mas, dentre as várias indústrias possíveis, não se

encontram  autorizadas  as  termelétricas,  conforme  o  parecer  técnico  da

Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação de São Luís/MA.

Além disso, parcela do terreno especificamente escolhido possui uma

área de  fundo de vale, com restrição legal à ocupação, por se tratar de zona

destinada à proteção integral5. Ademais,  há no mesmo terreno uma área de

recarga de aquíferos, destinada ao uso sustentável6. 

5Art.  28.  Áreas  de  Proteção  Integral  são  áreas  definidas  pela  legislação  federal  como  Áreas  de
Preservação Permanente ou como Unidades de Proteção Integral. § 1º O objetivo das Áreas de Proteção
Integral é preservar a natureza e os recursos hídricos permitindo apenas os usos voltados à pesquisa, ao
eco turismo e à educação ambiental,  quando previstos em lei específica. § 2º Compõem a Área de
Proteção Integral: I – Áreas de Proteção Permanente – APPs definidas nos termos da legislação federal
e que incluem as dunas, mananciais e fundos de vales, incluindo as matas ciliares, e áreas de mangue
6Art. 29.  VII - Áreas de Recarga de Aqüífero; Parágrafo único. São consideradas Áreas de Recarga de
Aqüífero  as  superfícies  localizadas  entre  as  cotas  altimétricas  de  40  (quarenta)  a  60  (sessenta),
identificadas como áreas  altas e  planas,  constituídas de  sedimentos arenosos que  apresentam alta

permeabilidade, indispensáveis para a manutenção dos recursos hídricos do Município.
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Por  essas  razões,  foi  negada  pelo  Município  de  São  Luís  a

expedição  de  certidão  de  uso  e  ocupação  do  solo que  viabilizasse  a

implantação  do  empreendimento,  o  que  por  si  só  comprometeria  o

prosseguimento do licenciamento ambiental7.

Recentemente,  ademais,  houve  alteração  na  Legislação  Municipal,

mediante  a  edição  da  Lei  6.455/2019,  para  incluir  a  possibilidade  de

implantação,  dentre  as  indústrias  consideradas  incômodas,  as  usinas

termelétricas a gás natural. 

Contudo,  ainda  assim,  a  expedição  de  certidão  positiva  para

ocupação  do  solo  foi  negada,  por  reputar  o  órgão  de  urbanismo  que  a

alteração refere-se apenas às zonas industriais 3 – ZI3, mas não as do tipo ZI2,

onde está o terreno. 

Além disso, em manifestação da Procuradoria do Município de São

Luís,  o  pedido  foi  indeferido,  pois  1)  a  alteração  legal  foi  realizada  por  lei

ordinária, quando deveria ser por norma complementar, eis que se trataria do

plano  diretor;  2)  a  lei  não  foi  precedida  de  estudos  técnicos  dos  órgãos

competentes, nem houve no processo legislativo qualquer forma de participação

mediante audiências públicas. 

Conforme  parecer  da  Procuradoria  do  Município  de  São  Luís

(procedimento integral do Município consta em anexo):

7Art.  10  -  O  procedimento  de  licenciamento  ambiental  obedecerá  às  seguintes  etapas:  §  1º  -  No
procedimento  de  licenciamento  ambiental  deverá  constar,  obrigatoriamente,  a  certidão   da
Prefeitura Municipal, declarando que o local e o tipo de empreendimento ou atividade estão em
conformidade  com  a  legislação  aplicável  ao  uso  e  ocupação  do  solo e,  quando  for  o  caso,
aautorização para supressão de vegetação e a outorga para o uso da água, emitidas pelos órgãos
competentes. 
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Em  outras  palavras,  o  empreendimento  foi  reputado  com

localização  inapropriada  e  incompatível  com  a  finalidade  da  região,

conforme as diretrizes de ocupação do solo urbano em São Luís, estabelecidas

na  legislação municipal,  seja  pelo  uso  indevido  (=indústria  não  permitida  na

região), seja pela pertinência da área a fundo de vale com recarga de aquífero, a

indicar a existência de função ambiental específica, para o afluxo das águas e

para a recarga do lençol  freático,  responsável  pelo abastecimento de grande

parte dos domicílios de São Luís e das demais indústrias que operam na região.

E o que fez o IBAMA a respeito? 

Em  primeiro  lugar,  deve-se  observar  que  o  empreendedor  não

apresentou a certidão de uso e ocupação do solo negativa,  acima.  Pelo
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contrário,  apresentou  documento  relativo  à  atividade  diversa,  limitada  à

estação e subestação de energia:

Logo, o empreendedor omitiu do IBAMA dado relevante.

O empreendimento (a usina GERAMAR III) compreende em realidade

uma  Usina  Geradora  de  Energia  a  gás  natural  e  os  equipamentos

relacionados, como uma linha de transmissão e subestação interna de energia. 

A  informação  quanto  à  proibição  de  implantação  de  Usina

Termelétrica no local não foi apresentada ao IBAMA, pois o responsável pelo

empreendimento 1) não apresentou a certidão negativa obtida da SEMURH; 2)

no  lugar,  apresentou  documento  omisso  quanto  à  atividade  principal que

pretende desenvolver no lugar.
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Sabe-se que se pode falsear a verdade pelo que é dito, mas também

pela omissão de informação relevante8. Foi o que aconteceu aqui: deixou-se de

apresentar  ao  IBAMA a  resposta  negativa  do  Ente  Municipal  e,  mais  ainda,

omitiu-se a existência de proibição legal à alternativa locacional escolhida.

À  época  da  apresentação  do  documento  indevido,  a  empresa  já  tomara

conhecimento, pela expedição da primeira negativa da Prefeitura de São Luís,

de que seu empreendimento não poderia se instalar no local.

De fato, o que se discute com o questionamento ora formulado não diz

respeito  somente  à  certidão  de  uso  e  ocupação  do  solo,  que  deveria  ser

apresentada, a espelhar a situação do imóvel e a atividade a empreender. 

O que se aponta aqui é o reconhecimento indevido de aptidão para um

tipo de indústria em local onde a lei não a permite. Há razões claras para isso:

seja porque o tipo de atividade pretendida (usina termelétrica) não é adequada

para o lugar, seja por que há restrições específicas pela presença de um fundo

de vale com recarga de aquíferos. 

Porém, o comportamento adotado pela empresa indicou má-fé, pois foi

apresentada  ao  IBAMA documento  relativo  à  atividade  diversa  daquela  que

pretende obter e, mais ainda,  omitida a relevante informação da proibição

existente, induzindo ao erro a Administração Ambiental.

