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DECISÃO 
 

 
 

Trata-se de Ação Civil Pública movida pelo Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, objetivando a antecipação
dos efeitos da tutela, na forma de tutela de urgência, inaudita altera parte, para (I) proibir
os réus de explorarem de qualquer modo a área desmatada cujo reflorestamento é
buscado, quer por meio de lavouras, de pecuária ou criação de quaisquer animais, ou
mediante atividade extrativista, devendo ficar tal área em pousio para que ocorra
processo de regeneração natural paulatina, durante a tramitação da lide; (II) decretar a
suspensão de incentivos ou benefícios fiscais, bem como de acessos à linha de crédito
concedidos pelo Poder Público aos Requeridos, até que o dano ambiental esteja
completamente regenerado, devendo, para tanto, serem expedidos ofícios à Receita
Federal do Brasil e às Secretarias Estadual e Municipal de Fazenda; (III) decretar a
suspensão de acesso a linhas de crédito concedidas com recursos públicos aos
Requeridos, por instituições oficiais de crédito, até que o dano ambiental esteja
completamente regenerado, devendo, para tanto, serem expedidos ofícios ao Banco
Central do Brasil - BACEN, a fim de que seja emitido comunicado a todas as instituições
oficiais de crédito – integrantes do SFN; (IV) decretar a indisponibilidade de bens móveis
e imóveis dos Requeridos, em montante suficiente para garantir a recuperação do dano
ambiental causado e a indenização pelo dano moral coletivo, no valor de R$ 9.160.524,21
(nove milhões e cento e sessenta mil e quinhentos e vinte e quatro reais e vinte e um
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centavos).
 

Decido.
 

Sabe-se que o disposto específico acerca da tutela de urgência (CPC, art.
300), pelo qual o autor requer o deferimento liminar antecipatório, prevê que, quando
forem demonstrados elementos que indiquem a probabilidade do direito, bem como o
perigo na demora da prestação da tutela jurisdicional, poderá ser concedida a tutela
buscada.
 

Nos termos legais, a antecipação dos efeitos da tutela de urgência, por se
tratar de determinação que antecipa a produção de efeitos que só surgirão com o
provimento jurisdicional, é medida excepcional e que deve ser concedida, unicamente,
quando preenchidos os requisitos legais, condicionados à demonstração inequívoca do
direito ventilado e existência do perigo na demora, consistente no sério risco da
ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação.
 

No presente pleito, a parte autora requer, em sede liminar:
 

I – A necessidade de se impor o pousio da área desmatada, para fins de
que ocorra a regeneração natural da mata durante a tramitação do processo.
 

Há presunção de legalidade e veracidade do AI 9075934 – E (id 183483879),
devendo a área objeto de autuação e interdição ficar preservada, uma vez que a
manutenção da biodiversidade dentro de padrões sustentáveis, incontestavelmente,
garante o oferecimento, pela natureza, de fatores ambientais essenciais à vida e ao
sustento do ser humano, como água, solo, clima equilibrado.
 

Em perfunctória análise, verifico de plano, a presença dos requisitos
autorizadores da tutela de urgência, consubstanciada pela demora, no que tange ao
cessamento das atividades lesivas ao meio ambiente na área embargada.
 

No que concerne aos seus pressupostos, além da identidade do pedido de
antecipação da tutela com o pedido constante na inicial, existem outros aferíveis a partir
do próprio artigo 300 do CPC, quais sejam, a prova inequívoca daquilo que é alegado na
petição inicial quanto à necessidade de proteção ao meio ambiente, albergada em um
juízo de verossimilhança por parte do magistrado, fundado num receio de dano
irreparável ou abuso de defesa ou o manifesto intento protelatório por parte dos réus.
 

Nesse caminho, extrai-se do art. 225 da Carta Magna de 1988 que o meio
ambiente desfruta de especial proteção. A atuação administrativa, portanto, não impede o
controle judicial das condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Aliás, como já se
posicionou a Corte Suprema, a tutela contra as atividades lesivas ao meio ambiente não
se esgota no fato já consumado, mas se prolonga no sentido de evitar a intensificação de
seus efeitos.
 

Dito isso, levando-se em consideração a dificuldade de constatação e
avaliação dos danos ambientais, entendo que os documentos apresentados pelo IBAMA
são suficientes para antecipação parcial dos efeitos da tutela com vistas a determinar que
os réus se abstenham de realizar novos desmatamentos ou receba incentivos financeiros
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que poderiam viabilizar tal desiderato.
 

