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Réu: CSUL DESENVOLVIMENTO URBANO S.A. E ESTADO DE MINAS 
GERAIS 
    

    

    

    

    

    

    

 

CSUL DESENVOLVIMENTO URBANO S.CSUL DESENVOLVIMENTO URBANO S.CSUL DESENVOLVIMENTO URBANO S.CSUL DESENVOLVIMENTO URBANO S.AAAA...., pessoa jurídica 
de direito privado, constituída sob a forma de sociedade 
anônima fechada, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
17.532.265/0001-33, com sede na Avenida Princesa Diana, 
n° 55, Bairro Lagoa dos Ingleses, CEP: 34.018-006, Nova 
Lima/MG, respeitosamente, com fundamento nos artigos 
335 et seq do Código de Processo Civil, por seus 
Procuradores in fine assinados, vem, à presença de Vossa 
Excelência apresentar CONTESTAÇÃOCONTESTAÇÃOCONTESTAÇÃOCONTESTAÇÃO à Ação Civil Pública 
proposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, 
por intermédio da Promotoria de Justiça da Comarca de 
Nova Lima. 

 
 

I I I I ----    DA TEMPESTIVIDADEDA TEMPESTIVIDADEDA TEMPESTIVIDADEDA TEMPESTIVIDADE    
    
        A Ré foi citada, por oficial de justiça, em 25.06.2020, não 

havendo sido, ainda, na data do protocolo da contestação, juntado o 

respectivo mandado de citação. Em vista das disposições dos artigos 

218 caput e §4º,  231 e 335 et seq do Código de Processo Civil, mostra-
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se, portanto, tempestiva a presente manifestação, fazendo prova disso 

o comprovante de protocolo respectivo. 

    
 
 

II II II II ––––    BREVE SÍNTESE BREVE SÍNTESE BREVE SÍNTESE BREVE SÍNTESE DOS FATOSDOS FATOSDOS FATOSDOS FATOS        

    

        Trata-se de Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério 

Público do Estado de Minas Gerais, contra a CSUL Desenvolvimento 

Urbano S.A. e o Estado de Minas Gerais, visando a obter provimento 

judicial para declarar a nulidade de Licença Ambiental Prévia, 

concedida pelo ente federado à CSUL, no âmbito do empreendimento 

imobiliário que pretende implantar, no Município de Nova Lima. 

  Em 07.02.2013, a CSUL Desenvolvimento Urbano S.A., por 

intermédio de suas subsidiárias, adquiriu um conjunto de áreas rurais e 

urbanas, nos Municípios de Nova Lima e Itabirito, que montam cerca 

de 2.700 hectares, dos quais cerca de 2.105 hectares compõe as áreas 

do empreendimento submetido ao licenciamento. Trata-se, em 

verdade, de um dos mais modernos e sustentáveis empreendimentos 

imobiliários do país, que pretende criar uma nova realidade urbana, no 

vetor sul da região metropolitana de Belo Horizonte. 

  O projeto, aliás, coaduna-se com o Plano Diretor de 

Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Belo 

Horizonte – PDDI, submetido á apreciação do parlamento, no âmbito 

do Projeto de Lei Complementar n. 74/2017, que prevê dentre 

diretrizes gerais do PDDI “a criação e o fortalecimento de 

centralidades na RMBH e a redução da fragmentação e da dispersão 

do espaço urbanizado, tornando a RMBH mais integrada e visando à 

redução de custos de manutenção das cidades com ganhos para o 

meio ambiente e para a mobilidade.” 

  O empreendimento foi concebido como uma nova 

centralidade, com masterplan desenvolvido e concebido pelo 
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prestigiado arquiteto e urbanista Jaime Lerner, responsável pelos 

avanços urbanos da capital paranaense, nas últimas décadas. Trata-se 

de um projeto comprometido com a sustentabilidade ambiental e 

social, que integra espaços destinados à moradia e ao lazer, àqueles 

orientados para a produção de bens e serviços. Seu objetivo final é 

permitir que, no contexto de uma mesma centralidade espacial, 

possam seus habitantes encontrar alternativas produtivas e de lazer, 

permanecendo, na medida do possível, infensos aos efeitos deletérios 

dos deslocamentos viários das grandes metrópoles. 

  O masterplan, que consubstancia um planejamento 

regional e integrado das intervenções a serem realizadas na área, 

assenta-se, em sua origem, em um conceito de sustentabilidade 

ambiental, social e econômica, bem como na manutenção do equilíbrio 

dos ecossistemas, na preservação das paisagens naturais e na 

maximização da qualidade dos equipamentos públicos. Bem por isso, 

o projeto CSUL tem como compromisso a manutenção das ligações 

com os polos da vizinhança, a sustentação da conectividade com o 

Sistema Estadual de Áreas Protegidas (SAP) do vetor sul da Região 

Metropolitana de Belo Horizonte e o respeito às características 

originais do relevo da região, criando, inclusive, corredores ecológicos, 

para permitir a integração das áreas protegidas.  

  Conquanto a companhia pudesse haver optado por 

escalonar seu empreendimento, buscando as autorizações e licenças 

ambientais fragmentadas para cada etapa a ser implementada, houve 

por bem, de forma inédita, submeter a integralidade de seu masterplan 

à apreciação dos órgãos ambientais, com vistas a submeter ao crivo 

do órgão licenciador a integralidade de seu projeto, assim como dar 

total transparência e visibilidade para todos. Ao assim proceder, a Ao assim proceder, a Ao assim proceder, a Ao assim proceder, a 

companhia permcompanhia permcompanhia permcompanhia permitiu que os potenciais impactos fosseitiu que os potenciais impactos fosseitiu que os potenciais impactos fosseitiu que os potenciais impactos fossemmmm    aquilatados aquilatados aquilatados aquilatados 

em em em em toda sua extensão,toda sua extensão,toda sua extensão,toda sua extensão,    sem omitir quaisquer projetsem omitir quaisquer projetsem omitir quaisquer projetsem omitir quaisquer projetos ou futuras os ou futuras os ou futuras os ou futuras 

expansõesexpansõesexpansõesexpansões, no contexto de seu Masterplan, no contexto de seu Masterplan, no contexto de seu Masterplan, no contexto de seu Masterplan. 
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  Esse procedimento, aliás, foi inédito para os órgãos 

ambientais e veio ao encontro de uma antiga aspiração sua de 

avaliação holística e compreensiva de empreendimentos imobiliários. 

Após a elaboração dos estudos solicitados pelo órgão ambiental 

estadual, bem como após amealhar a comprovação de atendimento 

aos requisitos de viabilidade do empreendimento, o processo foi 

submetido, após a realização de audiência pública, aprovação prévia 

da APA Sul, do conselho do Parque Estadual do Rola Moça, da Estação 

Ecológica de Fechos e do Instituto Estadual de Florestas, à aprovação 

do órgão ambiental colegiado, o Conselho Estadual de Política 

Ambiental – COPAM. Em votação Em votação Em votação Em votação na na na na Câmara de Atividades de Câmara de Atividades de Câmara de Atividades de Câmara de Atividades de 

Infraestrutura, Saneamento, Transporte, Saneamento e UrbanizaçãoInfraestrutura, Saneamento, Transporte, Saneamento e UrbanizaçãoInfraestrutura, Saneamento, Transporte, Saneamento e UrbanizaçãoInfraestrutura, Saneamento, Transporte, Saneamento e Urbanização    

(CIF)(CIF)(CIF)(CIF), realizada em 25.09.2018, foi aprovada a Licença Prévia para o , realizada em 25.09.2018, foi aprovada a Licença Prévia para o , realizada em 25.09.2018, foi aprovada a Licença Prévia para o , realizada em 25.09.2018, foi aprovada a Licença Prévia para o 

empreendimentoempreendimentoempreendimentoempreendimento. 

   Em 02.10.02.10.02.10.02.10.2018201820182018 foi, portanto, expedida a Licença Prévia, Licença Prévia, Licença Prévia, Licença Prévia, 

Certificado LP n. 002/2018Certificado LP n. 002/2018Certificado LP n. 002/2018Certificado LP n. 002/2018, com validade até 25.09.2023, “aprovando 

sua localização e sua concepção, atestando a viabilidade ambiental e 

estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem 

atendidas na fase de implementação, (...) conforme o processo 

administrativo n. 00476/2014/001/2015 (...)”. (Doc. 01). 

  É precisamente este ato administrativo perfeito, corolário 

de um longo e complexo processo de instrução, apreciado por um 

órgão colegiado, que pretende o Ministério Público do Estado de 

Minas Gerais ver anulado ou, subsidiariamente, suspenso. Trata-se, 

pois, como adiante será explicitado, de uma pretensão unilateral de 

irresignação, em afronta, aliás, a um conjunto de compromissos 

firmado entre o empreendedor e o Parquet. 
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III III III III ––––    DO DIREITODO DIREITODO DIREITODO DIREITO    

    

PRELIMINARES: LITISPENDÊNCIAPRELIMINARES: LITISPENDÊNCIAPRELIMINARES: LITISPENDÊNCIAPRELIMINARES: LITISPENDÊNCIA....    AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE 

AGIRAGIRAGIRAGIR. . . . INCOMPETÊNCIA INCOMPETÊNCIA INCOMPETÊNCIA INCOMPETÊNCIA ABOLUTAABOLUTAABOLUTAABOLUTA. . . .     

    

Em atendimento à regra insculpida no art. 337 do Código 

de Processo Civil, a Ré se desincumbe da obrigação de, antes de 

discutir o mérito da ação, alegar as defesas processuais de 

litispendência, ausência de interesse de agir e incompetência absoluta, 

preliminares opostas na presente contestação, conforme a seguir 

expostas.     

 

III.1. DA OCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA: IDENTIDADE COM A III.1. DA OCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA: IDENTIDADE COM A III.1. DA OCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA: IDENTIDADE COM A III.1. DA OCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA: IDENTIDADE COM A 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0014269AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0014269AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0014269AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0014269----04.2018.8.13.0090. 04.2018.8.13.0090. 04.2018.8.13.0090. 04.2018.8.13.0090. MERA MERA MERA MERA 

INVERSÃO DE POSIÇÕES PROCESSUAIS ENTRE O INVERSÃO DE POSIÇÕES PROCESSUAIS ENTRE O INVERSÃO DE POSIÇÕES PROCESSUAIS ENTRE O INVERSÃO DE POSIÇÕES PROCESSUAIS ENTRE O PARQUETPARQUETPARQUETPARQUET    E A E A E A E A 

ASSOCIAÇÃO CIVIL ASSOCIAÇÃO CIVIL ASSOCIAÇÃO CIVIL ASSOCIAÇÃO CIVIL ABRACE A SERRA DA MOEDA. ABRACE A SERRA DA MOEDA. ABRACE A SERRA DA MOEDA. ABRACE A SERRA DA MOEDA. EXTINÇÃO DO EXTINÇÃO DO EXTINÇÃO DO EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART.PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART.PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART.PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART.    485, V DO CPC.485, V DO CPC.485, V DO CPC.485, V DO CPC.        

 

Convém aduzir, de início, que a presente ação civil a presente ação civil a presente ação civil a presente ação civil 

pública caracteriza nítida repetição de ação que está em cursopública caracteriza nítida repetição de ação que está em cursopública caracteriza nítida repetição de ação que está em cursopública caracteriza nítida repetição de ação que está em curso, 

configurando a ocorrência do fenômeno processual da litispendência. 

Como se sabe, a litispendência constitui defesa processual que tem o 

condão de extinguir o processo sem resolução de méritoextinguir o processo sem resolução de méritoextinguir o processo sem resolução de méritoextinguir o processo sem resolução de mérito, nos termos 

do artigo 337, inciso VI e parágrafos 1º, 2º e 3º do Código de Processo 

Civil. 

Tramita perante a 2ª Vara Cível da Comarca de 

Brumadinho/MG, em processo físico, a ação civil pública nº 0014269-

04.2018.8.13.0090 (Doc. 02)., proposta em 24/05/2018 pela 

Organização Não Governamental Abrace a Serra da Moeda em 

desfavor do Estado de Minas Gerais e da CSul Desenvolvimento 

Urbano S/A, cujo pedido, após a emenda da inicial, consubstancia-se 
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no cancelamento da Licença Prévia expedida em 02/10/2018 nos autos 

do processo  administrativo n. 00476/2014/001/2015. Essa é a Licença 

Prévia que também constitui o objeto da presente ação civil pública 

ora contestada. 