Diante  da  apresentação  do  documento,  a  Administração  Ambiental

tampouco avaliou o seu valor ou conteúdo, quanto à suficiência para a atividade

que  era  pretendida,  como  se  observa  no  Parecer  Técnico  nº  43/2019-

DENEF/COHID/CGTEF/DILIC (documento 16.5).  Nesse ponto, é manifesta a

8 Nesse sentido, é esclarecedora a existência de previsão incriminatória da prestação de informações fal -
sas ao órgão ambiental, inclusive pela omissão de dado que deveria ser apresentado em estudo no li-
cenciamento ambiental, na Lei 9.605/1998: “Art. 69-A. Elaborar ou apresentar, no licenciamento, con-
cessão florestal ou qualquer outro procedimento administrativo, estudo, laudo ou relatório ambiental total
ou parcialmente falso ou enganoso, inclusive por omissão: Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis)
anos, e multa. § 1o Se o crime é culposo: Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos”
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falta de diligência em averiguar a correção do documento que fora apresentado,

de forma que faltou ao servidor do IBAMA dar-se ao trabalho de ler o conteúdo

do documento e simplesmente verificar a correspondência com a atividade que

era pretendida. 

O  empreendedor  prestou  uma  informação  inadequada  quanto  à

conformidade da sua Usina Termelétrica com o zoneamento municipal de São

Luís. O IBAMA não verificou o ponto. A expedição de negativa anterior deixa

claro  que  era  conhecida  a  vedação  ao  empreendedor,  razão  pela  qual

documento diverso do necessário foi apresentado, sob a complacência do órgão

ambiental federal, quanto à exigência da resolução 237/1997 – adequação do

local e tipo de indústria com o sítio onde será instalada:

Art. 10 - O procedimento de licenciamento ambiental obedecerá às seguintes
etapas: 
[…]
§  1º  -  No  procedimento  de  licenciamento  ambiental  deverá  constar,
obrigatoriamente, a certidão  da Prefeitura Municipal, declarando que o
local e o tipo de empreendimento ou atividade estão em  conformidade
com a legislação aplicável ao uso e ocupação do solo e, quando for o caso,
aautorização para supressão de vegetação e a outorga para o uso da água,
emitidas pelos órgãos  competentes. 

Ademais, ao ser questionado posteriormente sobre o ponto, o IBAMA

limitou-se a informar que a exigência de apresentação de certidão de uso e

ocupação do solo, estabelecida na resolução CONAMA 237/1998, fora revogada

pela Lei da Liberdade Econômica (12.374/2019), mediante simples despacho

interno. 

Esse  ato,  por  si  só,  denota  ilegalidade  do  agir  do  IBAMA,  pois  o

Conselho  Nacional  de  Meio  Ambiente  tem  competência  normativa  para

definir padrões de qualidade ambiental para o licenciamento de atividades,

sendo essa a razão de sua existência, não se podendo excluir a aplicação de
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normativa do colegiado, por ato interno da autarquia federal e sem a deliberação

coletiva, nos termos da Lei 6.938/1981:

Art 6º - Os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos
Territórios e dos Municípios, bem como as fundações instituídas pelo Poder
Público,  responsáveis  pela  proteção  e  melhoria  da  qualidade  ambiental,
constituirão  o  Sistema  Nacional  do  Meio  Ambiente  -  SISNAMA,  assim
estruturado: 

 II  -  órgão  consultivo  e  deliberativo:  o  Conselho  Nacional  do  Meio
Ambiente (CONAMA),  com a finalidade de assessorar, estudar e propor ao
Conselho  de  Governo,  diretrizes  de  políticas  governamentais  para  o  meio
ambiente e os recursos naturais e deliberar, no âmbito de sua competência,
sobre  normas  e  padrões  compatíveis  com  o  meio  ambiente
ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida 

Art. 8º Compete ao CONAMA:  
[...]
I  -  estabelecer,  mediante  proposta  do  IBAMA,  normas  e  critérios  para  o
licenciamento  de  atividades  efetiva  ou  potencialmente  poluídoras,  a  ser
concedido pelos Estados e supervisionado pelo IBAMA;    
[...]
VII  - estabelecer  normas,  critérios  e padrões relativos  ao controle  e  à
manutenção da qualidade do meio ambiente com vistas ao uso racional dos
recursos ambientais, principalmente os hídricos. 

No mesmo sentido, quanto à Lei 12.374/2019, o STF já reconheceu

que  a  Lei  de  Liberdade  Econômica  não  pode  servir  para  suprimir

competências  outorgadas  legalmente  para  o  controle  da  qualidade

ambiental,  como foi  o  caso da  aprovação tácita  do  registro  de  agrotóxicos,

invalidada  em  sede  de  controle  de  concentrado,  a  restringir  a  dispensa  do

exame técnico9.

9No caso, o Ministério da Agricultura editara a Portaria 43/2020 estabelecendo o registro de agrotóxicos
por aprovação tácita, invalidado quanto à aplicação indevida da Lei de Liberdade Econômica:  “II – Trata-
se de portaria, destinada ao público em geral com função similar a um decreto regulamentar, o qual, à
pretexto de interpretar o texto legal, acaba por extrapolar o estreito espaço normativo reservado pela
Constituição às autoridades administrativas. III – Exame de atos semelhantes que vêm sendo realizados
rotineiramente por esta Corte, a exemplo da ADPF 489, também proposta pela Rede Sustentabilidade
contra a Portaria do Ministério do Trabalho 1.129/2017, a qual redefiniu os conceitos de trabalho forçado,
jornada  exaustiva  e  condições  análogas  às  de  escravos.  IV  -  A portaria  ministerial  que,  sob  a
justificativa  de  regulamentar  a  atuação  estatal  acerca  do  exercício  de  atividade  econômica
relacionada a agrotóxicos, para imprimir diretriz governamental voltada a incrementar a liberdade
econômica,  fere  direitos  fundamentais  consagrados  e  densificados,  há  muito  tempo,
concernentes à Saúde Ambiental. [...] IX – Permitir a entrada e registro de novos agrotóxicos, de modo
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Porém, ainda que se reconheça a ilegalidade do agir do IBAMA por

mais esse ponto (isto é, a dispensa da exigência de comprovação da segurança

locacional pelo órgão municipal por meio próprio – certidão de uso e ocupação

do  solo),  não  se  trata  aqui  da  exigência  de  certidões,  mas  da  realidade

ambiental subjacente ao documento, que é a desconformidade do local com o

zoneamento  ambiental  por  duas  razões  distintas,  ou  melhor  dizer,  a

inviabilidade ambiental do uso na área pretendida.

Desrespeito aos padrões de qualidade do ar no licenciamento ambiental,

preconizados na resolução CONAMA

O segundo aspecto diz respeito  ao desrespeito aos parâmetros de

qualidade do ar, objetivamente definidos pela resolução CONAMA 491/2018, a

qual estabelece os padrões de qualidade do ar, a serem avaliados de forma

conjunta, pelas várias fontes atmosféricas que lancem gases ou matérias ao

ambiente10.

