
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA – 5ª REGIÃO

EXMOS. SRS. DESEMBARGADORES DA EGRÉGIA 2a. TURMA DO TRIBUNAL
REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO

DVMF/MPF/PRR5/    /2017

Processo nº: 0812178-73.2017.4.05.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO: ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA e outro
RELATOR: Desembargador(a) Federal Leonardo Carvalho - 2ª Turma

 

O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador Regional da
República signatário, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, vem
perante  essa  2a.  TURMA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª  REGIÃO

apresentar  PARECER sobre  a  causa  em  epígrafe,  conforme  fatos  e
fundamentos adiante externados.

1. RELATÓRIO

Tratam os autos de agravo de instrumento contra decisão
que, em sede de ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal,
indeferiu a tutela de urgência requerida, através da qual pretendia o autor,
ora agravante, na síntese do relatório da decisão agravada:

"1.1) a suspensão dos efeitos do Termo de Compromisso de
Regularização de Carcinicultura de nº 22/2015 e do Termo de Regularização
de Carcinicultura de nº 22/2015;

1.2) ao Sr. JOÃO BATISTA DOS SANTOS, que se abstenha de
qualquer ato relacionado com desmate, drenagem ou aterro de mangue, bem
como que paralise  todas as suas atividades de carcinicultura  ou qualquer
atividade de aquicultura na área em litígio, retirando seus equipamentos da
referida área de preservação permanente;

1.3) a ADEMA que se abstenha de conceder qualquer nova
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licença  ambiental  ou  congênere,  para  ampliação,  manutenção,  instalação,
construção, reconstrução e funcionamento de qualquer empreendimento na
referida  área;1.4)  condenar  o  réu,  sob  pena  de  multa  diária  de  R$
1.000,00(um mil reais), na obrigação de fazer consistente em apresentar e
executar junto à ADEMA um Plano de Recuperação da área Degradada - PRAD
para adoção das medidas e providências necessárias para a recuperação da
vegetação natural de mangue que foi suprimida pelo empreendimento, a fim
evitar e coibir o agravamento da situação de degradação já existente, sob
pena de multa diária"

A seu turno, argumentou o agravante que:

“a) conforme documentos constantes do Inquérito Civil  nº
1.35.000.001308/2014-13  a  ocupação  ilegal  existente  em  manguezal,
localizada no Conjunto Madalena de Gois,  município  de São Cristóvão/SE,
consistente  na construção e  funcionamento viveiros  de camarão,  além de
localizadas em área de preservação permanente, constitui fonte de impacto
ambiental negativo para o referido ecossistema, pois ocasionaram, além dos
danos derivados diretamente da atividade de carcinicultura, a supressão de
subtração da vegetação de manguezal, com a consequente impossibilidade de
regeneração do mangue;

b) restou constatado no bojo do Inquérito Civil  em anexo
que JOÃO BATISTA DOS SANTOS mantém atividade utilizadora de recursos
ambientais  considerada efetiva ou potencialmente poluidora,  ao praticar  a
carcinicultura,  instalando  viveiros  em  área  de  preservação  permanente
(manguezal),  sem  a  devida  licença  ou  autorização  ambiental,  conforme
Relatório de Fiscalização n° 71/2014 GEFIS/GELIC (fls. 05/06);

c) diante da situação constatada in loco, a ADEMA, em que
pese ter lavrado Auto de Infração nº 151/2014 e estar ciente de que em
manguezal não é permitida atividade de carcinicultura, firmou com o réu João
Batista o Termo de Compromisso de Regularização de Carcinicultura de nº
22/2015 e Termo de Regularização de Carcinicultura nº 22/2015, a despeito
dos impactos afetarem negativamente área de preservação permanente.