A ação civil pública anteriormente proposta encontra-se 

atualmente em fase de apresentação de alegações finais para 

proferimento de sentença de mérito, quando o Meritíssimo Juízo da 2ª 

Vara Cível de Brumadinho apreciará o pedido de cancelamento da 

Licença Prévia concedida pelo Estado de Minas Gerais à CSul 

Desenvolvimento Urbano S/A, com a regular participação do 

Ministério Público como fiscal da ordem jurídica. 

É cediço que o fenômeno da litispendência é examinado 

sob a ótica dos três elementos que integram a ação. A identificação 

das partes, da causa de pedir (fatos e fundamentos jurídicos) e do 

pedido (postulação pretendida) permite a análise do grau de 

identidade entre duas ações. A similitude desses três elementos 

caracteriza a litispendência.   

Em relação ao polo ativo das ações civis públicas, o 

doutrinador Hugo Nigro Mazzili ensina que:  

 

É concorrente e disjuntiva a legitimação ativa para a 
propositura de ações civis públicas ou coletivas em 
defesa de interesses difusos, coletivos e individuais 
homogêneos, pois cada um dos co-legitimados pode 
ajuizar essas ações, quer litisconsorciando-se com 
outros, quer fazendo-o isoladamente. É concorrente 
porque todos os co-legitimados do art. 5º da LACP ou 
do art. 82 do CDC podem agir em defesa de interesses 
transindividuais; é disjuntiva porque não precisam 
comparecer em litisconsórcio. (MAZZILI, Hugo Nigro. A 
defesa dos Interesses difusos em juízo: meio ambiente, 
consumidor e outros interesses difusos e coletivos. 17a 
ed. São Paulo : RT, 2004. p. 51) 

 

Em ações civis públicas ambientais a legitimidade para 

defender em juízo o interesse difuso não pertence exclusivamente ao 
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autor. Como os legitimados do rol do art. 5º da Lei de Ação Civil 

Pública substituem processualmente a coletividade de lesados, trata-

se de legitimação extraordinária, que ocorre em proveito da 

efetividade da defesa do interesse posto em juízo.  

 

“(...) se entendêssemos que os legitimados ativos à ação 
civil pública ou coletiva agem por direito próprio, 
chegaríamos à incorreta conclusão de que jamais 
haveria litispendência entre duas ações civis públicas  
com a mesma causa de pedir e o mesmo objeto, quando 
movidas por legitimados ativos diferentes.” (MAZZILI, 
Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo. 
São Paulo: Saraiva, 2007, p. 65). 
 
“Como a litispendência consiste na coincidência dos três 
elementos identificadores da ação (partes, causa de 
pedir e causa de pedir), à primeira vista seríamos 
tentados a crer que litispendência só haveria entre duas 
ações civis públicas ou coletivas, se elas tivessem sido 
propostas pelo mesmo legitimado ativo, contra o 
mesmo réu, sob a mesma causa de pedir e versando o 
mesmo pedido. Nessa visão literal das regras clássicas 
do processo, seríamos levados a concluir  que não 
haveria litispendência se as duas ações civis públicas ou 
coletivas fossem idênticas em tudo, exceto no tocante à 
polaridade ativa da relação processual, ou seja, se uma 
delas, por exemplo, estivesse sendo movida por uma 
associação civil, e outras delas estivesse sendo movida 
por outra associação civil ou por qualquer outro co-
legitimado. 
Entretanto, a um exame mais atento do problema, 
concluiremos que, mesmo aí, haverá litispendência. 
Senão vejamos. O que são litispendência e coisa julgada, 
senão o mesmo fenômeno processual, com a só 
diferença de que, na litispendência, as duas ações 
idênticas estão em andamento, e na coisa julgada uma 
das ações já tem decisão de mérito definitiva? Ora, se 
nas ações civis públicas ou coletivas a coisa julgada se 
forma erga omnes, é porque a segunda ação, mesmo 
que proposta por outro co-legitimado, constitui 
repetição idêntica da primeira ação – ainda que a 
primeira ação tenha sido movida por uma associação 
civil e a segunda ação tenha sido movida por outra 
associação civil , ou pelo Ministério Público, ou por 
qualquer outro co-legitimado à ação civil pública ou 
coletiva.”  (MAZZILI, Hugo Nigro. A defesa dos 
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interesses difusos em juízo. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 
244 e 245). 

 

A ação civil pública que tramita A ação civil pública que tramita A ação civil pública que tramita A ação civil pública que tramita na comarca dena comarca dena comarca dena comarca de    

Brumadinho foi proposta no ano 2018 por uma associação civil, Brumadinho foi proposta no ano 2018 por uma associação civil, Brumadinho foi proposta no ano 2018 por uma associação civil, Brumadinho foi proposta no ano 2018 por uma associação civil, que que que que 

age porage porage porage por    substituição processual em benefício da coletividade, com a substituição processual em benefício da coletividade, com a substituição processual em benefício da coletividade, com a substituição processual em benefício da coletividade, com a 

participaçãoparticipaçãoparticipaçãoparticipação    do do do do ParquetParquetParquetParquet. O Ministério Público, agora ostentando a . O Ministério Público, agora ostentando a . O Ministério Público, agora ostentando a . O Ministério Público, agora ostentando a 

condição jurídica de cocondição jurídica de cocondição jurídica de cocondição jurídica de co----legitimado ativo extraordinário,legitimado ativo extraordinário,legitimado ativo extraordinário,legitimado ativo extraordinário,    move move move move 

idêntica ação civil públicaidêntica ação civil públicaidêntica ação civil públicaidêntica ação civil pública,,,,    com a mesma pretensão de anulação com a mesma pretensão de anulação com a mesma pretensão de anulação com a mesma pretensão de anulação da da da da 

LLLLicença icença icença icença PPPPrévia outorgada pelo Estado de Minas Gerais à segunda révia outorgada pelo Estado de Minas Gerais à segunda révia outorgada pelo Estado de Minas Gerais à segunda révia outorgada pelo Estado de Minas Gerais à segunda 

RéRéRéRé, e o , e o , e o , e o faz com a mesma causa de pedir.faz com a mesma causa de pedir.faz com a mesma causa de pedir.faz com a mesma causa de pedir.            

Em ações civis públicas, a identidade entre autores deve 

ser interpretada como a identidade da relação jurídica substancial 

ostentada pelos co-legitimados, ainda que entre pessoas distintas, mas 

desde que providas da mesma condição jurídica.  

O Ministério Público, em sua manifestação ID. 116713613, 

insurge-se contra a arguição de litispendência já oposta pelo Estado 

de Minas Gerais nos presentes autos sob duas argumentações, a seguir 

literalmente transcritas: 

 

“No caso dos autos, é indubitável que as partes diferem 
daquelas da ação ajuizada pela Organização não 
Governamental - Abrace a Serra da Moeda, portanto, 
não há de se falar em litispendência. Outrossim, os 
pedidos são diferentes, pois a presente Ação Civil 
Pública tem por objetivo o reconhecimento da nulidade 
e suspensão da Licença Prévia concedida, bem como 
que se abstenham de dar sequência ao procedimento de 
Licença de Instalação, caso iniciado, enquanto que na 
ação proposta pela Organização não Governamental - 
Abrace a Serra da Moeda, o pedido se limita à 
determinação para que o empreendedor não paute nas 
reuniões de conselhos ambientais o julgamento da 
licença prévia até que sejam concluídos os estudos de 
disponibilidade hídrica do empreendimento.” (P. 3 DA 
MANIFESTAÇÃO DO MP NA ID. 116713613) 
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OOOO    argumento argumento argumento argumento do Ministério Público do Ministério Público do Ministério Público do Ministério Público de de de de ausausausausência de ência de ência de ência de 

identidade nidentidade nidentidade nidentidade noooo    polpolpolpoloooo    ativativativativoooo    ddddas ações civis públicas as ações civis públicas as ações civis públicas as ações civis públicas ignora a condição ignora a condição ignora a condição ignora a condição 

jurídica de legitimidade extraordinária ostentada pelos cojurídica de legitimidade extraordinária ostentada pelos cojurídica de legitimidade extraordinária ostentada pelos cojurídica de legitimidade extraordinária ostentada pelos co----

legitimados na propositura de ações colegitimados na propositura de ações colegitimados na propositura de ações colegitimados na propositura de ações coletivas na tutela de letivas na tutela de letivas na tutela de letivas na tutela de 

interesses difusosinteresses difusosinteresses difusosinteresses difusos, em afronta aos princípios basilares que regem o , em afronta aos princípios basilares que regem o , em afronta aos princípios basilares que regem o , em afronta aos princípios basilares que regem o 

microssistema de ações coletivas vigente no ordenamento jurídicomicrossistema de ações coletivas vigente no ordenamento jurídicomicrossistema de ações coletivas vigente no ordenamento jurídicomicrossistema de ações coletivas vigente no ordenamento jurídico, 

conforme restou demonstrado. A ilustre representante do Ministério 

Público signatária da peça ID. 116713613 não move ações civis públicas 

na defesa de direitos difusos com legitimidade ativa privativa. O 

sistema de legitimação ordinária do Parquet, que tem lugar, por 

exemplo, em ações penais públicas, não se confunde com o 

microssistema de defesa de interesses transindividuais (difusos, 

coletivos e individuais homogêneos). A definição de coisa julgada e 

litispendência em ações civis públicas não pode desconsiderar o 

microssistema processual civil a que se inserem.  

Em relação ao argumento do Ministério Público na ID. 

116713613 de ausência de identidade entre os pedidos, para afastar a 

litispendência, convém registrar que ambas as ações civis públicas ambas as ações civis públicas ambas as ações civis públicas ambas as ações civis públicas 

pretendempretendempretendempretendem    que o Poder Judiciário anule o ato administrativo de que o Poder Judiciário anule o ato administrativo de que o Poder Judiciário anule o ato administrativo de que o Poder Judiciário anule o ato administrativo de 

concessão de concessão de concessão de concessão de Licença PréviaLicença PréviaLicença PréviaLicença Prévia    expedida em expedida em expedida em expedida em 02/10/2018 nos autos do 02/10/2018 nos autos do 02/10/2018 nos autos do 02/10/2018 nos autos do 

processo processo processo processo administrativo n. 00476/2014/001/2015administrativo n. 00476/2014/001/2015administrativo n. 00476/2014/001/2015administrativo n. 00476/2014/001/2015. O pedido 

formulado na ação civil pública nº 0014269-04.2018.8.13.0090, em 

curso na comarca de Brumadinho, não corresponde à determinação 

para que o empreendedor não paute nas reuniões de conselhos 

ambientais o julgamento da licença prévia. Esse objeto se extinguiu. 

Ao Ao Ao Ao Ministério PúblicoMinistério PúblicoMinistério PúblicoMinistério Público, que, que, que, que    participa desse participa desse participa desse participa desse feito em Brumadinhofeito em Brumadinhofeito em Brumadinhofeito em Brumadinho    

como fiscal do ordenamento jurídicocomo fiscal do ordenamento jurídicocomo fiscal do ordenamento jurídicocomo fiscal do ordenamento jurídico, é oportuno i, é oportuno i, é oportuno i, é oportuno informar que o nformar que o nformar que o nformar que o 

originário peoriginário peoriginário peoriginário pedido consubstanciadodido consubstanciadodido consubstanciadodido consubstanciado    emememem    obrigação de não fazer obrigação de não fazer obrigação de não fazer obrigação de não fazer 

sofreu alteração por força de sofreu alteração por força de sofreu alteração por força de sofreu alteração por força de deferimento deferimento deferimento deferimento de emenda à inicialde emenda à inicialde emenda à inicialde emenda à inicial.... Essa 

ação civil pública nº 0014269-04.2018.8.13.0090 tem como pedido o 

cancelamento da Licença Prévia expedida em 02/10/2018 nos autos 
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do processo administrativo n. 00476/2014/001/2015, conforme se 

depreende de f. 267 do referido processo (DOC. 02). 

Desse modo, sendo idêntica a relação jurídica substancial 

ostentada pela associação civil autora da ação civil pública nº 

0014269-04.2018.8.13.0090 e pelo Ministério Público na presente ação 

civil pública, há repetição do polo ativo. O Estado de Minas Gerais e a 

CSul Desenvolvimento Urbano S/A também integram a polaridade 

passiva em ambos os feitos. Os fatos e os fundamentos jurídicos de 

ambas as ações se repetem, sendo incontroversa a identidade de 

causa de pedir. Quanto ao pedido de ambas ações, repete-se aqui a 

pretensão de anulação pelo Poder Judiciário da Licença Prévia 

administrativamente outorgada pelo Estado de Minas Gerais à 

segunda Ré nos autos do processo administrativo n. 