Art. 1º Esta Resolução estabelece padrões de qualidade do ar.
Art. 2º Para efeito desta resolução são adotadas as seguintes definições:
I  -  poluente  atmosférico:  qualquer  forma  de  matéria  em  quantidade,
concentração,  tempo  ou  outras características,  que  tornem  ou  possam
tornar  o  ar  impróprio  ou  nocivo  à  saúde,  inconveniente  ao  bem-estar
público, danoso aos materiais, à fauna e flora ou prejudicial à segurança ,
ao uso e gozo da propriedade ou às atividades normais da comunidade;
II - padrão de qualidade do ar: um dos instrumentos de gestão da qualidade
do ar, determinado como valor de concentração de um poluente específico

tácito, sem a devida análise por parte das autoridades responsáveis,  com o fim de proteger o meio
ambiente e a saúde de todos, ofende o princípio da precaução, ínsito no art. 225 da Carta de 1988. X - A
Lei 7.802/1989, que regulamenta o emprego dos agrotóxicos no Brasil, estabelece diretriz incontornável
no sentido de vedar o registro de agrotóxicos, seus componentes e afins, com relação aos quais o País
não disponha de métodos para desativação de seus componentes, de modo a impedir que os resíduos
remanescentes provoquem riscos ao meio ambiente e à saúde pública. XI – A aprovação tácita dessas
substâncias,  por  decurso  de  prazo  previsto  no  ato  combatido,  viola,  não  apenas  os  valores  acima
citados, como também afronta o princípio da proibição de retrocesso socioambiental. (ADPF 656 MC,
Relator(a):  RICARDO  LEWANDOWSKI,  Tribunal  Pleno,  julgado  em  22/06/2020,  PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-216  DIVULG 28-08-2020  PUBLIC 31-08-2020)
10 Disponível  em  http://conama.mma.gov.br/?option=com_sisconama&task=arquivo.download&id=766,
acesso em 11 de fevereiro de 2022.
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na atmosfera, associado a um intervalo de tempo de exposição, para que o
meio  ambiente  e  a  saúde da  população  sejam preservados  em relação  aos
riscos de danos causados pela poluição atmosférica;

Nesse  sentido,  a  resolução  estabelece  conceitos,  parâmetros e

providências,  a fim de garantir  a preservação da saúde, ante o conjunto de

fontes  poluente,  cujos  resultados  existem  sobre  determinada  região,

diferenciando-se do monitoramento de fontes fixas, que é regida pela resolução

CONAMA 501/202111.

No caso, é importante verificar o conjunto de fontes poluentes, pois o

Distrito  Industrial  de  São  Luís,  conforme  Estudo  de  Impacto  Ambiental

-EIA/RIMA elaborado  para  o  licenciamento  ambiental  do  próprio  distrito  das

indústrias, pela Secretaria de Indústria e Comércio do Maranhão – SEINC/MA já

apresentava  limites  próximos  da  saturação  (fls.08/09  do  Laudo  Técnico

242/2021-ANPMA/CNP): 

Esse  padrão  de  qualidade  do  ar,  se  consideradas  as  demais

indústrias que já existem na região, viria a ser prejudicado, conforme análise

realizada  levando-se  em  conta  apenas  os  dados  oferecidos  pelo  próprio
11 Resolução  CONAMA Nº  501/2021 -  Altera  a  Resolução  nº  382/2006,  que  estabelece  os  limites
máximos de emissão de poluentes atmosféricos para fontes fixas
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empreendedor e constantes no licenciamento ambiental, o que deveria ser

objeto de controle pelo IBAMA, conforme a leitura realizada pelo Laudo Técnico

nº 242/2021-ANPMA/CNP:

Sobre a compatibilidade da qualidade do ar com os demais empreendimentos
na região do DISAL, informa-se que os dados apresentados nos diferentes
cenários  Sinergia,  permitem  concluir  que  o  funcionamento  da  UTE
Geramar III tem potencial de emitir poluentes em níveis tais que o padrão
de qualidade do ar estabelecido na Resolução CONAMA nº 491/2018 para
o poluente Dióxido de Nitrogênio – NO2 é ultrapassado, especialmente os
Padrões Intermediários 2 e 3 e Padrão Final.
Ademais,  o funcionamento da  UTE Geramar  III  implicará  num aumento
expressivo nas emissões de poluentes dos empreendimentos do DISAL,
com lançamento de 3.920,28 ton/ano de NO2, representando 35,3% a mais
(quando se considera o cenário Sinergia SEINC/MA) e 5.145,90 ton/ano de
CO, correspondendo a 136,2% a mais, para o mesmo cenário. (fl.  10 do LT
242/2021-ANPMA/CNP – grifos e destaques nossos)

Os dados da UTE GERAMAR III  foram analisados a considerar  os

elementos  objetivamente  descritos  no  EIA/RIMA do  empreendedor,  nos

diversos cenários teóricos fornecidos pelo empreendedor,  com a confiança de

que esses números (estimativas teóricas por ele elaboradas) não se mostrarão

ultrapassados pela eficácia real dos equipamentos  12   e outras intercorrências do

processo de produção de energia:

Ainda,  constam  os  resultados  de  simulações  das  concentrações  dos
poluentes atmosféricos emitidos em dois (2) cenários distintos: o primeiro,
utilizando apenas o inventário do empreendimento (cenário Geramar III); e o
segundo,  utilizando  as  concentrações  já  presentes  na  região  (cenário
Sinergia). [grifos e destaques nossos – fl.4 - LT 242/2021-ANPMA/CNP]

A metodologia de análise, que levou em conta dados oficiais oriundos

de Estudos de Impactos Ambientais realizados na região e tornados públicos,

12 A esse respeito, o analista pericial do MPF adverte sobre situação anterior: “Oportunamente convém
relembrar  o  episódio  do  abatimento  excessivo  de  SO2  do  empreendimento  UTE  Porto  do  Itaqui
(ENEVA),  tratado no âmbito da ACP nº 0020676-97.2016.4.01.3700,  cuja viabilidade ambiental  foi
sustentada, dentre outros, pela garantia do fabricante, assegurando a emissão de 400 μg/Nm³ de
SO2,  tendo  sido  constatados  desvios  operacionais  que  comprometeram  a  manutenção  dos
limites de emissão fixados no licenciamento para o poluente SO2, culminando com a proposição de
um novo limite de emissão de SO2, para 1.250mg/Nm³”
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resultou no cenário denominado  sinergia,  isto é,  a  considerar os impactos

cumulativos  das  diversas  indústrias  existentes  na  mesma região,  cujos

efeitos, somados, são efetivamente sentidos pela população, com a piora do seu

quadro de qualidade de vida, e do ambiente em geral:

Para o cenário Sinergia, foram utilizados os dados constantes no “Estudo de
Dimensionamento  da  Rede  de  Monitoramento  da  Qualidade  do  Ar,
Complementar  ao  EIA/RIMA  do  Distrito  Industrial  de  São  Luís  –  MA”,
encomendado  pela  Secretaria  de  Estado  de  Indústria  e  Comércio  do
Maranhão – SEINC, considerando todas as fontes fixas cujas distâncias
da UTE GERAMAR III estão em até 13 km e contemplam os poluentes CO
e/ou NOx.
No  EDA [Estudo  de  Dispersão  Atmosférica],  foram considerados  os  dados
somente dos empreendimentos situados dentro de uma área de raio de 10 km.
No Adendo I, passou-se a utilizar os dados de empreendimentos de um raio de
13 km, incluindo-se informações da ENEVA (UTE Porto do Itaqui); e no Adendo
II,  as  emissões  do  empreendimento  ENEVA  foram  revisadas,
considerando o recente EDA elaborado para o próprio empreendimento.
Ainda, destaca-se que a Res. CONAMA nº 491/2018 traz a definição de Índice
de Qualidade do Ar – IQAR, referindo-se a  um valor utilizado para fins de
comunicação e informação à população que relaciona as concentrações
dos poluentes monitorados aos possíveis efeitos adversos à saúde.
Conforme  orientação  constante  no  “Guia  técnico  para  o  monitoramento  e
avaliação da qualidade do ar”, do Ministério do Meio Ambiente (BRASIL, 2010)
– objetivando orientar  os órgãos ambientais  competentes na implantação e
operação de redes de monitoramento e na avaliação da qualidade do ar: – “o
Índice de Qualidade do Ar (IQAr) foi criado visando facilitar a divulgação dos
dados de monitoramento da qualidade do ar de curto prazo, tornando mais fácil
o entendimento dos resultados pela sociedade”, esclarecendo que “para cada
poluente  medido  é  calculado  um  índice,  que  é  um  valor  adimensional.
Dependendo do índice obtido, o ar recebe uma qualificação, que consiste em
uma nota  para  a  qualidade  do  ar,  além de  uma  cor”  sendo sugerida  uma
relação  de efeitos  à  saúde que podem ser  associados  aos índices na  sua
divulgação, conforme Quadros 1a e 1b  [grifos e destaques nossos fls.4/5 - LT
242/2021-ANPMA/CNP]

O  cenário  de  análise  da  sinergia  mais  factível  indica  quadro  não

apenas de depreciação de índices de qualidade do ar apenas, mas de efetiva

degradação atmosférica, prejudicial à vida e à saúde:

Merece destaque a evolução das concentrações de NO2 nos cenários Sinergia,
em comparação com o padrão de qualidade do ar estabelecido na Resolução
CONAMA nº 491/2018 e IQAr [Índice de Qualidade do Ar]:
• No cenário Sinergia inicial (o que considerava somente as empresas num raio
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de 10km), nota-se que a máxima concentração do poluente em 1 hora (239,92
μg/m³) ultrapassa o valor do padrão intermediário de qualidade do ar PI-3 (220
μg/m³), além do padrão final – PF (200 μg/m³) e beirando o limite expresso no
PI-2 (240 μg/m³). E quando se utiliza o valor da média anual (50,65 μg/m³),
percebe-se que o mesmo ultrapassa os PI-3, PI-2 e PF (45, 50 e 40 μg/m³,
respectivamente).  Nesse  cenário,  o  IQAr  da  localidade  alcançaria  o  valor
máximo do nível 2 (moderado): 80.
• No cenário Sinergia Adendo I (o que considerava as empresas num raio de
13km), a máxima concentração em 1 hora (1.880,38 μg/m³) ultrapassa muito
os valores de todos os padrões intermediários e o padrão final. Ao utilizar-se o
valor  da  média  anual  (50,83  μg/m³),  percebe-se  que  o  mesmo  também
ultrapassa  os  PI-3,  PI-2  e  PF.  Nesse  cenário,  a  qualidade  do  ar  seria
classificada como muito ruim (nível 5).
• No cenário Sinergia Adendo II, a máxima concentração em 1 hora (136,17
μg/m³) ficou abaixo de todos os padrões intermediários e o padrão final, além
de ficar muito abaixo dos valores dos cenários anteriores. Igualmente o valor
da  média  anual  (23,39  μg/m³).  Nesse  cenário,  a  qualidade  do  ar  seria
classificada como boa (nível 1) (fls. 07- LT 242/2021-ANPMA/CNP – grifos e
destaques nossos)

Em resumo, o quadro encontrado seria o seguinte (fls.06-LT 242/2021-

ANPMA/CNP)

As  consequências  previstas  para  a  saúde  seriam  as  seguintes,

chanceladas pelo IBAMA, caso admitido o empreendimento:
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E o que disse o IBAMA a respeito?

Em resposta específica ao MPF sobre o ponto, o IBAMA esclareceu

que, diante das insuficiências iniciais dos estudos apresentados, solicitou duas

complementações  (OFÍCIO Nº  260/2019/DENEF/COHID/CGTEF/DILIC,  de  06

de setembro de 2019): 

O IBAMA solicitou duas complementações ao estudo de dispersão atmos-
férica. Desta maneira, o empreendedor apresentou ao Ibama  estudos com-
plementares ao EIA, que seguem anexo a este ofício, a saber: (i) Estimativa
de  Emissões  de  Poluentes  Atmosféricos,  SEI  5493487,  e  seu  Anexo,  SEI
5493495; (ii) Adendo ao Estudo de Dispersão Atmosférica, SEI 5540250 E (III)
Adendo II ao Estudo de Dispersão Atmosférica/Revisão das Emissões Sinérgi-
cas e Modelagem do Poluente NO2
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Quanto à piora no índice de qualidade do ar, o IBAMA assim explicou,

especialmente  quanto  aos  outros  empreendimentos  que  interferem  na

coleta dos dados sobre a qualidade do ar, ante a desconsideração daqueles

pertinentes  à  Usina  de  Pelotização  da  Vale  (OFÍCIO  Nº

260/2019/DENEF/COHID/CGTEF/DILIC, de 06 de setembro de 2019): 

É informado, pelo Requerente,  que o EIA não considerou, para a Sinergia, os
dados da Usina de Pelotização da Vale, que retomou as atividades em "4 de
maio de 2018." Ocorre que, como admitido pelo próprio interessado, os dados
coletados pelo empreendedor são de 2017, portanto, com aquela Usina ain-
da desativada. Cabe ressaltar que a tabela "4.2-2 - Empreendimentos com po-
tencial de alteração da qualidade do ar na região do DISAL", constante do EIA,
pg. 4-81, elenca as indústrias como um dos contribuintes com potencial para
poluição atmosférica na região, detalhando como áreas de atuação: "Fabrica-
ção de refrigerantes, produção de energia termoelétrica, produção de alumínio,
produção de cimento e outros produtos" e como parâmetros (índices para verifi-
cação da qualidade do ar): " PTS, MP10, MP2.5, SO2, CO, NOx". Os dados
são da SEINC, de 2017. A tabela apresentada pelo Requerente contém dados
que são os mesmos apresentados no EIA (tabela 4.2-10, pag 4-82.), sendo que
neste  estão  mais  condensados  do  que  os  apresentados  pelo  denunciante.
Como as tabelas consideradas são as mesmas, não se pode falar em subesti-
mação dos poluentes pré-existentes em São Luís. Também foram atualizados
os dados de emissões de São Luiz nas complementações solicitadas pelo
IBAMA.