Assim,  defende  a  reforma da decisão  recorrida,  uma vez
que: a) a Lei 12.651/2012 permite apenas a regularização de tal atividade
quando desenvolvida  em zonas  de  apicum e  salgado e  desde  que  sejam
respeitadas  algumas  restrições,  as  quais,  em  momento  algum,  foram
observadas  pelos  réus;  b)  o  cultivo  de  camarões  é  atividade  altamente
degradante ao meio ambiente, do que é extraída a urgência e necessidade de
antecipação  de  tutela;  c)  é  incontestável  que a  operação e  instalação  de
viveiro  de  carcinicultura  pelo  primeiro  acionado,  sem  a  observância  das
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exigências legais, destruiu área de mangue e impediu a regeneração natural
da vegetação”.

A  decisão  agravada  (identificador:  4050000.10006921,
19/12/2017),  ao  negar  a  concessão  da  tutela  de  urgência  postulada,
considerou ausente o requisito do perigo da demora, argumentando que não
haveria  “prejuízo  irreparável  ou  de  difícil  reparação  a  ser  sofrido  pela
agravante”, vislumbrando, ainda,  periculum in mora inverso, “considerando
que  a  atividade  supostamente  poluidora  (carcinicultura)  vem  sendo
desenvolvida há vários anos (o início do processo administrativo data do ano
de 2014)”.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Assiste razão ao agravante. 

Inequívoca presença do fumus boni iuris, que gira em torno
da ilegalidade do “Termo de Regularização da Carcinicultura” com o qual, à
revelia das leis ambientais, pretende o agravado , com a complacência do
órgão ambiental do Estado, continuar a exercer sua atividade ilícita, tanto
assim  que  a  decisão  do  Relator  limitou-se  a  alegada  inexistência  do
periculum in mora.

Em todo caso, há que se lembrar que estes espúrios “termos
de regularização” que proliferaram no Estado de Sergipe, e não passam de
mera chancela administrativa à degradação de ecossistema protegido, vem
sendo  repudiados  pela  jurisprudência  desse  Tribunal  Regional,  como  se
verifica do julgado abaixo transcrito: 

PROCESSO:           0800912-71.2015.4.05.8500.

CLASSE:                  APELAÇÃO.

APELANTE:              ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO
AMBIENTE  - ADEMA.

APELANTE:             JURANDI DOS SANTOS.

APELADO:               MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - MPF.

RELATOR:                DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS REBÊLO
JÚNIOR. - TERCEIRA TURMA
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EMENTA:  CONSTITUCIONAL,  ADMINISTRATIVO  E  AMBIENTAL.
AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  ÁREA  DE  PRESERVAÇÃO  PERMANENTE.
DEGRADAÇÃO  DE  ÁREA  DE  MANGUE.  CERCEAMENTO  DAS
ATIVIDADES DE CARCINICULTURA. DEVER DE RECUPERAÇÃO DE
ÁREA DEGRADADA. IMPROVIMENTO DAS APELAÇÕES.

1. Apelação contra sentença que: a) determinou à ADEMA que se
abstenha de regularizar a atividade de carcinicultura realizada na
área objeto do Relatório de Fiscalização nº 196/2013, bem como
de  conceder  qualquer  licença  ambiental  ou  congênere,  para
manutenção,  instalação,  construção,  reconstrução  e
funcionamento de qualquer empreendimento de carcinicultura na
área  em  questão,  devendo  revogar  qualquer  ato  porventura
concedido; b)  determinou ao Réu que:  I)  cesse  a atividade de
carcinicultura; II) realize, no prazo de 30 (trinta) dias, a demolição
completa dos muros de contenção destinados à implantação da
referida atividade, e a remoção de todo o material resultante da
ação,  bem  como  de  todos  os  petrechos  (equipamentos  e
materiais) utilizados na execução do cultivo de camarão da área
considerada  de  preservação  permanente,  além  de  garantir  o
isolamento  do  perímetro  do  viveiro;  III)  recupere  o  dano
ambiental  relativo  ao  corte  e  aterro  de  mangue,  com  o
reflorestamento  da  área  de  manguezal  degradada,  devendo
apresentar em 60 (sessenta) dias Projeto Técnico de Recuperação
de Área Degradada (PRAD) ao IBAMA e à ADEMA. E, ainda, iniciar
a execução do mesmo tão logo haja a aprovação, obrigando-se,
também, a acolher eventuais alterações como necessárias para a
aprovação do mencionado PRAD pelos órgãos ambientais, os quais
deverão fazer o acompanhamento quanto ao fiel cumprimento da
sentença.