00476/2014/001/2015, pedido vigente na ação civil pública nº 

0014269-04.2018.8.13.0090 desde que houve o deferimento da 

emenda à inicial.  

Há mais. Há mais. Há mais. Há mais. Nada obstante os argumentos Nada obstante os argumentos Nada obstante os argumentos Nada obstante os argumentos de identidade de de identidade de de identidade de de identidade de 

ações já se apresentarem ações já se apresentarem ações já se apresentarem ações já se apresentarem com fundamento jurídcom fundamento jurídcom fundamento jurídcom fundamento jurídico ico ico ico suficientesuficientesuficientesuficiente    à à à à 

comprovação da litispendênciacomprovação da litispendênciacomprovação da litispendênciacomprovação da litispendência, no dia 05/06/2020, no dia 05/06/2020, no dia 05/06/2020, no dia 05/06/2020, a associação , a associação , a associação , a associação 

civil Abrace a Serra da Moeda requereu a admissão no feito como civil Abrace a Serra da Moeda requereu a admissão no feito como civil Abrace a Serra da Moeda requereu a admissão no feito como civil Abrace a Serra da Moeda requereu a admissão no feito como 

assistente simples da parte autora, conforme assistente simples da parte autora, conforme assistente simples da parte autora, conforme assistente simples da parte autora, conforme ID. 118886063ID. 118886063ID. 118886063ID. 118886063....    

O requerimento de intervenção de terceiros formulado O requerimento de intervenção de terceiros formulado O requerimento de intervenção de terceiros formulado O requerimento de intervenção de terceiros formulado 

pela ONG Abrace a Serra da Moeda na presente demanda reforça a pela ONG Abrace a Serra da Moeda na presente demanda reforça a pela ONG Abrace a Serra da Moeda na presente demanda reforça a pela ONG Abrace a Serra da Moeda na presente demanda reforça a 

existência da litispendência. Os elementos da demanda repetemexistência da litispendência. Os elementos da demanda repetemexistência da litispendência. Os elementos da demanda repetemexistência da litispendência. Os elementos da demanda repetem----se se se se 

com a mera inversão de posições processuais entre Ministério com a mera inversão de posições processuais entre Ministério com a mera inversão de posições processuais entre Ministério com a mera inversão de posições processuais entre Ministério 

Público e a Público e a Público e a Público e a memememesma sma sma sma associação civil Abrace a Serra da Moeda.associação civil Abrace a Serra da Moeda.associação civil Abrace a Serra da Moeda.associação civil Abrace a Serra da Moeda. Trata-

se de reprodução da mesma lide já deduzida em juízo por esses dois 

entes nos autos da ACP nº 0014269-04.2018.8.13.0090, com a 

participação do Parquet como fiscal da ordem jurídica.  

A intenção do MP e desA intenção do MP e desA intenção do MP e desA intenção do MP e dessa organização não sa organização não sa organização não sa organização não 

governamental é reproduzir ostensivamente a ação civil pública em governamental é reproduzir ostensivamente a ação civil pública em governamental é reproduzir ostensivamente a ação civil pública em governamental é reproduzir ostensivamente a ação civil pública em 
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curso em Brumadinho, razão pela qual, nesse viés,curso em Brumadinho, razão pela qual, nesse viés,curso em Brumadinho, razão pela qual, nesse viés,curso em Brumadinho, razão pela qual, nesse viés,    o requerimento o requerimento o requerimento o requerimento 

de assistência de assistência de assistência de assistência da autora da ação originária reforçada autora da ação originária reforçada autora da ação originária reforçada autora da ação originária reforça    a a a a ocorrênciaocorrênciaocorrênciaocorrência    da da da da 

litispendência.litispendência.litispendência.litispendência.  

Não remanescem dúvidas de que o sistema processual 

coletivo é informado pelo princípio do acesso à justiça, mas excessos 

devem ser coibidos com os mecanismos já existentes no ordenamento 

jurídico. A porta de acesso ao Poder Judiciário para a propositura de A porta de acesso ao Poder Judiciário para a propositura de A porta de acesso ao Poder Judiciário para a propositura de A porta de acesso ao Poder Judiciário para a propositura de 

açõaçõaçõações fundamentadas no microssistema processual de ações es fundamentadas no microssistema processual de ações es fundamentadas no microssistema processual de ações es fundamentadas no microssistema processual de ações 

coletivas, com previsão de isenção de custas e despesas coletivas, com previsão de isenção de custas e despesas coletivas, com previsão de isenção de custas e despesas coletivas, com previsão de isenção de custas e despesas 

processuais, não se encontra aberta para desvios processuais, não se encontra aberta para desvios processuais, não se encontra aberta para desvios processuais, não se encontra aberta para desvios 

contraproducentes prejudiciais à parte contraproducentes prejudiciais à parte contraproducentes prejudiciais à parte contraproducentes prejudiciais à parte ex adversaex adversaex adversaex adversa, , , , à sociedade civil, à sociedade civil, à sociedade civil, à sociedade civil, 

à à à à Administração PúblicaAdministração PúblicaAdministração PúblicaAdministração Pública    e à segurança jurídica.  e à segurança jurídica.  e à segurança jurídica.  e à segurança jurídica.      

 Considerando, portanto, que o Ministério Público reproduz 

ação anteriormente ajuizada, verifica-se a litispendência da presente 

ação em relação à ação civil pública nº 0014269-04.2018.8.13.0090, 

fenômeno processual que impõe o pedido preliminar de extinção do pedido preliminar de extinção do pedido preliminar de extinção do pedido preliminar de extinção do 

presente processo sem resolução do mérito, nos termos do presente processo sem resolução do mérito, nos termos do presente processo sem resolução do mérito, nos termos do presente processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo artigo artigo artigo 

337, incisos VI e seus parágraf337, incisos VI e seus parágraf337, incisos VI e seus parágraf337, incisos VI e seus parágrafos 1º, 2º e 3º c/c o os 1º, 2º e 3º c/c o os 1º, 2º e 3º c/c o os 1º, 2º e 3º c/c o inciso V do art. 485inciso V do art. 485inciso V do art. 485inciso V do art. 485    

do Código de Processo Civil.do Código de Processo Civil.do Código de Processo Civil.do Código de Processo Civil.    

    

III.2. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIRIII.2. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIRIII.2. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIRIII.2. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR: (i): (i): (i): (i)CONDUTA DO CONDUTA DO CONDUTA DO CONDUTA DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO INCOMPATÍVEL COM A BOAMINISTÉRIO PÚBLICO INCOMPATÍVEL COM A BOAMINISTÉRIO PÚBLICO INCOMPATÍVEL COM A BOAMINISTÉRIO PÚBLICO INCOMPATÍVEL COM A BOA----FÉ: FÉ: FÉ: FÉ: 
AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA NA VIGÊNCIA DE TERMO AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA NA VIGÊNCIA DE TERMO AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA NA VIGÊNCIA DE TERMO AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA NA VIGÊNCIA DE TERMO 
DE COMPROMISSO E ANTERIOR À CONDE COMPROMISSO E ANTERIOR À CONDE COMPROMISSO E ANTERIOR À CONDE COMPROMISSO E ANTERIOR À CONCLUSÃO DOS ESTUDOS CLUSÃO DOS ESTUDOS CLUSÃO DOS ESTUDOS CLUSÃO DOS ESTUDOS 
DEFINIDEFINIDEFINIDEFINITITITITIVOS DE DISPONIBILIDADE HÍDRICAVOS DE DISPONIBILIDADE HÍDRICAVOS DE DISPONIBILIDADE HÍDRICAVOS DE DISPONIBILIDADE HÍDRICA. (ii) . (ii) . (ii) . (ii) VIOLAÇÃO DOS VIOLAÇÃO DOS VIOLAÇÃO DOS VIOLAÇÃO DOS 
PRINCÍPIOS DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA, E DA LEALDADE PRINCÍPIOS DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA, E DA LEALDADE PRINCÍPIOS DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA, E DA LEALDADE PRINCÍPIOS DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA, E DA LEALDADE 
PROCESSUAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA EM PROCESSUAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA EM PROCESSUAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA EM PROCESSUAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA EM 
VIGOR VIGOR VIGOR VIGOR     
    

Ainda em sede preliminar, convém aduzir que o Ministério 

Público carece de interesse de agir, por várias razões. A propositura 

desta ação civil pública, além de reproduzir ação anteriormente em 

curso, viola a boa-fé, a moralidade administrativa e a lealdade 
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processual, na medida em que vige termo de ajustamento de conduta 

proposto pelo próprio Parquet. Não preenchida a condição da açãoNão preenchida a condição da açãoNão preenchida a condição da açãoNão preenchida a condição da ação    

atinente ao interesse de agiratinente ao interesse de agiratinente ao interesse de agiratinente ao interesse de agir, o processo deve ser extinto sem , o processo deve ser extinto sem , o processo deve ser extinto sem , o processo deve ser extinto sem 

resolução do mérito, nos termos resolução do mérito, nos termos resolução do mérito, nos termos resolução do mérito, nos termos art. 485, inciso VI do Código de art. 485, inciso VI do Código de art. 485, inciso VI do Código de art. 485, inciso VI do Código de 

Processo CivilProcesso CivilProcesso CivilProcesso Civil, conforme    as razões de fato e de direito minudenciadas 

a seguir.  

    

(i) C(i) C(i) C(i) Conduta do Ministério Público incompatível com a Boaonduta do Ministério Público incompatível com a Boaonduta do Ministério Público incompatível com a Boaonduta do Ministério Público incompatível com a Boa----Fé: Fé: Fé: Fé: 

ajuizamento de Ação Civil Pública na Vigência de Termo de ajuizamento de Ação Civil Pública na Vigência de Termo de ajuizamento de Ação Civil Pública na Vigência de Termo de ajuizamento de Ação Civil Pública na Vigência de Termo de 

Compromisso e Compromisso e Compromisso e Compromisso e Anterior à Conclusão dos Estudos Definitivos de Anterior à Conclusão dos Estudos Definitivos de Anterior à Conclusão dos Estudos Definitivos de Anterior à Conclusão dos Estudos Definitivos de 

Disponibilidade HídricaDisponibilidade HídricaDisponibilidade HídricaDisponibilidade Hídrica    

 

A propósito do Inquérito Civil, aduz o Ministério Público, il. 

Promotora Cláudia de Oliveira IgnezPromotora Cláudia de Oliveira IgnezPromotora Cláudia de Oliveira IgnezPromotora Cláudia de Oliveira Ignez, haver instaurado a partir de 

representação de ONGs o Inquérito Civil nº 0188.15.000608-1 

antecedente da presente ação, instauração que se remete a instauração que se remete a instauração que se remete a instauração que se remete a 

14.08.201514.08.201514.08.201514.08.2015. 

O objeto do referido inquérito, nos termos da própria 

inicial, seria pretenso impacto ambiental sobre o aquífero Cauê, a 

partir da ilação segundo a qual o volume de água demandado pelo 

empreendimento de parcelamento do solo da ora defendente “seria 

uma grande quantidade de água, sendo que a estimativa posta no 

EIA/RIMA do empreendimento aponta consumo de 624.679m3/mês”.  

Alega a ilustre Promotora de Justiça que os autores da 

representação que ensejou a abertura do Inquérito Civil em 2015 

teriam afirmado que “o EIA/RIMA não teria especificado o número de 

habitantes ou habitações ‘uni ou multifamiliares’ que o projeto 

pretende abrigar, ao final de 8 etapas, previstas para serem previstas para serem previstas para serem previstas para serem 

implantadas implantadas implantadas implantadas ao longo de 50 anosao longo de 50 anosao longo de 50 anosao longo de 50 anos” (original sem destaque). A 

Promotoria de Justiça, então, fiou-se em supostas “considerações e 

comparações concluindo que o volume de água necessário para 
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abastecer o novo bairro seria equivalente a 47% da água captada pela 

Copasa em Bela Fama para abastecer a RMBH” (página 3 da petição 

inicial). 

Questiona, a seguir, o Parquet, o atestado de viabilidade 

do abastecimento público do empreendimento pela concessionária do 

serviço público de abastecimento de água de Nova Lima e os estudos 

de disponibilidade hídrica superficial e subterrâneo da área, afirmando 

que as entidades autoras da representação teriam informado que “a 

concessionária pública Samotracia expediu parecer positivo para a 

viabilidade de abastecimento do empreendimento mesmo sem 

estarem definidas as demandas no final de implantação do projeto e 

sem haver uma avaliação do impacto sobre o aquífero" (página 4 da 

petição inicial). 