 
 

II - A suspensão de financiamentos e incentivos fiscais e de acesso a
linhas de crédito
 

De acordo com o art. 72, § 8º, IV, da Lei 9.605/98, a perda ou suspensão da
participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de créditos,
correspondem a umas das sanções restritivas de direito aplicadas a infrações ambientais.
 

Outro dispositivo que prever a perda ou restrição de incentivos e benefícios
fiscais é o art. 14, II e III, da Lei nº 6.938/81.
 

Cabe destacar que a referida medida corresponde à sanção imposta a quem
não cumprir as medidas necessárias à preservação ou não corrigir os danos ambientais
causados pela degradação ambiental. Fato que pressupõe condenação dos requeridos.
 

In casu, entendo configurada a probabilidade do direito quanto à concessão
desse provimento antecipatório.
 

Consoante estudo realizado na área para viabilizar a liquidação do dano e
subsidiar o ajuizamento da presente Ação Civil Pública, há elementos que demonstram o
descumprimento do Termo de Embargo lavrado pelo IBAMA, tendo sido elaborado “novo
estudo” sobre a área desmatada, no qual foi detectado que 399 hectares da área
embargada encontram-se em plena utilização, sendo que em apenas 31 ha observou-se
algum estágio de regeneração (id 183499870).
 

A postura de não cumprir o Termo de Embargo lavrado pelo IBAMA permite a
aplicação da sanção de obstar a concessão de incentivos e benefícios fiscais concedidos
pelo Poder Público, assim como de linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais
de crédito, por expressa previsão legal trazida pelo art. 14, II e III, da Lei nº 6.938/81.
 

Assim, entendo ser viável a concessão da tutela de urgência para suspender
qualquer financiamento até a efetiva recuperação do dano ambiental causado e a para
decretar a perda do direito de participação em linhas de financiamento oferecidas por
estabelecimentos oficiais de crédito aos réus.
 

 
 

III – Decretação de indisponibilidade de bens e valores
 

A finalidade da constrição é possibilitar a reparação do dano causado não
pelo risco de dilapidação do patrimônio, mas pela gravidade da infração cometida, sendo
ela assim aplicada tanto em ação de improbidade administrativa como também em sede
de ação civil pública.
 

Assim, insta salientar que em razão do princípio da precaução, quando
envolve a incolumidade do meio ambiente e havendo risco de danos irreversíveis à fauna
e a flora, é cogente que se proteja o direito coletivo no intuito da reparação do dano
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1.

2.

3.

ambiental em detrimento do direito patrimonial da pessoa física.
 

Dentro desse contexto, verifico que o risco dos réus não repararem o dano é
muito maior do que a restrição postulada, sendo assim é plausível que em sede de
cognição sumária decretação da indisponibilidade dos bens dos requeridos até o limite
demonstrado pela parte autora, R$ 9.160.524,21 (nove milhões e cento e sessenta mil e
quinhentos e vinte e quatro reais e vinte e um centavos).
 

Ademais, é importante ressaltar que a indisponibilidade dos bens dos réus
não retira deles o direito de usufrui-los, apenas proíbe a alienação/transferência desses
bens.
 

Ante tais ponderações, DEFIRO os pedidos de tutela antecipada, para:
 

determinar que os réus se abstenham de realizar novos desmatamentos, abertura de
pastagens e/ou qualquer ato que agrida o meio ambiente nas áreas objeto do
presente processo;
 
suspender qualquer financiamento dos réus até a efetiva recuperação do dano
ambiental causado e para decretar a perda do direito de participação em linhas de
financiamento oferecidas por estabelecimentos oficiais de crédito aos réus, e
 
decretar a indisponibilidade de bens móveis ou imóveis dos requeridos, em montante
suficiente para garantir a recuperação do dano ambiental, fixado inicialmente em R$
9.160.524,21 (nove milhões e cento e sessenta mil e quinhentos e vinte e quatro
reais e vinte e um centavos).
 

Intimem-se e citem-se os réus. Intime-se o IBAMA.
 

Cumpra-se.
 

Itaituba-PA. 
 

 
 

 
 
 
  

Sandra Maria Correia da Silva
 

Juíza Federal
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