2. Ação Civil Pública ajuizada com o fito de restaurar o equilíbrio
ecológico  em  virtude  da  ocorrência  de  danos  ocasionados  por
prática,  de forma irregular,  das  atividades  de carcinicultura em
área de preservação permanente (manguezal).

3.  A  ADEMA  -  Administração  Estadual  do  Meio  Ambiente  e  a
Secretaria  de  Patrimônio  da  União  -  SPU,  reconheceram
expressamente  que  a  área  onde  o  réu  realiza  o  cultivo  de
camarões é área de manguezal.

4.  O  Código  Florestal,  Lei  nº  12.651/12,  prevê  apenas  a
regularização  dos  empreendimentos  de  carcinicultura
comprovadamente  localizados  em zonas de apicum ou salgado,
ressaltando, ainda, que as áreas de manguezais devem ser objeto
de proteção permanente.

5.  O  legislador  infraconstitucional  reputou  o  manguezal  como
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ecossistema  cuja  preservação  merece  ser  permanente  e,
igualmente, tutelada pelos órgãos ambientais, pouco importando,
neste  sentido,  diferenciar  o  mangue  natural  originário  daquele
regenerado,  mediante  processos  decorrentes  da  natureza  ou
mesmo artificiais  fomentados pelo  homem. -  O risco  ambiental
ilícito  (criação  de  peixe  ou camarão  em área de manguezal)  é
proibido  pela  potencialidade  de  acarretar  dano  e  desequilíbrio
ecológico,  independentemente  de  se  concretizar  no  caso
particular.  [...]  (AC  00032935620134058500,  Desembargador
Federal Carlos Wagner Dias Ferreira, TRF5 - Quarta Turma, DJE -
Data::04/08/2016 - Página::121.)

6.  A  insurgência  do  réu  em  relação  ao  laudo  pericial  não  se
sustenta,  tendo  em vista  que  o  referido  laudo,  elaborado  pela
expert  judicial   apenas  corroborou  todos  os  documentos  que
acompanham a inicial, haja vista que, além de ter constatado que
o réu efetivamente exercia atividade potencialmente poluidora em
área de manguezal (área de preservação permanente), concluiu
que  a recuperação  da  área degradada em razão  da  prática  da
referida atividade só se mostra possível através da retirada dos
taludes  de  carcinicultura  e  da  execução  de  um  Plano  de
Recuperação de Área Degradada (PRAD).

7.  Flagrantemente  descabida  qualquer  pretensão  de  ver
regularizada a atividade objeto da lide e, por conseguinte,
nulo,  de  pleno  direito,  qualquer  ato  autorizativo  e/ou  o
Termo de Compromisso de Regularização de Carcinicultura,
eventualmente expedido em favor do requerido pela ADEMA
para  a  continuidade  da  operação  de  tanques  de
carcinicultura  pelo  primeiro,  já  que  claramente
demonstrado que tal atividade  está sendo desenvolvida em
área  de  preservação  permanente,  caracterizada  pela
presença  de  manguezal, conforme  reconhecido  pela  ADEMA,
atestado pela SPU e observado pelo MPF.

8. Manutenção da sentença em todos os seus termos.

9. Apelações improvidas.

Recife/PE, 10 de agosto de 2017.