Narra a inicial, detalhadamente, as tratativas que se 

estabeleceram no âmbito do Inquérito Civil, registrando que o 

empreendedor, ora defendente, compareceu espontaneamentecompareceu espontaneamentecompareceu espontaneamentecompareceu espontaneamente a fim 

de apresentar as informações relativas aos empreendimentos, assim 

como os esclarecimentos concernentes ao procedimento de 

licenciamento, composto de diversas etapas, cada qual a contemplar 

os respectivos estudos e condicionantes.  

 Nesse passo, informa a ilustre Promotora de Justiça que o 

Inquérito Civil centrou-se na discussão acerca da questão hídrica 

relacionada ao empreendimento, contando com a participação de 

todas as partes envolvidas, especificamente, o ora defendente 

enquanto empreendedor, o representante do órgão ambiental 

licenciador, além das entidades autoras da representação que 

originara o inquérito, valendo destacar a assinatura perante o assinatura perante o assinatura perante o assinatura perante o 

Ministério Público de termo de compromisso para custeio de Ministério Público de termo de compromisso para custeio de Ministério Público de termo de compromisso para custeio de Ministério Público de termo de compromisso para custeio de 

análises técnicasanálises técnicasanálises técnicasanálises técnicas sobre os estudos ambientais e disponibilidade 

hídrica no âmbito do licenciamento ambiental, conforme proposta do 
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Ministério Público acatada pela ora Requerida (páginas 9 e 23 da 

petição inicial). 

Após a apresentação dos laudos e pareceres contendo 

estudos ambientais referentes ao empreendimento, lavrados por 

entidades atuantes no setor contratadas pela ora contratadas pela ora contratadas pela ora contratadas pela ora ReReReRequeridaqueridaqueridaquerida,,,, 

atendendo à solicitação do Ministério Público, instauraram-se as 

discussões técnicas acerca daqueles, com a realização de diversas 

reuniões e discussões, sem que a ré houvesse se furtado a enfrentar 

qualquer questionamento. 

A inicial encerra sua retrospectiva sobre o Inquérito Civil 

pontuando que, no final do ano de 2019, a Ré, ora defendente, 

requereu naqueles autos que os estudos e pareceres técnicos fossem 

remetidos ao órgão licenciador, para apreciação no bojo do 

procedimento de licenciamento ambiental, por ser o foro técnico 

competente para avaliação de cada etapa do empreendimento. Não é 

por outra razão que o licenciamento ambiental é desmembrado em 

fases e decidido por conselho, assegurada representação paritária dos 

diversos setores da sociedade. 

A presente Ação Civil Pública, como visto, desconsidera desconsidera desconsidera desconsidera 

o caráter plurifásico do licenciamento ambientalo caráter plurifásico do licenciamento ambientalo caráter plurifásico do licenciamento ambientalo caráter plurifásico do licenciamento ambiental, as exigências e 

condicionantes pertinentes a cada fase para infligir sobre o único 

questionamento de que “não estaria abordando adequadamente os 

impactos ambientais, notadamente quanto aos recursos hídricos do 

empreendimento que, uma vez implantado em sua totalidade, 

abrangeria uma área de aproximadamente 2.015,30 ha, estimando-se 

uma população, ao final, de 230.000 (duzentos e trinta mil) pessoas”..   

Incontroversa, contudo, a previsão de prazo para a previsão de prazo para a previsão de prazo para a previsão de prazo para 

implantação em torno de 50 (cinquenta) anosimplantação em torno de 50 (cinquenta) anosimplantação em torno de 50 (cinquenta) anosimplantação em torno de 50 (cinquenta) anos, a ser realizada em 

pelo menos 8 (oito) fases. O que se pretende na inicial civil pública vai 

muito além de qualquer medida de controle ambiental, pois se busca 
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antecipar realidades de até 50 (cinquenta) anosantecipar realidades de até 50 (cinquenta) anosantecipar realidades de até 50 (cinquenta) anosantecipar realidades de até 50 (cinquenta) anos, para o que sequer 

se dispõe de meios tecnológicos. 

Ora, se qualquer licenciamento, mesmo de singelas 

atividades, se desdobra em fases com vistas a assegurar a dinâmica 

preservação ambiental mediante o acompanhamento da implantação e 

da operação de empreendimentos compatibilizando as necessidades 

atinentes ao desenvolvimento socioeconômico, quanto mais um 

empreendimento previsto para ser realizado em tão longo prazo e em 

múltiplas etapas.  

Por óbvio que, por ocasião de cada licença que constitui o 

já complexo procedimento do licenciamento ambiental, deverão ser 

cumpridas as exigências respectivas, observada ainda a etapa 

específica do empreendimento. 

O retrato atual do licenciamento é dado pelo início do 

processo para obtenção da Licença de Instalação, a partir da 

concessão da Licença Prévia (25.09.2018), cuja condicionante nº 01 é 

“apresentar a comprovaçãocomprovaçãocomprovaçãocomprovação    de capacidade de suporte de de capacidade de suporte de de capacidade de suporte de de capacidade de suporte de 

abastecimento e disponibilidade hídricaabastecimento e disponibilidade hídricaabastecimento e disponibilidade hídricaabastecimento e disponibilidade hídrica para cada fase de instalação 

prevista no projeto CSul”. Ainda mais revelador é o prazo para 

cumprimento dessa condicionante, fixado nos seguintes termos: 

“Antes da concessão da LI [Licença de Instalação].  

Portanto, simples leitura do texto da Licença Prévia, ora 

inquinada pelo Autor, já seria suficiente para elidir ou suprir qualquer 

dos questionamentos veiculados pelo Ministério Público, pois se este 

ressenteressenteressenteressente----se de alegada deficiência na densidade ou profundidade se de alegada deficiência na densidade ou profundidade se de alegada deficiência na densidade ou profundidade se de alegada deficiência na densidade ou profundidade 

dos “estudos” acerca da disponibilidade hídrica, o atento órgão dos “estudos” acerca da disponibilidade hídrica, o atento órgão dos “estudos” acerca da disponibilidade hídrica, o atento órgão dos “estudos” acerca da disponibilidade hídrica, o atento órgão 

ambiental já estabeleceu como ambiental já estabeleceu como ambiental já estabeleceu como ambiental já estabeleceu como condicionantecondicionantecondicionantecondicionante    aaaa comprovação comprovação comprovação comprovação da 

capacidade de abastecimento e da disponibilidade hídrica, o que 

deverá ser feito antes da concessão da Licença de Instalação. 
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Ora, se o anseio do Autor já está expressamente expressamente expressamente expressamente 

resguardado no procedimento do licenciamento ambiental, o Autor da 

presente ação carece até mesmo de interescarece até mesmo de interescarece até mesmo de interescarece até mesmo de interessssse de agire de agire de agire de agir.  

No caso em tela, em que se apresenta um 

empreendimento inovador, pautado por práticas sustentáveis e com 

vistas à diversificação econômica do Estado e do Município de Nova 

Lima, não pode o empreendedor ser não pode o empreendedor ser não pode o empreendedor ser não pode o empreendedor ser penalizapenalizapenalizapenalizadodododo    por integrar seus por integrar seus por integrar seus por integrar seus 

projetos num planejamento para 50 (cinquenta) anosprojetos num planejamento para 50 (cinquenta) anosprojetos num planejamento para 50 (cinquenta) anosprojetos num planejamento para 50 (cinquenta) anos, ao final dos 

quais se tem a potencialidade de constituir uma nova centralidade 

metropolitana, fomentando o desenvolvimento econômico, ambiental, 

social, cultural e urbanístico da região da Lagoa dos Ingleses, atraindo 

novos empreendimentos, para dotar a região de toda a infraestrutura 

necessária e garantir alternativas de moradia, trabalho e lazer de alta 

qualidade, destinados a atender as demandas de todas as classes 

sociais. 

Afinal, no caso de licenciamento fragmentado do 

empreendimento nas fases de curto, médio e longo prazos em que 

este de desdobra certamente não enfrentaria os questionamentos 

veiculados pelo Ministério Público que, como visto, antecipam etapas 

previstas para se realizarem em até 50 (cinquenta) anos como se 

todas as atividades fossem realizar-se imediatamente. 

Dentro desse contexto, o abrupto ajuizamento da o abrupto ajuizamento da o abrupto ajuizamento da o abrupto ajuizamento da 

presente presente presente presente aaaação ção ção ção CCCCivil ivil ivil ivil PPPPública,ública,ública,ública,    ainda que o Ministério Público tenha ainda que o Ministério Público tenha ainda que o Ministério Público tenha ainda que o Ministério Público tenha 

firmado um termo de comprofirmado um termo de comprofirmado um termo de comprofirmado um termo de compromissomissomissomisso    vigente e que vem sendo vigente e que vem sendo vigente e que vem sendo vigente e que vem sendo 

cumprido pelo empreendedorcumprido pelo empreendedorcumprido pelo empreendedorcumprido pelo empreendedor,,,,    alicerçadaalicerçadaalicerçadaalicerçada    unicamente numa unicamente numa unicamente numa unicamente numa 

conjectura futurologista e recémconjectura futurologista e recémconjectura futurologista e recémconjectura futurologista e recém----iniciado o procedimento para iniciado o procedimento para iniciado o procedimento para iniciado o procedimento para 

obtenção da obtenção da obtenção da obtenção da LLLLicença de icença de icença de icença de IIIInstalaçãonstalaçãonstalaçãonstalação, surpreende a ora Requerida por 

romper a relação de romper a relação de romper a relação de romper a relação de boaboaboaboa----féféféfé    e a expectativa de solução consensual e a expectativa de solução consensual e a expectativa de solução consensual e a expectativa de solução consensual 

das das das das controvérsias,controvérsias,controvérsias,controvérsias,    estabelecidas ao longo de quase 5 (cinco) anos estabelecidas ao longo de quase 5 (cinco) anos estabelecidas ao longo de quase 5 (cinco) anos estabelecidas ao longo de quase 5 (cinco) anos 

de tramitação do de tramitação do de tramitação do de tramitação do IIIInquérito nquérito nquérito nquérito CCCCivilivilivilivil e do processo de licenciamento e do processo de licenciamento e do processo de licenciamento e do processo de licenciamento 

trifásicotrifásicotrifásicotrifásico. 
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Note-se que o Inquérito Civil tramitou concomitante com o 

licenciamento ambiental e houve estreita comunicação e intercâmbio 

de informações e estudos entre ambos, culminando este com 

concessão da Licença Prévia em 25.09.2018, além da participação de 

todos as partes envolvidas e interessadas em ambos os 

procedimentos, o que inclui desde as entidades autoras da 

representação que originou o referido Inquérito Civil até os 

representantes do órgão licenciador. 

Confessa a própria inicial que a ora ora ora ora RRRRequeridaequeridaequeridaequerida    

compareceu espontaneamente no compareceu espontaneamente no compareceu espontaneamente no compareceu espontaneamente no IIIInquérito nquérito nquérito nquérito CCCCivil com o intuito de ivil com o intuito de ivil com o intuito de ivil com o intuito de 

elucidar todas as questões suscitadas (página 5 do elucidar todas as questões suscitadas (página 5 do elucidar todas as questões suscitadas (página 5 do elucidar todas as questões suscitadas (página 5 do petição inicial)petição inicial)petição inicial)petição inicial)    

participou de todas as reuniões, prestou os esclarecimentos participou de todas as reuniões, prestou os esclarecimentos participou de todas as reuniões, prestou os esclarecimentos participou de todas as reuniões, prestou os esclarecimentos 

necessários. Além disso, reconhece a inicial, em necessários. Além disso, reconhece a inicial, em necessários. Além disso, reconhece a inicial, em necessários. Além disso, reconhece a inicial, em “11 de junho de“11 de junho de“11 de junho de“11 de junho de    

2018, foi assinado pelas partes termo de compromisso para custeio 2018, foi assinado pelas partes termo de compromisso para custeio 2018, foi assinado pelas partes termo de compromisso para custeio 2018, foi assinado pelas partes termo de compromisso para custeio 

de análises técnicas sobre os estudos ambientais e disponibilidade de análises técnicas sobre os estudos ambientais e disponibilidade de análises técnicas sobre os estudos ambientais e disponibilidade de análises técnicas sobre os estudos ambientais e disponibilidade 

hídrica produzidos pela segunda ré no âmbito do procedimento de hídrica produzidos pela segunda ré no âmbito do procedimento de hídrica produzidos pela segunda ré no âmbito do procedimento de hídrica produzidos pela segunda ré no âmbito do procedimento de 

licenciamento ambiental conduzido pelo primeiro réu”licenciamento ambiental conduzido pelo primeiro réu”licenciamento ambiental conduzido pelo primeiro réu”licenciamento ambiental conduzido pelo primeiro réu”    (páginas 9 e (páginas 9 e (páginas 9 e (páginas 9 e 

23 23 23 23 da petição inicial).da petição inicial).da petição inicial).da petição inicial). 