A resposta  do  IBAMA é  significativa,  pois  ela  acaba por  realizar  a

defesa dos estudos do empreendedor em virtude do tempo de sua apresentação

e coleta dos dados, no ano de 2017, antes de outras fontes poluidoras passarem

a  funcionar.  Porém,  o  fato  é  que,  após  a  coleta  desses  dados,  houve  o

retorno à operação da Usina de Pelotização da Vale, no ano de 2018, com

acréscimo considerável da carga de poluentes. 

Essa é a realidade a ser considerada. Não se trata aqui de defender a

boa-fé do empreendedor ou questionar má-fé na omissão dos dados, mas de

considerar as circunstâncias objetivas de funcionamento do Distrito Industrial,

onde concretamente se somaram empresas com maior potencial de afetação da
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qualidade do ar e que interferem na pretensão da requerida de fazer funcionar

sua termoelétrica, ao gerar acréscimo de poluentes.

Sobre a sobrecarga de poluentes, considerando o quadro do Distrito

Industrial  de  São  Luís,  o  IBAMA  disse  que  a  análise  fora  correta,  pois

considerados parâmetros diferentes, originários de fontes diversas (OFÍCIO Nº

260/2019/DENEF/COHID/CGTEF/DILIC, de 06 de setembro de 2019):

[questão] O Distrito Industrial opera fora dos padrões legais de emissão de po-
luentes.
Resposta: o Requerente faz menção a uma simulação de dispersão, que pro-
vavelmente é a do "Estudo de Dimensionamento da Rede de Monitoramento da
Qualidade do Ar, Complementar ao EIA/RIMA do Distrito Industrial de São Luís-
MA", tendo em vista que as imagens apresentadas, elaboradas pela Aires Ser-
viços Ambientais, não são as que correspondem ao Estudo Ambiental apresen-
tado ao Ibama. O estudo apresentado ao Ibama foi elaborado pela Anderson
Etchechurry Ferreira - ME (Log Florestal). Entende-se que estão inadequados
e/ou incompletos os fundamentos apresentados pelo Denunciante, haja visto
não ter considerado os dados dos Estudos Ambientais apresentados ao Ibama.

Ora, o fato de haver a análise recaído sobre o EIA apresentado pelo

empreendedor,  específico  à  UTE  a  ser  implantada,  não  pode  conduzir  a

autoridade  administrativa  a  desconhecer  a  existência  de  outros  estudos,

especialmente  aquele  EIA sobre  Distrito  Industrial  onde  a  empresa  em

análise  irá  se  implantar,  quando  provocada  a  análise  em  requerimento

fundamentado13,  sob  pena  de  análise  ser  limitada  a  uma  formalidade,

desconsiderando o contexto das atividades existentes. 

Em conclusão, o IBAMA disse que os limites negativos aos padrões de

qualidade  do  ar  não  seriam  ultrapassados.  Porém,  como  acima  explicado,

verifica-se que efetivamente houve a falta de consideração de fontes poluidoras

(isto é, a Usina de Pelotização da Vale), bem assim não se admitiu a crítica

13 A mesma representação encaminhada ao MPF foi dirigida por esta Procuradoria da República ao
IBAMA, a fim de que a conhecesse no licenciamento ambiental como impugnação administrativa, em
virtude da natureza das provocações formuladas de forma fundamentada. 
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decorrente do EIA do Distrito Industrial, o qual se relaciona diretamente com o

local da sede da UTE, pois é onde ela irá se instalar.

Em resumo, o IBAMA realizou ato ilegal, por vício de objeto – além de

o local escolhido para o empreendimento ser legalmente vedado, os dados

reais e contemporâneos de poluição foram desconsiderados,  a superar os

limites  de  qualidade  do  ar  em  descompasso  com  a  resolução  CONAMA

491/2018,  a  implicar  em  invalidade do ato administrativo hostilizado,  não

passível de convalidação, por causar diretamente danos a terceiros, no caso, a

coletividade de  moradores  e  a  biota  em São Luís/MA e  arredores,  a  serem

prejudicados em seus direitos à saúde e à integridade.

Sobre o vício no licenciamento ambiental

O  licenciamento  ambiental  é  um  procedimento  com  finalidades

essencialmente preventivas, voltado ao controle das decisões sobre a avaliação

de viabilidade, instalação ou à operação de empreendimentos potencialmente

lesivos aos recursos naturais. 

Nesse  contexto,  a  licença  é  a  expressão  de  uma  deliberação  da

Administração Pública, no exercício do poder de polícia, voltada não apenas à

aprovação de uma atividade econômica, mas também ao seu controle14.

Licenciar, na perspectiva ambiental, é submeter um empreendimento

econômico ao controle do Estado, em conformidade com a dicção constitucional

do art. 170, VI, da CF/1988. Resulta, pois, de uma tarefa estatal de conformação

recíproca da ordem econômica com a política ambiental. Em sendo assim, por

14Conforme  a  LC  140/2012:  Art.  2o  Para  os  fins  desta  Lei  Complementar,  consideram-se: I  -
licenciamento  ambiental:  o  procedimento  administrativo  destinado  a  licenciar  atividades  ou
empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes,
sob qualquer forma, de causar degradação ambiental;
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mais valiosa seja uma atividade econômica,  inclusive a geração de energia,

ela  deve  ser  avaliada  e  ajustada  em  função  dos  múltiplos  impactos  sócio-

econômico-ambientais que ela causa. 

Mas,  o  licenciamento  não  submete  o  empreendimento  apenas  ao

controle  do  Estado.  Trata-se,  com  certeza,  de  uma  atividade  estatal.  Mas,

realizada com a necessária colaboração da sociedade, uma vez que ela será a

destinatária da proteção ambiental, ao lado do próprio ecossistema, que, com a

Constituição de 1988, foi alçado à condição de macrobem, a ser considerado de

forma autônoma, para além da relação de funcionalidade com os interesses de

aproveitamento humano direto ou indireto.

Essa colaboração social  na proteção ambiental  encontra-se no art.

225  da  CF/88,  ao  prever  que  o  dever  de  proteger  o  ambiente  sadio  e

ecologicamente equilibrado é partilhada pelo Poder Público e coletividade. 