No entanto,  o  requisito  do  periculum in  mora igualmente
encontra-se  presente,  uma vez  que  a  tutela  do  meio  ambiente  deve  ser
concedida à luz dos princípios da prevenção e precaução. Permitir a atividade
danosa  ao  meio  ambiente  exercida  pelo  agravado  implica  em  prejuízo
irreparável ou de difícil reparação a ser sofrido não pelo agravado, mas sim
pelo meio ambiente, porque inequivocamente a atividade exerce-se em área
de  mangue,  impedindo  a  regeneração  da  vegetação  e  comprometendo  o
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ecossistema como um todo. 

O periculum in mora, in casu, deve se inverter em prol do
meio ambiente, e não do interesse particular, ao contrário do entendimento
subjacente ao decisório agravado. Como a atividade do agravado é ilegal por
se exercer em área de preservação permanente, sem qualquer análise de
seus impactos, não se pode dizer que sua continuidade causa prejuízo de
maior ou menor monta ao ecossistema, nem muito menos aferir a capacidade
de sua recuperação após anos de exploração desenfreada, o que fatalmente
ocorrerá a se esperar o trânsito em julgado. 

Os fatos enumerados no laudo demonstram de foram cabal a
agressão praticada pelo cotidiano da atividade poluidora, que não se limitam
só  na  destruição/impedimento  de  regeneração  da  flora  do  mangue,  mas
também no  descarte  sem qualquer  tratamento  dos  resíduos  da  despesca
(proteínas,  pesticidas)  nas  águas  circundantes,  conforme  constatado  no
Parecer Técnico nº 757/2017-SEAP (fls. 62), relativo à vistoria realizada no
dia 30 de setembro de 2016:

"O descarte de efluentes era realizado por meio da mesma
comporta, que despejava os resíduos dos viveiros diretamente no manguezal
adjacente, sem nenhum tratamento. O empreendedor não realizava análise
periódica da qualidade da água durante o ciclo de cultivo. Não havia uso de
aeradores mecânicos."

 
O  parecer  técnico  deixa  claro  que  o  empreendimento  do

agravado  representa  um  obstáculo  nterposto  à  dinâmica  das  águas  do
manguezal: 

 
"A presença de bosques de vegetação típica de manguezal

bem desenvolvido  na  lateral  a  norte  e  noroeste  do  viveiro  indica  que  o
tanque de cultivo passou a representar uma barreia para o aporte de águas
das marés e de nutrientes e o restabelecimento do manguezal."

 Vale  ainda  mencionar  que  a  implantação  do
empreendimento danoso com supressão do mangue não remonta a tempos
imemorais, mas a partir de época recente, o ano de 2008: 

"As aerofotos mais antigas que possuem resolução e escala
que permitam verificar as intervenções na paisagem são fornecidas a partir
de 25 de abril de 2008 (FIG. 19). A imagem fornecida pelo programa Google
Earth  com  essa  data  ilustra  que,  nesse  período,  o  viveiro  não  estava
instalado, e a vegetação correspondente à sua área atual era constituída por
manguezais e vegetação de transição. Em outra imagem, com data de 2 de
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maio de 2013, observa-se que o viveiro estava instalado (FIG. 20) tal como
registrado em setembro de 2016”.

 A  referência  da  decisão  agravada  ao  fato  do  agravado
desenvolver  a  atividade  supostamente  poluidora  (carcinicultura)  há  vários
anos não deve servir  de fundamento para o afastamento do periculum in
mora (como se quanto mais  tempo uma atividade poluidora for  exercida,
menor  a  probabilidade  de  risco  ou  dano  ambiental),  implicando,  em sua
essência,  em  admissão  por  vias  transversas  do  “fato  consumado”  para
permitir  a  continuidade  da  agressão  ambiental,  em  desacordo  com  a
jurisprudência de nossos tribunais, consolidada na Suprema Corte: 