Frise-se, ainda durante o processamento da Licença 

Prévia, com vistas a conferir a esse procedimento a maior segurança 

possível no tocante aos impactos ambientais e disponibilidade hídrica 

em face dos questionamentos levantados, a Requerida comprometeucomprometeucomprometeucomprometeu----

se a custear todas as análises técnicasse a custear todas as análises técnicasse a custear todas as análises técnicasse a custear todas as análises técnicas    adicionais, uma vez que estas adicionais, uma vez que estas adicionais, uma vez que estas adicionais, uma vez que estas 

análiseanáliseanáliseanálisessss    já haviam sido feitas por técnicos renomados e de notório já haviam sido feitas por técnicos renomados e de notório já haviam sido feitas por técnicos renomados e de notório já haviam sido feitas por técnicos renomados e de notório 

sabersabersabersaber    ––––    com as respectivas anotações de responsabilidade técnicacom as respectivas anotações de responsabilidade técnicacom as respectivas anotações de responsabilidade técnicacom as respectivas anotações de responsabilidade técnica    

(ART)(ART)(ART)(ART),,,,    perante os Conselhos Profissionais perante os Conselhos Profissionais perante os Conselhos Profissionais perante os Conselhos Profissionais ----    , assim como pelas , assim como pelas , assim como pelas , assim como pelas 

equipes técnicas equipes técnicas equipes técnicas equipes técnicas do Estado, seja da SUPRAM, seja da SUPRI,do Estado, seja da SUPRAM, seja da SUPRI,do Estado, seja da SUPRAM, seja da SUPRI,do Estado, seja da SUPRAM, seja da SUPRI,    para para para para 

permitir a “revisão” pelo Ministério Públicopermitir a “revisão” pelo Ministério Públicopermitir a “revisão” pelo Ministério Públicopermitir a “revisão” pelo Ministério Público. Aliás, nesse aspecto, a a a a RRRRé é é é 

contratou as consultorias expressamente recomendadas pelo contratou as consultorias expressamente recomendadas pelo contratou as consultorias expressamente recomendadas pelo contratou as consultorias expressamente recomendadas pelo 

MiniMiniMiniMinistério Público, ainda que não lhe tenha sido franqueado fazer stério Público, ainda que não lhe tenha sido franqueado fazer stério Público, ainda que não lhe tenha sido franqueado fazer stério Público, ainda que não lhe tenha sido franqueado fazer 

qualquer pesquisa de mercado de preços, tampouco consultar qualquer pesquisa de mercado de preços, tampouco consultar qualquer pesquisa de mercado de preços, tampouco consultar qualquer pesquisa de mercado de preços, tampouco consultar 
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outras instituições capazes de prestar serviços análogos. Conquanto outras instituições capazes de prestar serviços análogos. Conquanto outras instituições capazes de prestar serviços análogos. Conquanto outras instituições capazes de prestar serviços análogos. Conquanto 

demandado, o Ministério Público nunca fundamentou, para além de demandado, o Ministério Público nunca fundamentou, para além de demandado, o Ministério Público nunca fundamentou, para além de demandado, o Ministério Público nunca fundamentou, para além de 

suasuasuasuas impressões pessoais, a recomendação de contratação destas s impressões pessoais, a recomendação de contratação destas s impressões pessoais, a recomendação de contratação destas s impressões pessoais, a recomendação de contratação destas 

específicas consultorias, tampouco apresentou um ato formal de específicas consultorias, tampouco apresentou um ato formal de específicas consultorias, tampouco apresentou um ato formal de específicas consultorias, tampouco apresentou um ato formal de 

credenciamento ou chamamento públicoscredenciamento ou chamamento públicoscredenciamento ou chamamento públicoscredenciamento ou chamamento públicos. 

Cumpre ressaltar que, diversamente do que sustenta a 

inicial, mesmo o parecer do centro de apoio técnico do próprio 

Ministério Público não constatou qualquer irregularidade nos estudos 

até então elaborados acerca da disponibilidade hídrica. Senão vejamos 

de sua conclusão: 

 

5 ANÁLISE DA CEAT 
De acordo com o estudo “Avaliação das 
Disponibilidades Hídricas Superficiais e Subterrâneas 
para o empreendimento Centralidade Sul” (2015), é é é é 
possível apossível apossível apossível atender às necessidades do empreendimentotender às necessidades do empreendimentotender às necessidades do empreendimentotender às necessidades do empreendimento, 
entretanto a CEAT considera ser necessário melhorar o melhorar o melhorar o melhorar o 
detalhamento de informações sobre as condições detalhamento de informações sobre as condições detalhamento de informações sobre as condições detalhamento de informações sobre as condições 
hídricas da hídricas da hídricas da hídricas da regiãoregiãoregiãoregião, onde se pretende realizar as 
captações de abastecimento de água.”        

 

Tudo a confirmar que a ora contestante em momento a ora contestante em momento a ora contestante em momento a ora contestante em momento 

algum se esquivou de aprofundar os estudosalgum se esquivou de aprofundar os estudosalgum se esquivou de aprofundar os estudosalgum se esquivou de aprofundar os estudos, , , , tal como    foi o 

compromisso assumido perante o próprio Autor de contratar os 

estudos e as análises técnicas que se fizessem necessários sobre o 

tema. Esse aprofundamento, aliás, consubstancia-se na própria 

pesquisa hidrogeológica, condicionante n. 01 da Licença Prévia, que 

será concluída antes da concessão da Licença de Instalação. 

Apresentados esses estudos e pareceres técnicos (pelo 

Instituto Pristimo e pelo IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas do 

Estado de São Paulo), ambas instituições eleitas pelo Ministério 

Público, sem qualquer, repise-se, ato formal de credenciamento ou 

chamamento públicos, foram juntadas no procedimento de 

licenciamento ambiental, a fim de instruí-lo e contribuir para a decisão 
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do órgão licenciador, incumbido de apreciar tecnicamente todos esses 

elementos e estabelecer os contornos do licenciamento. 

Entretanto, restou evidenciado que a pretensão ministerial 

não era a apresentação de estudos que pudessem contribuir para a 

decisão do órgão licenciador, mas substituição deste em seu juízo de substituição deste em seu juízo de substituição deste em seu juízo de substituição deste em seu juízo de 

mérito, o que ocasionaria a criação da esdrúxula figura de um mérito, o que ocasionaria a criação da esdrúxula figura de um mérito, o que ocasionaria a criação da esdrúxula figura de um mérito, o que ocasionaria a criação da esdrúxula figura de um 

licenciamento plicenciamento plicenciamento plicenciamento paraleloaraleloaraleloaralelo.  

Ora, o próprio Ministério Público tem assento no plenário 

órgão colegiado competente para o licenciamento e recebeu todos os 

elementos e estudos técnicos, cuja produção o Ministério Público 

entendeu pertinente a fim de contribuir para a decisão, de forma que a 

presente ação resumeresumeresumeresume----se à discordância do se à discordância do se à discordância do se à discordância do AAAAutor com o mérito utor com o mérito utor com o mérito utor com o mérito 

administrativo da decisão do órgão licenciadoradministrativo da decisão do órgão licenciadoradministrativo da decisão do órgão licenciadoradministrativo da decisão do órgão licenciador. A prevalecer a tese 

ministerial, estar-se-ia substituindo, pelo Judiciário, o foro técnico 

adequado para debate e decisão das questões afetas ao 

licenciamento, que deve contar com a participação de representantes 

dos mais diversos setores da sociedade. 

Reitera-se que, desde a formalização do procedimento 

relativo à Licença Prévia do empreendimento e durante todo o 

período de sua tramitação, foram realizados todos os estudos exigidos 

pelos termos de referência e legislação pertinente, além de atender às 

solicitações das equipes técnicas responsáveis pela análise do 

respectivo processo administrativo de licenciamento ambiental. Por 

outro lado, foram atendidos todos os pedidos do Ministério Público 

atinentes a estudos paralelos, que foram carreados ao processo de 

licenciamento. 

Com a continuidade do licenciamento, que transcorreu 

durante 03 (três) anos na fase de Licença Prévia, agora na fase de 

Licença de Instalação, sabe-se que novos estudos serão realizados, 

particularmente no tocante à questão da disponibilidade hídrica, até 

para atender à primeira condicionante da Licença Prévia. E sempre 
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houve o compromisso de envidar esforços para atender a todas as 

solicitações do órgão ambiental responsável pela análise dos estudos e 

projetos e do Ministério Público. 

 Contudo, é de fundamental importância que esses estudos 

observem a fase respectiva do licenciamento ambiental.  

 

(ii) Ausência de interesse de agir por (ii) Ausência de interesse de agir por (ii) Ausência de interesse de agir por (ii) Ausência de interesse de agir por violação dos princípios da violação dos princípios da violação dos princípios da violação dos princípios da 
moralidade administrativa, da boamoralidade administrativa, da boamoralidade administrativa, da boamoralidade administrativa, da boa----fé e da lealdade processual. fé e da lealdade processual. fé e da lealdade processual. fé e da lealdade processual. 
Termo de ajustamento de conduta em vigor. Termo de ajustamento de conduta em vigor. Termo de ajustamento de conduta em vigor. Termo de ajustamento de conduta em vigor.     
    

Cabe dizer que a propositura desta ação se dá sem que 

esteja presente requisito jurídico indispensável: é que, estando em 

vigor Termo de Compromisso, versando o mesmo objeto, somente 

seria possível juridicamente o ajuizamento da ação, caso se 

demonstrasse o descumprimento do referido ajuste. Inexistindo tal 

condição necessária, impõe-se o indeferimento, de plano, da inicial. É 

que, como se demonstra a seguir, o Autor e a Ré assinaram, no dia 11 

de junho de 2018, o que se chamou Termo de Compromisso (Doc. 3), 

tratando sobre o mesmo objeto discutido na presente Ação. Termo 

que está em vigor e vem sendo rigorosamente cumprido pela Ré. 

A despeito da denominação Termo de Compromisso, a 

leitura de seu instrumento não deixa dúvida sobre sua natureza: trata-

se de verdadeiro Termo de Ajustamento De Conduta – TAC. Não se 

pode chegar a outra conclusão, na medida em que o seu fundamento, 

expressamente referido no Preâmbulo e na Cláusula Sétima, é o art. 5º, 

§ 6º, da Lei nº 7.347/1985.  

Tal dispositivo, presente na Lei da Ação Civil Pública, 

dispõe que “os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos 

interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às 

exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de título 

executivo extrajudicial.” Trata-se do fundamento geral para a 

celebração de TAC, acordo juridicamente vinculante, com natureza de 
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título executivo extrajudicial, substitutivo da propositura da referida 

Ação. 

Assim, tem se tornado comum os legitimados para a 

propositura da Ação Civil Pública celebrarem um TAC com os 

interessados, em que se substitui a judicialização da discussão jurídica 

– em que há a possibilidade futura de impor a revisão de 

comportamentos ou a aplicação de sanções – por um acordo 

juridicamente vinculante, em que a parte ajusta com o órgão 

controlador a prática de determinadas condutas que se considerem 

adequadas para a satisfação dos interesses públicos. 

Daí que, havendo um TAC em vigor – independentemente 

da denominação que a ele se dê, na medida em que se vincula, 

expressamente, ao art. 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/1985 – e não havendo a 

indicação de descumprimento de qualquer de suas cláusulas, não tem 

o órgão ministerial a faculdade de propor Ação Civil Pública versando 

o mesmo objeto. Tal conduta, para além da ilegalidade flagrante, não 

rende os devidos encômios aos princípios da moralidade 

administrativa, da boa-fé e da lealdade processual, aplicáveis tanto ao 

processo judicial quanto ao administrativo. 

Havendo suposto descumprimento do ajuste, o caminho 

seria a Ação de Execução, não a propositura de Ação Civil Pública, sob 

o rito ordinário. Ciente, contudo, da inexistência de qualquer 

descumprimento do acordo, o Ministério Público optou por inaugurar a 

via judicial, ignorando os termos do ajuste que propusera.  