Como  instrumento  de  proteção  estatal  e  fiscalização  social,  os

estudos ambientais exigidos do empreendedor são uma garantia daquilo a ser

controlado,  emprestando-lhe parâmetros não apenas de aferição da poluição

pela regulação estatal,  mas também ao controle social  e externo aos órgãos

licenciadores.

Diga-se: o Estudo de Impacto Ambiental – exigência constitucional – é

instrumento para servir de referência ao controle estatal e da coletividade, cuja

publicidade é garantia indispensável. As informações nele contidas carregam um

peso – são as expressões descritivas do que deveria ser o empreendimento, o

espaço no qual será instalado e operado, bem assim os impactos ao ambiente

que deverão ser controlados. Para confirmar essas assertivas, leia-se o art. 225,

IV, da CF em conjunto com a Lei nº 6.938/81 e as resoluções CONAMA nº 01/86

e 237/97.
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O EIA é um parâmetro e fundamento para o licenciamento. Se as suas

informações são inverídicas ou inadequadas, a viabilidade ambiental atestada

nas  licenças  torna-se  enganosa.  A inserção  de  informações  verdadeiras  no

estudo  é  necessária,  exigindo-se  fiabilidade  do  que  se  declara  na  escrita.

Falsear o seu texto é afrontar requisito legal de sua validade e existência. Por

isso, faltar com a verdade nesse documento é uma conduta criminosa15.

As  informações  contidas  no  EIA foram  assumidas  pela  autoridade

administrativa  como  motivos para  afirmar  a  viabilidade  ambiental  do

empreendimento. Nesse sentido, a resolução CONAMA nº 237/1997, afirma que

“a omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a

expedição da licença” é uma das circunstâncias que pode levar à modificação

das  condicionantes  do  licenciamento  ambiental,  ou  ainda,  importar  na

suspensão ou cancelamento da licença (art. 19 da resolução).

A licença ambiental pressupõe, portanto, a fiabilidade das informações

que levaram a sua concessão. Afinal, esses dados do EIA, corroborados nos

pareceres do IBAMA, foram os motivos determinantes para o ato administrativo. 

Nesse  sentido,  a  licença  ambiental  expressa  o  resultado  de  uma

conclusão  da  autoridade  competente  e  responsável  pelo  licenciamento,  nos

termos  da  divisão  de  competências  constitucionais  comuns,  conforme  a

distribuição  de  poder  formulada  pela  LC  140/2012.  E,  conquanto  guarde

diferenças daquela configuração tradicional  no Direito  Administrativo,  em sua

feição ambiental, a licença possui a necessidade de observância dos mesmos

15  Lei nº 9.605/98. Art. 69-A. Elaborar ou apresentar, no licenciamento, concessão florestal ou qualquer
outro procedimento administrativo, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso ou

enganoso, inclusive por omissão:  Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa. § 1o Se o

crime é culposo:      Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos.  § 2o A pena é aumentada de 1/3 (um
terço) a 2/3 (dois terços),  se há dano significativo ao meio ambiente,  em decorrência do uso da
informação falsa, incompleta ou enganosa. 
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requisitos para a sua higidez. Conforme a resolução CONAMA nº 237/1997, a

licença ambiental é essencialmente um ato administrativo16.

Em sendo assim, a licença ambiental pode ser afetada pelos mesmos

vícios que fulminam um ato administrativo ordinário. Claro, com a necessidade

de se observar as suas múltiplas peculiaridades, assinaladas não apenas pelos

estudiosos do Direito Ambiental, mas também pela legislação e jurisprudência.

Pode-se, pois, observar os vícios dos atos administrativos a partir da dicção da

Lei de Ação Popular17, que os descreve didaticamente, o que é importante para

se compreender as razões pelas quais se hostiliza a retificação da Licença de

Operação.

Lei nº 4.717/65

Art. 2º 
Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidade observar-se-ão as
seguintes normas:
(…)
c) a ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato importa em
violação de lei, regulamento ou outro ato normativo;

d)  a  inexistência  dos  motivos se  verifica  quando a matéria  de  fato  ou de
direito,  em  que  se  fundamenta  o  ato,  é  materialmente  inexistente  ou
juridicamente inadequada ao resultado obtido;

No primeiro  caso,  deve-se  observar  os  motivos  que  justificaram a

concessão  da  licença  ambiental.  Com efeito,  a  veracidade  das  informações

lançadas  no  EIA  e  nos  pareceres  técnicos  conclusivos  constitui-se  em

fundamento para a validade do ato administrativo correspondente.  Se houver

16 Vide a definição da resolução CONAMA nº  237/1997:  Art.  1º  -  Para efeito  desta  Resolução são
adotadas as seguintes definições: Licença Ambiental: ato administrativo pelo qual o órgão ambiental
competente, estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser
obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar
empreendimento  ou  atividades  utilizadoras  dos  recursos  ambientais  consideradas  efetiva  ou
potencialmente  poluidoras  ou  aquelas  que,  sob  qualquer  forma,  possam  causar  degradação
ambiental. 

17 Art. 2º São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo anterior, nos
casos de: a) incompetência; b) vício de forma; c) ilegalidade do objeto; d) inexistência dos motivos; e)
desvio de finalidade.
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dissonância ou incongruência entre os motivos e a licença ambiental, esta torna-

se  inválida,  pois  “a  matéria  de  fato,  em  que  se  fundamenta  o  ato,  é

materialmente inexistente.”

Incide aqui, ainda, a chamada teoria dos motivos determinantes – a

existência  ou  subsistência  dos  motivos  que  levaram  à  prática  do  ato

administrativo, seja ele vinculado ou discricionário, são essenciais para se aferir

a sua higidez, em conformidade com a ordem jurídica.

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  PROFESSOR  UNIVERSITÁRIO.  LICENÇA
PARA  PROSSEGUIMENTO  DE  ESTUDOS  E  PREPARAÇÃO  TESE
DOUTORADO.  PRORROGAÇÃO DE LICENÇA.  ATO DISCRICIONÁRIO DA
ADMINISTRAÇÃO.  POSSIBILIDADE  DE  EXAME  EM  CERTA SITUAÇÕES.
INEXISTÊNCIA  DE  ILEGALIDADE  OU  INCONSTITUCIONALIDADE.
SEGURANÇA  DENEGADA.  RESSALVA  DE  TODOS  OS  EFEITOS  DA
SENTENÇA. 
I  -  Possibilidade  do  Judiciário  rever  o  ato  administrativo,  mesmo  que
discricionário,  se  não  utilizados  princípios  idênticos  em situações  idênticas,
ferido, assim, o princípio da isonomia.
II  -  Também  cabe  ao  Judiciário  retificar  o  ato,  se  os  motivos
determinantes, uma vez declarados, não correspondem à realidade dos
fatos. 
(...)
(AMS 00400726919974010000, DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM
MEGUERIAN, TRF1 - SEGUNDA TURMA, DJ DATA:12/04/2004 PAGINA:33.) 