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
DIREITO AMBIENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE
LICENÇA AMBIENTAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME
DE FATOS E PROVAS.  INAPLICABILIDADE DA TEORIA  DO FATO
CONSUMADO.
(...)
3.  A teoria do fato consumado não pode ser invocada para
conceder direito inexistente sob a alegação de consolidação
da  situação  fática  pelo  decurso  do  tempo. Esse  é  o
entendimento  consolidado  por  ambas  as  turmas  desta Suprema
Corte. Precedentes: RE 275.159, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda
Turma,  DJ  11.10.2001;  RMS  23.593-DF,  Rel.  Min.  MOREIRA
ALVES, Primeira Turma, DJ de 02/02/01; e RMS 23.544-AgR, Rel.
Min.  Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 21.6.2002. 4 .  Agravo
regimental  a que se nega provimento” (RE 609748 – REL. Min.
LUIZ FUX 1ª. T STF, Dje 13.09.2011, pag.30, destaques nossos)

Ademais, há que se considerar a incidência dos princípios da
prevenção e da precaução  que se consubstanciam em verdadeira regra de
julgamento da atividade judicial, condicionando-a a uma postura de  “ação
antecipada  diante  do  risco  ou  perigo”,  conforme  consignado
magistralmente no acórdão desta corte datado de 2006, abaixo transcrito:

AGSS 20060500000128802
AGSS - Agravo Regimental na Suspensão de Segurança - 6547/02
Relator Desembargador Federal Francisco Cavalcanti
TRF5 - Presidência
DJ - Data::11/07/2006 - Página::792 - Nº::131

Ementa
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, AMBIENTAL E PROCESSUAL
CIVIL.  AGRAVO  INTERNO  INTERPOSTO  CONTRA  DECISÃO  DE
DEFERIMENTO  DO  PEDIDO  DE  SUSPENSÃO.  AUTUAÇÃO
ADMINISTRATIVA DE EMPRESA POR EXECUÇÃO DE ATIVIDADE DE
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CARCINICULTURA  SEM  LICENÇA  AMBIENTAL.  TERMOS  DE
COMPROMISSO. CONTINUIDADE DA ATIVIDADE. SOLICITAÇÃO DE
ADITIVO  INDEFERIDA  POR  EXTEMPORÂNEA.  IMPETRAÇÃO  DE
MANDADO  DE  SEGURANÇA.  CONCESSÃO  DA  ORDEM  COM
FUNDAMENTO NA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, NO ART. 34,
DO  DECRETO  Nº  4.340/2002  E  NO  PRINCÍPIO  DA  EFICIÊNCIA.
NULIDADE DOS TERMOS. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. NATUREZA
E  EXTENSÃO.  DEFINIÇÃO  EM  FUNÇÃO  DO  BEM  JURÍDICO  A
PROTEGER. PRINCÍPIOS DO POLUIDOR-PAGADOR, DA PREVENÇÃO
E  DA  PRECAUÇÃO.  GRAVE  LESÃO  À  ORDEM,  À  SAÚDE  E  À