A síntese que consta da primeira página do Termo de 

Compromisso firmado, ou, dizendo com mais precisão jurídica, do TAC 

assinado, traduz o seu conteúdo: 

 
“Síntese. Termo de Compromisso. Necessidade de 
reavaliação de considerações apresentadas pelo 
empreendedor no estudo “Avaliação das 
Disponibilidades Hídricas Superficiais e Subterrâneas” 
para o empreendimento Centralidade Sul (2015), bem 
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como do cumprimento de outras medidas preventivas 
mitigadoras de controle ambiental, para possível para possível para possível para possível 
concessão de licença, a ser verificada ao tempo de concessão de licença, a ser verificada ao tempo de concessão de licença, a ser verificada ao tempo de concessão de licença, a ser verificada ao tempo de 
cada fase do empreendimento cada fase do empreendimento cada fase do empreendimento cada fase do empreendimento ––––    previsto em 4 previsto em 4 previsto em 4 previsto em 4 
(quatro) licenças de implantação, sendo a última com (quatro) licenças de implantação, sendo a última com (quatro) licenças de implantação, sendo a última com (quatro) licenças de implantação, sendo a última com 
previsão de emissão em Dezeprevisão de emissão em Dezeprevisão de emissão em Dezeprevisão de emissão em Dezembro de 2065mbro de 2065mbro de 2065mbro de 2065. Indicação 
da entidade pelo Parquet. Custos financeiros 
operacionais pela Compromissária. Busca de solução 
resolutiva para o enfrentamento da questão. 
Observância das normas brasileiras de regulação para 
consecução dos trabalhos ambientais.” 

 
Por meio dele, a Ré se comprometeu, às suas expensas, a 

contratar duas empresas, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do 

Estado de São Paulo S. A. – IPT e o Instituto Prístino, ambas indicadas ambas indicadas ambas indicadas ambas indicadas 

pelo órgão ministerialpelo órgão ministerialpelo órgão ministerialpelo órgão ministerial, para realização de estudos complementares 

para análise dos impactos ambientais decorrentes do empreendimento 

CSUL, “em especial sobre a disponibilidade hídrica, a fauna e a flora 

(espécies ameaçadas e raras), tipos vegetacionais, ecossistemas, 

unidades de conservação, espeleologia, patrimônio 

cultural/arqueologia, qualidade das águas superficiais, bem ainda 

apontar medidas preventivas, mitigadoras e compensatórias, melhores 

alternativas locacionais e tecnológicas, e de recuperação ambiental 

porventura necessárias” (Cláusula Primeira). 

Trata-se de estudos complexos, ainda não finalizadosainda não finalizadosainda não finalizadosainda não finalizados, 

reiterando-se que todas as cláusulas do TAC estão sendo 

rigorosamente cumpridas. O que espanta, na inicial, é a ausência de O que espanta, na inicial, é a ausência de O que espanta, na inicial, é a ausência de O que espanta, na inicial, é a ausência de 

referência a possível mora da Ré no cumprimento do TAC o que referência a possível mora da Ré no cumprimento do TAC o que referência a possível mora da Ré no cumprimento do TAC o que referência a possível mora da Ré no cumprimento do TAC o que 

seria, neste caso, medida seria, neste caso, medida seria, neste caso, medida seria, neste caso, medida legitimadora indispensável legitimadora indispensável legitimadora indispensável legitimadora indispensável para a para a para a para a 

propositura da presente apropositura da presente apropositura da presente apropositura da presente açãoçãoçãoção, sem a qual não se vislumbra interesse não se vislumbra interesse não se vislumbra interesse não se vislumbra interesse 

processual de agirprocessual de agirprocessual de agirprocessual de agir. 

É que tendo o órgão ministerial celebrado TAC sobre a 

matéria e estando este em vigor e em perfeito cumprimento, não pode 

– sobre ambos os aspectos, jurídico e moraljurídico e moraljurídico e moraljurídico e moral – simplesmente 

desconsiderar o acordo firmado, como se não tivesse qualquer valia e 
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como se não tivesse, quanto aos signatários do mesmo, um dever de 

boa-fé e lealdade. Do contrário, seria letra morta o art. 5º, § 6º, da Lei 

nº 7.347/1985, na medida em que, podendo uma das partes do TAC 

descumpri-lo ao seu talante, não haveria interessado em firmá-lo. 

Aliás, é importante observar que o Ministério Público, em o Ministério Público, em o Ministério Público, em o Ministério Público, em 

nenhum momento, notificou o órgão licenciador, acerca de nenhum momento, notificou o órgão licenciador, acerca de nenhum momento, notificou o órgão licenciador, acerca de nenhum momento, notificou o órgão licenciador, acerca de 

eventuais deventuais deventuais deventuais defeitos ou vícios em seu licenciamento, preferindo tentar efeitos ou vícios em seu licenciamento, preferindo tentar efeitos ou vícios em seu licenciamento, preferindo tentar efeitos ou vícios em seu licenciamento, preferindo tentar 

se fazer substituir à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, criando se fazer substituir à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, criando se fazer substituir à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, criando se fazer substituir à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, criando 

um licenciamento paralelo, com a pretensão de suplantar a um licenciamento paralelo, com a pretensão de suplantar a um licenciamento paralelo, com a pretensão de suplantar a um licenciamento paralelo, com a pretensão de suplantar a 

discricionariedade técnica do Estadodiscricionariedade técnica do Estadodiscricionariedade técnica do Estadodiscricionariedade técnica do Estado.  

A inicial refere-se ainda a estudos realizados pelas 

empresas contratadas no âmbito do TAC firmado que teriam apontado 

inconsistências, sem mencionar que ainda não houve a conclusãoconclusãoconclusãoconclusão dos 

referidos estudos e que tal conclusão não pode ser feita, no âmbito do 

processo administrativo relativo ao cumprimento do TAC, sem 

manifestação prévia da Ré, nos termos da Cláusula Primeira, parágrafo 

décimo do referido instrumento, que assim dispõe: 

 

“Faculta-se à COMPROMISSÁRIA, no prazo de até 30 
(trinta) dias após a conclusão dos estudos, a apresentação 
de resposta técnica, previamente à divulgação dos 
resultados finais pelas INTERVENIENTES e pela 
COMPROMITENTE”. 
 

Não tendo havido a conclusão os estudos necessários à 

obtenção da Licença de Instalação, a Ré ainda não teve assegurado o 

prazo de trinta dias para se manifestar sobre os mesmos, não podendo 

o órgão ministerial, rasgando um acordo juridicamente vinculante que 

ele próprio propôs e assinou, atropelar o disposto no TAC e propor 

Ação Civil Pública com o mesmo objeto. 

A leitura dos fundamentos jurídicos da presente ação deixa 

claro que se baseia em supostas “incertezas sobre a viabilidade 

ambiental do empreendimento CSUL”, que se manifesta nas questões 



Num. 124201869 - Pág. 24Assinado eletronicamente por: PRISCILLA BARBOSA GROSSI - 10/07/2020 17:46:10
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071017461028900000122875866
Número do documento: 20071017461028900000122875866

 

 

 

que fazem parte do TAC firmado. Tais supostas incertezas têm 

supedâneo nos estudos realizados no âmbito do TAC, estudos que não 

estão finalizados, até porque, como demonstrado, sua conclusão 

depende da manifestação da Ré, que tem a convicção de poder 

demonstrar a robustez dos estudos que sustentam o seu 

empreendimento. 

Em síntese, havendo TAC assinado e em vigor, sem que 

haja qualquer manifestação do órgão ministerial sobre o 

descumprimento de qualquer de suas cláusulas, falta requisito jurídico 

essencial para sustentar a presente Ação, seja por expressa violação 

do art. 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/1985, seja por violação dos princípios da 

moralidade administrativa, boa-fé e lealdade processual. Desse modo, 

não se desincumbindo a parte autora de demonstrar a necessidade não se desincumbindo a parte autora de demonstrar a necessidade não se desincumbindo a parte autora de demonstrar a necessidade não se desincumbindo a parte autora de demonstrar a necessidade 

e a utilidade do processo, resta demonstrada a ausência de e a utilidade do processo, resta demonstrada a ausência de e a utilidade do processo, resta demonstrada a ausência de e a utilidade do processo, resta demonstrada a ausência de 

interesse de agir, interesse de agir, interesse de agir, interesse de agir, razão pela qual razão pela qual razão pela qual razão pela qual a segunda Ré requera segunda Ré requera segunda Ré requera segunda Ré requer a extinção do a extinção do a extinção do a extinção do 

processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI 

do Código de Processo Civil.do Código de Processo Civil.do Código de Processo Civil.do Código de Processo Civil. 

 

III.3. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA III.3. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA III.3. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA III.3. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA ABSOLUTA ABSOLUTA ABSOLUTA DA COMARCA DA COMARCA DA COMARCA DA COMARCA 

DE NOVA LIMA DE NOVA LIMA DE NOVA LIMA DE NOVA LIMA ––––    REMESSA DOS AUTOS PARA A COMARCA DE REMESSA DOS AUTOS PARA A COMARCA DE REMESSA DOS AUTOS PARA A COMARCA DE REMESSA DOS AUTOS PARA A COMARCA DE 

BELO HORIZONTE, BELO HORIZONTE, BELO HORIZONTE, BELO HORIZONTE, CAPITAL DO ESTADO, CAPITAL DO ESTADO, CAPITAL DO ESTADO, CAPITAL DO ESTADO, FORO COMPETENTE FORO COMPETENTE FORO COMPETENTE FORO COMPETENTE 

PARA O JULGAMENTO DPARA O JULGAMENTO DPARA O JULGAMENTO DPARA O JULGAMENTO DEEEE    AÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃO    CIVIL PÚBLICACIVIL PÚBLICACIVIL PÚBLICACIVIL PÚBLICA    QUE DISCUTE QUE DISCUTE QUE DISCUTE QUE DISCUTE A A A A 

POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE DE DE DE DANODANODANODANO    REGIONALREGIONALREGIONALREGIONAL    

    

Caso o processo não seja extinto sem julgamento de Caso o processo não seja extinto sem julgamento de Caso o processo não seja extinto sem julgamento de Caso o processo não seja extinto sem julgamento de 

mérito mérito mérito mérito por conta dapor conta dapor conta dapor conta da    litispendência ou da ausência de interesse de litispendência ou da ausência de interesse de litispendência ou da ausência de interesse de litispendência ou da ausência de interesse de 

agir, convém aduzir aindaagir, convém aduzir aindaagir, convém aduzir aindaagir, convém aduzir ainda, em razão do princípio da concentração, em razão do princípio da concentração, em razão do princípio da concentração, em razão do princípio da concentração    

da defesada defesada defesada defesa, , , , que a comarca de Nova Lima é incompetente para o que a comarca de Nova Lima é incompetente para o que a comarca de Nova Lima é incompetente para o que a comarca de Nova Lima é incompetente para o 

processoprocessoprocessoprocesso, a in, a in, a in, a instruçãostruçãostruçãostrução    e e e e o o o o julgamento do feitojulgamento do feitojulgamento do feitojulgamento do feito. A parte final do inciso 

II do art. 337 c/c o art. 64, ambos do Código de Processo Civil, 

apresentam a incompetência, absoluta ou relativa, como defesa 
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processual dilatória a ser arguida antes da discussão do mérito. Essa 

defesa preliminar cabe na presente contestação em razão da 

competência ambiental ser fixada pela regionalidade do âmbito de 

repercussão do potencial dano discutido em juízo, nos termos do 

caput do art. 2º da Lei 7.347/85 c/c inciso II do art. 93 do Código de 

Defesa do Consumidor.  

CompetênciaCompetênciaCompetênciaCompetência é o conjunto das atribuições jurisdicionais de 

cada órgão ou grupo de órgãos, estabelecidas pela Constituição 

Federal e pela lei. É também conceituada, como lembra Dinamarco 

(2004, p. 410), como medida da jurisdição (definição tradicional) ou 

quantidade de jurisdição cujo exercício é atribuído a um órgão ou 

grupo de órgãos. 

A competência para a ação civil pública encontra-se 

descrita no caput do art. 2º da Lei 7.347/85:  

 

Art. 2º: As ações previstas nesta lei serão propostas no 
foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá 
competência funcional para processar e julgar a causa. 

 

Em se tratando de discussão de potencialidade de dano 

regional (abrange mais de um município), incide a regra prevista no 

art. 93 do Código de Defesa do Consumidor, por possibilitar a maior 

efetividade possível da tutela jurisdicional do entorno.    