No caso, a licença tem a sua higidez dependente da veracidade das

informações contidas em estudos e pareceres que atestaram a viabilidade do

empreendimento,  bem  assim  de  suas  adequações  aos  parâmetros  legais,

definidos como limites efetivos à ação administrativa. 

Se  essas  informações,  no  todo  ou  em  parte,  se  mostrarem

inexistentes, o licenciamento perde a sua validade, eis que fundado em dado

incorreto ou falso ou ainda violador de parâmetro legal. Logo, a manutenção da

validade da Licença Prévia da UTE Geramar III depende da conformidade dos

parâmetros de poluição motivadores do licenciamento e da correta localização

do empreendimento. 
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Frustrou-se o interesse público na garantia dos padrões atmosféricos,

em benefício do interesse do empreendedor. O STF já definiu a impossibilidade

de desempenho de atividade econômica sem a necessária conciliação com a

proteção ao ambiente:

(...)A  ATIVIDADE  ECONÔMICA  NÃO  PODE  SER  EXERCIDA  EM
DESARMONIA COM OS PRINCÍPIOS DESTINADOS A TORNAR EFETIVA A
PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. - A incolumidade do meio ambiente não
pode ser comprometida por interesses empresariais nem ficar dependente
de motivações de índole meramente econômica, ainda mais se se tiver
presente  que  a  atividade  econômica,  considerada  a  disciplina
constitucional  que  a  rege,  está  subordinada,  dentre  outros  princípios
gerais, àquele que privilegia a "defesa do meio ambiente" (CF, art. 170, VI),
que traduz conceito amplo e abrangente das noções de meio ambiente natural,
de meio ambiente cultural,  de meio ambiente artificial (espaço urbano) e de
meio ambiente laboral. Doutrina. Os instrumentos jurídicos de caráter legal
e de natureza constitucional objetivam viabilizar a tutela efetiva do meio
ambiente, para que não se alterem as propriedades e os atributos que lhe
são inerentes, o que provocaria inaceitável comprometimento da saúde,
segurança, cultura, trabalho e bem-estar da população, além de causar
graves danos ecológicos ao patrimônio ambiental, considerado este em seu
aspecto físico ou natural. (ADI 3540 MC, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO,
Tribunal Pleno, julgado em 01/09/2005, DJ 03-02-2006 PP-00014 EMENT VOL-
02219-03 PP-00528) 

O resultado da exploração indevida do empreendimento é a causação

de poluição superior àquela esperada, a qual há de ser corrigida. Deve-se primar

pela  correção  da  poluição  em  sua  própria  origem,  de  forma  a  inibir  a

causação do ilícito ambiental, focando-se na prevenção do dano ao ambiente. A

esse respeito, observe-se as anotações de Alexandra Aragão, tomando como

ponto de partida o direito ambiental na Europa18:

Este princípio determina quem deve, e onde e quando se devem desenvolver
ações  de  proteção  ao  ambiente.  Visa,  portanto,  pesquisar  as  causas da
poluição  para,  sempre  que  possível,  as  eliminar  ou  pelo  menos  moderar,
evitando que se repitam
Quem deve corrigir na fonte?

18 ARAGÃO, Alexandra. Direito Constitucional do Ambiente da União Europeia. In: CANOTILHO, José
Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato. Direito Constitucional Ambiental Brasileiro. 2 ed. São
Paulo: Saraiva, 2008. pp. 12-56
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Numa acepção subjetiva,  a  correcção  na  fonte  dos  danos ao  ambiente  vai
redundar na imposição ao poluidor – enquanto 'fonte subjetiva' ou 'causador' da
poluição – do dever de modificar a sua conduta, expurgando-a de acções
lesivas  do  ambiente  ou,  quando  tal  não  seja  possível  ou  exigível,
rectificando-a  de  modo  a  reduzir  ao  mínimo  as  agressões  ao  meio
ambiente e melhorando assim o seu desempenho ambiental.
Um  exemplo  de  correcção  na  fonte  neste  sentido  seria  a  interdição  de
funcionamento  de  um estabelecimento  industrial  obsoleto  e  muito  poluente
enquanto não fosse modernizado, por recurso a tecnologias menos poluentes
ou matérias-primas menos perigosas. Não sendo isso possível, a correcção
na  fonte  obrigaria  o  industrial  a  aplicar  medidas  paliativas  como,  por
exemplo, novos filtros nas chaminés.

Desse modo, deve-se observar que a higidez da licença ambiental

depende do atendimento dos requisitos de validade dos atos administrativos,

adaptados às peculiaridades da dinâmica ambiental e aos princípios e regras

informadores  desse  subsistema  normativo,  não  podendo  ser  alterada  por

finalidades  estranhas  às  circunstâncias  que  conduziram  à  afirmação  da

viabilidade ambiental ou, ainda, para a resolução de problemas comerciais do

empreendimento.

DA NECESSIDADE DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA

A situação ambiental narrada exige providências de urgência, com a

finalidade de coibir os efeitos nocivos da poluição decorrentes da implantação do

empreendimento termelétrico em local proibido e a apresentar parâmetros de

poluição  superiores,  considerando-se  os  padrões  de  qualidade  do  ar,  da

resolução CONAMA 491/218.

Diga-se:  o aumento da poluição é significativo e tem aptidão para

causar riscos à saúde e prejuízos à coletividade, como explicado acima. 

O acréscimo  não  age  sozinho,  uma vez  que  será  somado  ao  de

outras indústrias e fábricas instaladas no Distrito Industrial de São Luís, como a

VALE e a ALUMAR, dentre outras.
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Além disso,  a  não concessão da liminar  implicará em situação de

difícil  reparação,  consistente  na  instalação  de  usina  termoelétrica  em região

vedada à atividade.

Não  se  pretende  aqui  proteger  a  cidade  em  uma  perspectiva

romanceada.  Não se  pretende louvar  o  bucolismo dos  campos.  Pretende-se

discutir medidas que, anteriormente definidas pelo CONAMA e pela legislação

municipal sejam observadas pelo órgão ambiental para assegurar a qualidade

de vida da população próxima do empreendimento e do ecossistema.

Nesse sentido, deve-se observar que eles importam em situação de

risco imediato para os moradores de ocupações irregulares na região da Vila

Maranhão,  em diversas  comunidades  existentes  na  zona  rural  de  São  Luís.

Trata-se  de  pessoas  que  podem  desenvolver  problemas  de  saúde  em

decorrência do empreendimento.

Não bastasse isso, não é possível desconsiderar que os poluentes

decorrentes da operação da UTE somam-se aos demais lançados no Distrito

Industrial  de São Luís,  acarretando impactos cumulativos e sinergéticos, cuja

repercussão extrapola a área do empreendimento e seu entorno imediato. Mais

que isso, coloca em situação de atenção do exaurimento do Distrito Industrial

em receber novas empresas,  face à saturação dos níveis  de lançamento de

efluentes na região.