ECONOMIA  PÚBLICAS.  DIVERSIDADE  ENTRE  AUSÊNCIA  DE
FUNDAMENTAÇÃO E BREVIDADE DE JUSTIFICAÇÃO. PODER-DEVER
DE EXPURGAR ATOS NULOS POR ILEGAIS. ART. 34, DO DECRETO
Nº  4.340/2002.  NÃO  CONSAGRAÇÃO  DE  AUTORIZAÇÃO  DE
FUNCIONAMENTO  PERMANENTE  INDEPENDENTE  DOS
PROCEDIMENTOS  PARA  OBTENÇÃO  DE  LICENÇA.  HIERARQUIA
ADMINISTRATIVA. INADMISSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DE ATO
DE  GERÊNCIA  EXECUTIVA  EM  DESCOMPASSO  COM  O
ENTENDIMENTO DA SEDE DA INSTITUIÇÃO. ÁREA DE PROTEÇÃO
AMBIENTAL.  ÁREA  DE  RELEVANTE  INTERESSE  ECOLÓGICO.
HABITAT DO PEIXE-BOI,  MANGUEZAIS E  RESQUÍCIOS DE  MATA
ATLÂNTICA.  INTERESSE  NACIONAL.  ATIVIDADE  COM
SIGNIFICATIVO IMPACTO AMBIENTAL, DE ÂMBITO NACIONAL. ART.
10,  §  4O,  DA  LEI  Nº  6.938/81,  COM  A  REDAÇÃO  DA  LEI  Nº
7.804/89.  RESOLUÇÃO  CONAMA  Nº  237/97.  EXPEDIÇÃO  DE
LICENÇA  POR  ÓRGÃO  ESTADUAL  DO  MEIO  AMBIENTE.
IMPRESTABILIDADE. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. MANDAMUS EM
QUE SE AUTORIZOU O FUNCIONAMENTO ATÉ PRONUNCIAMENTO
FINAL  DA  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA.  MANIFESTAÇÃO
TERMINATIVA FIRMADA POR ABANDONO DO PROCEDIMENTO DE
LICENCIAMENTO.  NÃO  COMPARECIMENTO  DA  EMPRESA
INTERESSADA  PARA  PROCEDER  AOS  AJUSTES  NO  ESTUDO  DE
IMPACTO  AMBIENTAL/RELATÓRIO  DE  IMPACTO  AMBIENTAL.  1.
Agravo interno interposto contra decisão da Presidência, nos termos
da qual foi deferido o pedido de suspensão de sentença exarada
nos  autos  de  mandado  de  segurança,  impetrado,  o  mandamus,
contra a não renovação do termo de compromisso que permitiria a
continuidade  das  atividades  de  carcinicultura  executadas  por
empresa  sem  licença  ambiental.  2.  A  concessão  da  ordem
sustentou-se  na  ausência  de  fundamentação  da  decisão
administrativa, no art. 34, do Decreto nº 4.340/2002 e no princípio
da eficiência. 3. Pedido de suspensão em que se insurge contra os
argumentos específicos do provimento judicial, bem como em que
se sustentam (embora sem inovação, pois  já deduzidos no feito
originário)  a  invalidade  dos  termos  de  compromisso  (por
inaplicabilidade da regra do art. 60, do Decreto nº 3.179/99; por
incompetência  da  autoridade  celebrante;  por  inexistência  de
publicação, de prazo de vigência e de intervenção da União) e a
imprestabilidade  da  licença  expedida  pela  SUDEMA  -