 
Art. 93. Ressalvada a competência da justiça federal, é 
competente para a causa a justiça local: 
I – no foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o 
dano, quando de âmbito local; 
II – no foro da Capital do Estadono foro da Capital do Estadono foro da Capital do Estadono foro da Capital do Estado ou no do Distrito 
Federal, para os danos de âmbipara os danos de âmbipara os danos de âmbipara os danos de âmbito nacional ou regionalto nacional ou regionalto nacional ou regionalto nacional ou regional, 
aplicando-se as regras do Código de Processo Civil aos 
casos de competência concorrente. (grifo nosso). 
 

O Superior Tribunal de JustiçaSuperior Tribunal de JustiçaSuperior Tribunal de JustiçaSuperior Tribunal de Justiça também já se manifestou 

sobre o tema do critério da fixação da competência para critério da fixação da competência para critério da fixação da competência para critério da fixação da competência para 

processamento eprocessamento eprocessamento eprocessamento e    julgamento de ações civis públicas envolvendo julgamento de ações civis públicas envolvendo julgamento de ações civis públicas envolvendo julgamento de ações civis públicas envolvendo 
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direitos difusosdireitos difusosdireitos difusosdireitos difusos, na oportunidade do julgamento do REsp 448.470/RS, 

de relatoria do Ministro Herman Benjamin, nos termos da ementa a 

seguir: 

 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA 
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. 
SERVIÇO DE TELEFONIA. COMPETÊNCIA DA VARA DA 
CAPITAL PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA. ART. 
2º DA LEI 7.347/1985. POTENCIAL LESÃO A DIREITO 
SUPRA-INDIVIDUAL DE CONSUMIDORES DE ÂMBITO 
REGIONAL. APLICAÇÃO DO ART. 93 DO CDC. 1. Não se 
conhece de Recurso Especial quanto a matéria não 
especificamente enfrentada pelo Tribunal de origem, 
dada a ausência de prequestionamento. Incidência, por 
analogia, da Súmula 282/STF. 2. Trata a hipótese de 
Ação Civil Pública ajuizada com a finalidade de discutir a 
prestação de serviço de telefonia para a defesa de 
consumidores de todo o Estado do Rio Grande do Sul. 3. 
O art. 2º da Lei 7.347/1985 estabelece que a O art. 2º da Lei 7.347/1985 estabelece que a O art. 2º da Lei 7.347/1985 estabelece que a O art. 2º da Lei 7.347/1985 estabelece que a 
competência para o julgamento das ações coletivas competência para o julgamento das ações coletivas competência para o julgamento das ações coletivas competência para o julgamento das ações coletivas 
para tutela de interesses suprapara tutela de interesses suprapara tutela de interesses suprapara tutela de interesses supra----indiviindiviindiviindividuais seja duais seja duais seja duais seja 
definida pelo critério do lugar do dano ou do risco. 4. definida pelo critério do lugar do dano ou do risco. 4. definida pelo critério do lugar do dano ou do risco. 4. definida pelo critério do lugar do dano ou do risco. 4. 
O CDC traz vários critérios de definição do foro O CDC traz vários critérios de definição do foro O CDC traz vários critérios de definição do foro O CDC traz vários critérios de definição do foro 
competente, segundo a extensão do prejuízo. Será competente, segundo a extensão do prejuízo. Será competente, segundo a extensão do prejuízo. Será competente, segundo a extensão do prejuízo. Será 
competente o foro do lugar onde ocorreu competente o foro do lugar onde ocorreu competente o foro do lugar onde ocorreu competente o foro do lugar onde ocorreu ––––    ou possa ou possa ou possa ou possa 
ocorrer ocorrer ocorrer ocorrer ––––    o dano, se este for apenas de o dano, se este for apenas de o dano, se este for apenas de o dano, se este for apenas de âmbito local âmbito local âmbito local âmbito local 
(art. 93, I). Na hipótese de o prejuízo tomar dimensões (art. 93, I). Na hipótese de o prejuízo tomar dimensões (art. 93, I). Na hipótese de o prejuízo tomar dimensões (art. 93, I). Na hipótese de o prejuízo tomar dimensões 
maiores maiores maiores maiores ----    dano regional ou dano nacionaldano regional ou dano nacionaldano regional ou dano nacionaldano regional ou dano nacional----, serão , serão , serão , serão 
competentes, respectivamente, os foros da capital do competentes, respectivamente, os foros da capital do competentes, respectivamente, os foros da capital do competentes, respectivamente, os foros da capital do 
Estado ou do Distrito Federal (art. 93, II).Estado ou do Distrito Federal (art. 93, II).Estado ou do Distrito Federal (art. 93, II).Estado ou do Distrito Federal (art. 93, II). 5. Ainda que Ainda que Ainda que Ainda que 
localizado no capítulo do Clocalizado no capítulo do Clocalizado no capítulo do Clocalizado no capítulo do CDC relativo à tutela dos DC relativo à tutela dos DC relativo à tutela dos DC relativo à tutela dos 
interesses individuais homogêneos, o art. 93, como interesses individuais homogêneos, o art. 93, como interesses individuais homogêneos, o art. 93, como interesses individuais homogêneos, o art. 93, como 
regra de determinação de competência, aplicaregra de determinação de competência, aplicaregra de determinação de competência, aplicaregra de determinação de competência, aplica----se de se de se de se de 
modo amplo a todas as ações coletivas para defesa de modo amplo a todas as ações coletivas para defesa de modo amplo a todas as ações coletivas para defesa de modo amplo a todas as ações coletivas para defesa de 
direitos difusos, coletivos, ou individuais homogêneosdireitos difusos, coletivos, ou individuais homogêneosdireitos difusos, coletivos, ou individuais homogêneosdireitos difusos, coletivos, ou individuais homogêneos, 
tanto no campo das relações de consumo, como no 
vasto e multifacetário universo dos direitos e interesses 
de natureza supraindividual. 6. Como, in casu, a Como, in casu, a Como, in casu, a Como, in casu, a 
potencial lesão ao direito dos consumidores ocorre potencial lesão ao direito dos consumidores ocorre potencial lesão ao direito dos consumidores ocorre potencial lesão ao direito dos consumidores ocorre 
em âmbito regional, à presente demanda deve ser em âmbito regional, à presente demanda deve ser em âmbito regional, à presente demanda deve ser em âmbito regional, à presente demanda deve ser 
aplicado o inciso II daplicado o inciso II daplicado o inciso II daplicado o inciso II do art. 93 do CDC, mantido o o art. 93 do CDC, mantido o o art. 93 do CDC, mantido o o art. 93 do CDC, mantido o 
aresto recorrido que determinou a competência da aresto recorrido que determinou a competência da aresto recorrido que determinou a competência da aresto recorrido que determinou a competência da 
Vara da Capital Vara da Capital Vara da Capital Vara da Capital ––––    Porto Alegre Porto Alegre Porto Alegre Porto Alegre ––––    para o julgamento da para o julgamento da para o julgamento da para o julgamento da 
demanda.demanda.demanda.demanda. Precedente do STJ. 7. Recurso Especial não 
provido. (REsp 448.470/RS, publicado em 15/12/2009). 
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Em relação à determinação da competência fixada em 

situações de discussão de ocorrência de dano ambiental que pode 

atingir mais de um município, ou seja, à opção do legislador quanto à 

classificação da competência funcionalcompetência funcionalcompetência funcionalcompetência funcional para julgamento de ação civil 

pública ambiental regional, convém ressaltar se tratar de competência competência competência competência 

absoluta, improrrogável por vontade das partes, nos termos do art. absoluta, improrrogável por vontade das partes, nos termos do art. absoluta, improrrogável por vontade das partes, nos termos do art. absoluta, improrrogável por vontade das partes, nos termos do art. 

62 do Código de Processo Civil.  62 do Código de Processo Civil.  62 do Código de Processo Civil.  62 do Código de Processo Civil.  O Superior Tribunal de Justiça já se 

manifestou sobre esse enquadramento na oportunidade do julgamento 

de conflito de competência submetido à Corte:  

 

A competência para processar e julgar ação civil A competência para processar e julgar ação civil A competência para processar e julgar ação civil A competência para processar e julgar ação civil 
pública é absolutapública é absolutapública é absolutapública é absoluta e se dá em função do local onde 
ocorreu o dano. O art. 2º da Lei n. 7.347/1985, que O art. 2º da Lei n. 7.347/1985, que O art. 2º da Lei n. 7.347/1985, que O art. 2º da Lei n. 7.347/1985, que 
disciplina a Ação Civil Pública disciplina a Ação Civil Pública disciplina a Ação Civil Pública disciplina a Ação Civil Pública (ACP), estabelece que as (ACP), estabelece que as (ACP), estabelece que as (ACP), estabelece que as 
ações da referida norma serão propostas no foro do ações da referida norma serão propostas no foro do ações da referida norma serão propostas no foro do ações da referida norma serão propostas no foro do 
local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência 
funcional para processar e julgar a causa.funcional para processar e julgar a causa.funcional para processar e julgar a causa.funcional para processar e julgar a causa. A ratio legis 
da utilização do local do dano como critério definidor da 
competência nas ações coletivas é proporcionar maior 
celeridade no processamento, na instrução e, por 
conseguinte, no julgamento do feito, dado que é muito 
mais fácil apurar o dano e suas provas no juízo em que os 
fatos ocorreram. (STJ. AgRg nos EDcl no CC 113.788-DF, 
Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 14/11/2012. 
Informativo 510). 

 

A parte autora narra que a lide deduzida em juízo tem o 

condão de repercutir impactos ambientais em bacias hídricas nos 

municípios de Nova Lima, Itabirito, Rio Acima, Ouro Preto, Raposos e 

Belo Horizonte (p. 299 do EIA/RIMA). O O O O ParquetParquetParquetParquet    faz referênciafaz referênciafaz referênciafaz referência, ainda,, ainda,, ainda,, ainda,    

ao ao ao ao licenciamento ambiental em nível estadual, seja pelo porte, seja licenciamento ambiental em nível estadual, seja pelo porte, seja licenciamento ambiental em nível estadual, seja pelo porte, seja licenciamento ambiental em nível estadual, seja pelo porte, seja 

por se tratar de empreendimento cujos impactos extrapolam o por se tratar de empreendimento cujos impactos extrapolam o por se tratar de empreendimento cujos impactos extrapolam o por se tratar de empreendimento cujos impactos extrapolam o 

território de Nova Lima. território de Nova Lima. território de Nova Lima. território de Nova Lima. Em outra passagem, o Ministério Público 

afirma que “os impactos ambientais decorrentes do empreendimento 

ultrapassam os limites do município de Nova Lima (...), estamos diante estamos diante estamos diante estamos diante 

de um dano regional potencial, circunstância que desloca a de um dano regional potencial, circunstância que desloca a de um dano regional potencial, circunstância que desloca a de um dano regional potencial, circunstância que desloca a 
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competência judicial para o foro da competência judicial para o foro da competência judicial para o foro da competência judicial para o foro da CapitalCapitalCapitalCapital. (...).” (transcrição do 

último parágrafo da p. 14 e do segundo parágrafo da p. 15 da petição 

inicial). 

A realidade da incompetência da comarca do juízo de A realidade da incompetência da comarca do juízo de A realidade da incompetência da comarca do juízo de A realidade da incompetência da comarca do juízo de 

Nova Lima para processar e julgar a presente ação civil pública é Nova Lima para processar e julgar a presente ação civil pública é Nova Lima para processar e julgar a presente ação civil pública é Nova Lima para processar e julgar a presente ação civil pública é 

fato reconhecido, inclusivfato reconhecido, inclusivfato reconhecido, inclusivfato reconhecido, inclusive, pelo próprio Ministério Público.e, pelo próprio Ministério Público.e, pelo próprio Ministério Público.e, pelo próprio Ministério Público. A inicial A inicial A inicial A inicial 

da presente açãoda presente açãoda presente açãoda presente ação (ID. 107680992) dirigedirigedirigedirige----se ao juízo da Fazenda se ao juízo da Fazenda se ao juízo da Fazenda se ao juízo da Fazenda 

Pública e Autarquias da Comarca de Belo HorizontePública e Autarquias da Comarca de Belo HorizontePública e Autarquias da Comarca de Belo HorizontePública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte, conforme se 

depreende do preâmbulo. Além disso, nas págs. 12, 13 e 14 o o o o ParquetParquetParquetParquet    

dedicou um capítulo integral de sua peça aos dedicou um capítulo integral de sua peça aos dedicou um capítulo integral de sua peça aos dedicou um capítulo integral de sua peça aos argumentos que argumentos que argumentos que argumentos que 

sustentam a competência funcional absoluta do juízo da capital do sustentam a competência funcional absoluta do juízo da capital do sustentam a competência funcional absoluta do juízo da capital do sustentam a competência funcional absoluta do juízo da capital do 

Estado de Minas GeraisEstado de Minas GeraisEstado de Minas GeraisEstado de Minas Gerais, , , , pelas mesmas razões aqui expendidas. A Ré, 

nesse específico ponto, concorda com a ilustre signatária da petição 

inicial. As páginas 12, 13 e 14 da petição inicial induzem à conclusão de 

ocorrência de algum equívoco no momento da distribuição.    