Frise-se os efeitos nocivos do aumento das emissões atmosféricas

em  questão,  relacionadas  ao  Dióxido  de  Nitrogênio,  decorrentes  do

empreendimento, resultado certo da operação da UTE19:

Dióxido  de  Nitrogênio  (NO2) -  é  um  gás  poluente  com  ação  altamente
oxidante,  sua presença na atmosfera é fator  chave na formação do ozônio
troposférico. Além de efeitos sobre a saúde humana apresenta também efeitos
sobre as mudanças climáticas globais.

19 Disponível  em  <https://antigo.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/qualidade-do-ar/poluentes-atmosf
%C3%A9ricos.html#Dioxido_de_nitrogenio>, acesso em 11 de fevereiro de 2022.
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Fontes  -  as  fontes  podem  ser  naturais  (vulcanismos,  ações  bacterianas,
descargas  elétricas)  e  antropogênicas  (processos  de  combustão  em fontes
móveis  e  fixas).  As  emissões  naturais  são  em  maior  escala  que  as
antropogênicas, porém, em razão de sua distribuição sobre o globo terrestre,
tem  menor  impacto  sobre  as  concentrações  deste  poluente  nos  centros
urbanos.

Efeitos  -  altas  concentrações  podem  levar  ao  aumento  de  internações
hospitalares, decorrente de problemas respiratórios, problemas pulmonares e
agravamento à resposta das pessoas sensíveis a alérgenos. No ambiente pode
levar a formação de smog fotoquímico e a chuvas ácidas.

Desse modo, deve-se observar a urgência da situação a reclamar a

tutela judicial, a fim de evitar o incremento substancial à poluição atmosférica,

com repercussões na qualidade de vida não apenas das populações vizinhas,

mas de toda a cidade.

A plausibilidade do direito alegado decorre dos fundamentos de fato e

de direito acima especificados,  os quais são corroborados pelos documentos

juntados no processo, destacando-se os seguintes:

1) Cópia  integral  do  procedimento  de  licenciamento  do

IBAMA;

2) Cópia  do  procedimento  da  Prefeitura  de  São  Luís  que

negou a  expedição da  certidão  de  uso  e  ocupação do

solo, pelo qual se observa a existência de obstáculo legal

para a expedição do documento e as razões expressas

para  o  indeferimento  da  indústria,  não  avaliado  pelo

IBAMA;

3) Diversos  laudos  técnicos  do  IBAMA,  ora  anexados  em

separado, com origem no procedimento de licenciamento

ambiental  ou  apresentados  em  resposta  direta  aos

questionamentos do MPF

4) Laudo Técnico 242-ANPM/CNA-MPF
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Assim,  mostra-se  necessária  a  antecipação  da  tutela,  em  face  da

urgência da proteção ambiental  postulada,  a fim de evitar  a configuração de

poluição  lesiva  à  saúde da  população e  da  integridade do  ecossistema,  em

detrimento dos interesses empresariais da UTE Geramar III.

DOS PEDIDOS

ISSO  POSTO,  o  MPF  requer  o  julgamento  pela  procedência  dos

seguintes pedidos:

1) LIMINARMENTE, após ser facultada a oitiva prévia do

IBAMA,  a  suspensão  dos  efeitos  da  Licença  Prévia

Expedida (619/2019 – inclusive sua retificação), bem assim

qualquer  ato  superveniente  a  ela  no  procedimento  de

licenciamento  (02001.008922/2018-18  do  IBAMA),

notadamente  licenças  de  instalação  ou  autorizações  de

supressão vegetação posteriores.

2) LIMINARMENTE, a imposição de obrigação de não

fazer à requerida 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.

Em consequência,  solicita-se seja o Banco Central  do

Brasil informado da eventual suspensão da Licença Prévia,
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caso  deferida,  a  fim  de  que  avalie  administrativamente  a

comunicação da medida às instituições financeiras, a fim de

garantir  a  aplicação  do  Art.  12  da  Lei  6.938/1981  e  da

resolução BACEN nº 4.327, de 25 de abril  20

3) AO FINAL, o reconhecimento da nulidade da Licença

Prévia,  em  virtude  da  ocorrência  de  violação  aos  motivos

determinantes do licenciamento ambiental, bem como vício de

objeto;  nesse  sentido,  nova  licença  fica  condicionada  à

correta  localização  da  Usina  e  observância  dos  ser

observados os padrões de qualidade do ar;

4) AO FINAL, caso não tenha sido suspensa initio litis a

instalação  do  empreendimento,  o  reconhecimento  da

irregularidade do licenciamento ambiental e da necessidade

de  desfazimento  de  eventuais  construções  realizadas  na

pendência da lide, com a recuperação da área degradada.

Além do cumprimento específico da obrigação, solicita-se a fixação de

multa  ao  IBAMA  e  à  empresa  requerida,  com  a  finalidade  de  obter  o

cumprimento da providência postulada, sem prejuízo da adoção de outros meios

capazes de obter o resultado equivalente à tutela jurisdicional pretendida.

20Lei  6.938/1981:  Art  12  -  As  entidades  e  órgãos  de  financiamento  e  incentivos  governamentais
condicionarão a aprovação de projetos habilitados a esses benefícios ao licenciamento, na forma desta
Lei, e ao cumprimento das normas, dos critérios e dos padrões expedidos pelo CONAMA. 
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DOS DEMAIS REQUERIMENTOS

Desse  modo,  o  MPF  requer  a  citação  dos  requeridos  para,

querendo, contestar a presente ação, nos endereços acima declinados.

Ademais,  em  relação  à  audiência  de  conciliação,  deve-se

observar que a natureza do direito controvertido não admite por ora a sua

realização. Contudo, após a apresentação das contestações dos requeridos, ao

se verificar a extensão dos pontos controvertidos, poderá ser reavaliada a

possibilidade do ato, que por ora se mostra inviável.

Assim, solicita-se que a apreciação do pedido de antecipação de

tutela  ocorra  de  imediato,  sem  a  necessidade  de  designação  de  audiência

conciliatória.

O  demandante  protesta  pela  produção  de  todas  as  provas

admitidas  em  direito,  em  especial  a  prova  documental,  por  meio  daqueles

contidos  no  procedimento  preparatório  anexo,  além  de  outras  que  serão

apresentadas  posteriormente,  e  eventual  prova  pericial,  testemunhal  e  nova

juntada de documentos, a ser requerida oportunamente.

Atribui-se à  causa o  valor  de  R$ 1.000.000,00  (um milhão de

reais) por estimativa.

São Luís, [data da assinatura eletrônica]

ALEXANDRE SILVA SOARES
Procurador da República
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