8



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA – 5ª REGIÃO

Superintendência  de  Administração  do  Meio  Ambiente,  órgão
estadual incompetente. (….)
  6. A preocupação com o meio ambiente, reputado bem de
uso comum do povo, representativo de direito subjetivo e
vinculado,  essencialmente,  ao  direito  à  vida,  encontra
guarida na Constituição Federal de 1988, seja no prelúdio,
com a referência a bem-estar, seja no corpo propriamente
dito  do  Texto  Constitucional  (art.  225),  sobrelevando  a
preocupação com a atribuição de responsabilidade a todos
os  entes  da  Federação  e,  mais  que  isso,  à  sociedade.  O
desenvolvimento  desse  cuidado  deu  ensejo  ao  Direito
Ambiental, como novo ramo jurídico, sustentado em sólida
base  de  princípios. 7.  Os  princípios  têm  avultado  como
verdadeiras normas de conduta, e não meramente como diretrizes
hermenêuticas,  realçando-se,  hodiernamente,  a  distinção  entre
regras  jurídicas  e  princípios  jurídicos,  sendo  ambos  normas
jurídicas (processo de juridicização). Despertou-se, por assim dizer,
para o fato de que os princípios jurídicos - escritos ou implícitos -
representam as bases sobre as quais o direito se constrói e das
quais  ele deriva (as regras jurídicas, inclusive,  seriam concreção
dos princípios), ou, dito de outro modo, os elementos fundamentais
que inspiram o sistema jurídico e que, portanto, devem funcionar
como orientadores preferenciais da interpretação, da aplicação e da
integração  normativa,  com  o  conseqüente  afastamento  de  uma
postura mais legalista.  8. São princípios de Direito Ambiental,
dentre outros,  o poluidor-pagador,  o da prevenção e o da
precaução. Pelo  princípio  do  predador-pagador,  está  o
poluidor  obrigado  a  pagar  pela  poluição  causada  ou
potencialmente ocasionável. Enfatiza-se, nesse campo, não a
atividade reparatória, mas a prevenção, correspondendo, o
princípio  da  prevenção,  ao  dever  jurídico  de  impedir  a
realização  de  danos  ambientais.  Através,  outrossim,  do
princípio da precaução (vorsorgeprinzip), impõe-se a "ação
antecipada  diante  do  risco  ou  do  perigo".  "Contraria  a
moralidade  e  a  legalidade  administrativa  o  adiamento  de
medidas  de  precaução  que  devam  ser  tomadas
imediatamente"  (Paulo  Afonso  Leme  Machado).  "A
consagração  do  princípio  da  precaução  estabeleceu
verdadeira  regra  de  julgamento  na  atividade  judicial,  no
sentido da procedência da ação coletiva em defesa do meio
ambiente,  diante  de  elementos  indiciários  quanto  à
ocorrência efetiva ou potencial de degradações ambientais,
amparados cientificamente e demonstrados, que não forem
contrariados pelo degradador" (Rodolfo de Camargo Mancuso).
A possibilidade de danos ao habitat de espécie da fauna brasileira
em  extinção  (peixe-boi)  faz  incidir  os  princípios  de  direito
ambiental,  dentre  os  quais  o  da  precaução.  9.  Configurado,  na
manutenção das atividades desenvolvidas pela empresa, risco de
grave à ordem pública, à saúde pública e à economia pública. À
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ordem pública, entendida como ordem administrativa, consideradas
as  atribuições  conferidas  ao  IBAMA,  quanto  às  exigências  do
licenciamento ambiental. À saúde pública, em vista da necessária
vinculação entre meio ambiente e vida sadia, nos expressos termos
constitucionais. À economia pública, porquanto, consoante apontou
o Ministério Público, os prejudicados mais diretos e imediatos com a
persistência das atividades não licenciadas serão os ribeirinhos, que
verão  inviabilizado  seu  principal  -  senão  único  -  meio  de
subsistência.  10.  Não  se  pode  confundir  ausência  de
fundamentação  com  motivação  breve.  O  importante  é  que  da
manifestação  administrativa  se  apreenda  a  justificativa  para  o
posicionamento adotado. Nesse sentido, ao indeferir o pedido de
renovação  formulado  pela  empresa,  o  IBAMA  expressamente
destacou que a razão do indeferimento fora a intempestividade da
apresentação  do  pleito,  porquanto  já  expirado  o  documento  a
renovar.  Além  da  expiração  do  prazo,  o  IBAMA  entende
inadmissível a continuidade das atividades da empresa em razão da
nulidade dos  atos  firmados entre ela  e a Gerência Executiva da
entidade na Paraíba. Sendo nulo o ato originário, não poderia ser
prorrogado  ou  renovado.  Diante  de  atos  nulos,  é  dever  da
Administração  Pública  expurgá-los,  corrigindo  a  atuação
administrativa. (…)
18. Pelo não provimento do agravo regimental.
Data  da  Decisão  28/06/2006  Data  da  Publicação  11/07/2006
(DESTACAMOS)

 
Sendo,  portanto,  a  paralisação  da  atividade  nociva  ao  meio

ambiente medida  inadiável, a concessão da tutela de urgência é medida que
se impõe, mercê dos princípios da prevenção e precaução.

3. CONCLUSÃO

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL opina pelo
PROVIMENTO do  recurso ministerial,  para  que seja deferida a  tutela  de
urgência requestada pelo autor civil. 

Recife, 16 de janeiro de 2018.

DUCIRAN VAN MARSEN FARENA

Procurador Regional da República
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