Independentemente das razões que motivaram a 

divergência entre o juízo efetivamente proposto e aquele indicado no 

preâmbulo da peça exordial, além das páginas 12, 13 e 14 da inicial, à 

Ré incumbe, nesse momento processual,    requerrequerrequerrequererererer    o acolhimento da o acolhimento da o acolhimento da o acolhimento da 

alegação de incompetência absoluta, com a remessa dos autos ao alegação de incompetência absoluta, com a remessa dos autos ao alegação de incompetência absoluta, com a remessa dos autos ao alegação de incompetência absoluta, com a remessa dos autos ao 

juízo de Belo Horizonte, capital do Estado de Minas Geraisjuízo de Belo Horizonte, capital do Estado de Minas Geraisjuízo de Belo Horizonte, capital do Estado de Minas Geraisjuízo de Belo Horizonte, capital do Estado de Minas Gerais, , , , 

cocococommmmppppetente para julgar a presente ação civil pública em razão da etente para julgar a presente ação civil pública em razão da etente para julgar a presente ação civil pública em razão da etente para julgar a presente ação civil pública em razão da 

abrangência regional do dano cuja potencialidade encontraabrangência regional do dano cuja potencialidade encontraabrangência regional do dano cuja potencialidade encontraabrangência regional do dano cuja potencialidade encontra----se se se se 

relatada na petição inicial.relatada na petição inicial.relatada na petição inicial.relatada na petição inicial.     

 

IIIIV V V V ––––    NO NO NO NO MÉRITO: MÉRITO: MÉRITO: MÉRITO: DDDDA REGULARIDADE DOA REGULARIDADE DOA REGULARIDADE DOA REGULARIDADE DO    PROCESSO DE PROCESSO DE PROCESSO DE PROCESSO DE 
LICENCIAMENTOLICENCIAMENTOLICENCIAMENTOLICENCIAMENTO....        ABRANGÊNCIA E NATUREZA ABRANGÊNCIA E NATUREZA ABRANGÊNCIA E NATUREZA ABRANGÊNCIA E NATUREZA JURÍDICA DA JURÍDICA DA JURÍDICA DA JURÍDICA DA 
LICENÇA PRÉVIALICENÇA PRÉVIALICENÇA PRÉVIALICENÇA PRÉVIA. . . . LEGALIDADE DA LICENÇA PRÉVIALEGALIDADE DA LICENÇA PRÉVIALEGALIDADE DA LICENÇA PRÉVIALEGALIDADE DA LICENÇA PRÉVIA. . . . 
INTERPRETAÇÃO ADEQUADA DO PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO INTERPRETAÇÃO ADEQUADA DO PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO INTERPRETAÇÃO ADEQUADA DO PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO INTERPRETAÇÃO ADEQUADA DO PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO  

    
Ultrapassadas as preliminares acima apresentadas, o que 

se admite apenas eventualmente, no mérito a pretensão do Ministério 
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Público não encontra respaldo jurídico, uma vez que o processo 

administrativo que ensejou a concessão da Licença Prévia que se 

pretende anular observou todos os requisitos previstos no 

ordenamento jurídico, conforme será comprovado.  

    

IV.1. IV.1. IV.1. IV.1. Regularidade do processo de licenciamento. Regularidade do processo de licenciamento. Regularidade do processo de licenciamento. Regularidade do processo de licenciamento. Rigorosa Rigorosa Rigorosa Rigorosa 

observância de todos os requisitos e ritos procedimentaisobservância de todos os requisitos e ritos procedimentaisobservância de todos os requisitos e ritos procedimentaisobservância de todos os requisitos e ritos procedimentais    

 

     O processo complexo de obtenção da Licença Prévia do 

Empreendimento estendeu-se por cerca de cinco anos, durante os 

quais a CSUL Desenvolvimento Urbano S.A. elaborou todos os estudos 

atinentes à demonstração da viabilidade ambiental de seu 

empreendimento.  

  Como se depreende do Parecer Único n. 00450015/2018 

(Doc. 4), elaborado pela Superintendência de Projetos Prioritários, da 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável, o empreendimento passou por um duplo escrutínio, 

havendo sido avaliado pelas equipes técnicas da Superintendência 

Central Metropolitana – SUPRAM e da Superintendência de Projetos 

Prioritários – SUPRI. Todo o procedimento observou os parâmetros de 

classificação de potencial de impacto consignados na Deliberação 

Normativa n. 74/2004, em observância à regra de transição insculpida 

no art. 38, inciso III da Deliberação Normativa n. 217/2017, uma vez que 

iniciado em 03.02.2015. 

  Foram apresentados o Estudo de Impacto Ambiental, bem 

como o respectivo Relatório de Impacto Ambiental e todos os demais 

estudos complementares exigidos pelo órgão ambiental estadual. 

Foram ouvidos os órgãos gestores das unidades de conservação da Foram ouvidos os órgãos gestores das unidades de conservação da Foram ouvidos os órgãos gestores das unidades de conservação da Foram ouvidos os órgãos gestores das unidades de conservação da 

Área de Proteção Ambiental Sul da Região Metropolitana de Belo Área de Proteção Ambiental Sul da Região Metropolitana de Belo Área de Proteção Ambiental Sul da Região Metropolitana de Belo Área de Proteção Ambiental Sul da Região Metropolitana de Belo 

Horizonte Horizonte Horizonte Horizonte ––––    APA SUL, do Parque Estadual da Serra do Rola MoçAPA SUL, do Parque Estadual da Serra do Rola MoçAPA SUL, do Parque Estadual da Serra do Rola MoçAPA SUL, do Parque Estadual da Serra do Rola Moça e a e a e a e 

da Estação Ecológica de Fechos.da Estação Ecológica de Fechos.da Estação Ecológica de Fechos.da Estação Ecológica de Fechos. Na mesma linha de atuação, 
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manifestaram-se o Município de Nova Lima, a concessionária de 

serviço público de abastecimento de água e esgoto, Samotracia Meio 

Ambiente Empreendimentos Ltda, bem como aferiu-se que seus 

limites não se confundiam seja com a área propriamente dita, seja com 

a zona de amortecimento das unidades de conservação municipais, 

quais sejam: Monumento Natural Serra do Souza, Monumento Natural 

Morro do Pires, Monumento Natural Morro do Elefante, Monumento 

Natural Serra da Calçada e Parque Natural Municipal Rego dos 

Carrapatos. 

  No mesmo passo, o Instituto Estadual de Patrimônio 

Histórico e Artístico de Minas Gerais – IEPHA também manifestou-se 

nos autos do processo administrativo, aprovando o diagnóstico 

arqueológico realizado. 

  O estudo conclusivo, realizado pela Superintendência de 

Projetos Prioritários da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável (SUPRI) (Doc.4), apreciou a 

integralidade dos potenciais impactos ambientais, seja na vertente dos 

impactos para o bioma local, em seu meio físico e social), a dimensão 

da intervenção nas cavidades (impacto espeleológico), a apreciação 

da nova carga sobre o sistema viário, os impactos na rede de 

transmissão de energia, a destinação de resíduos sólidos e de 

esgotamento sanitário e as repercussões sobre a disponibilidade 

hídrica, resultando na recomendação de aprovação da Licença Prévia, 

com a imposição de vinte e três condicionantes. 

  Todo o processo de licenciamento foi acompanhado pelas 

entidades da sociedade civil, as quais, durante todo o desenrolar da 

elaboração dos estudos, buscaram, sem qualquer embasamento 

técnico, e sem apresentar estudos com respetiva ART dos 

responsáveis, obstar o desenvolvimento do empreendimento. No 

mesmo passo, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais também 

exerceu seu munus fiscalizatório, instaurando, em 14 de agosto de 
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2015, o Inquérito Civil de n. MPMG 0188.15.000608-1, a fim de 

acompanhar o processo administrativo. 

  A Licença Prévia, portanto, é a resultante de um processo 

administrativo de cariz técnico, cujo ato final é aprovado por um 

colegiado de cujo plenário, aliás, participa o Ministério Público do 

Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 17, inciso I, alínea ‘o’ do 

Decreto Estadual n. 46.953/2016. A supramencionada licença foi 

aprovada pela respectiva Câmara de Atividades de Infraestrutura, 

Saneamento, Transporte, Saneamento e Urbanização (CIF), inexistindo inexistindo inexistindo inexistindo 

qualquer recurso administrativo, para o órgão recursal, qqualquer recurso administrativo, para o órgão recursal, qqualquer recurso administrativo, para o órgão recursal, qqualquer recurso administrativo, para o órgão recursal, qual sejaual sejaual sejaual seja,,,,    a a a a 

Câmara Normativa e Recursal do COPAM, no prazo legalCâmara Normativa e Recursal do COPAM, no prazo legalCâmara Normativa e Recursal do COPAM, no prazo legalCâmara Normativa e Recursal do COPAM, no prazo legal. Trata-se, 

pois, de ato, cuja legitimidade e legalidade é revestida de presunção. 

Veja-se, portanto, que a despeito de ter assento formal no 

órgão colegiado e de ter acompanhado o processo de licenciamento, 

pela instauração de Inquérito Civil, o Ministério Público do Estado de 

Minas Gerais optou por não interpor qualquer recurso administrativo, 

mas, sim, ativar a via de controle judicial decorridos quase um ano e 

meio (cerca de dezessete meses) da concessão da licença. 

Com efeito, há um confessado propósito de vocalizar uma 

irresignação, não sustentada por qualquer lastro técnico, de 

organizações da sociedade civil que são refratárias ao 

empreendimento. O claro objetivo de substituir o juízo do órgão claro objetivo de substituir o juízo do órgão claro objetivo de substituir o juízo do órgão claro objetivo de substituir o juízo do órgão 

licenciador e instaurar uma espécie de licenciamento paralelolicenciador e instaurar uma espécie de licenciamento paralelolicenciador e instaurar uma espécie de licenciamento paralelolicenciador e instaurar uma espécie de licenciamento paralelo, 

sujeito ao critério de mérito do Ministério Público, está evidenciado 

nas diversas oportunidades ao longo do Inquérito Civil, em que Autor 

manifesta seu intento de impedir a ora defendente de exercer 

regularmente seu direito de iniciar pedido relativo à Licença de 

Instalação. Isso é corroborado pelo genérico pedido de decretação de 

nulidade da Licença Prévia e de quaisquer outras licenças ambientaisquaisquer outras licenças ambientaisquaisquer outras licenças ambientaisquaisquer outras licenças ambientais, 

bem como da tutela provisória requerida para a ora defendente se 

abster do exercício regular de direito de dar início ao procedimento de 
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licenciamento junto ao Município de Nova Lima e da Agência de 

Desenvolvimento da RMBH. 

Ao fim e ao cabo, a pretensão do autor impede que os 

órgãos ambientais do Estado possam exercer qualquer juízo, pois quer 

obstar o empreendedor de submeter seu pedido de concessão de 

licença de instalação.  

 
IVIVIVIV.2. Da Licença Prévia Concedida ao Empreendimento: Natureza .2. Da Licença Prévia Concedida ao Empreendimento: Natureza .2. Da Licença Prévia Concedida ao Empreendimento: Natureza .2. Da Licença Prévia Concedida ao Empreendimento: Natureza 
Jurídica e AbrangênciaJurídica e AbrangênciaJurídica e AbrangênciaJurídica e Abrangência    
 

No que se refere à pretensão do Ministério Público de 

desconstituir a legitimidade da Licença Prévia, já concedida ao 

empreendimento, sob a argumentação de supostas incertezas sobre a 

sua viabilidade ambiental, convém registrar que o ordenamento 

jurídico ambiental vigente na República Federativa do Brasil exige dos 

empreendedores o cumprimento de etapas estruturadas em um 

sistema trifásicosistema trifásicosistema trifásicosistema trifásico já revestido de formalidades específicas. A Segunda 

Ré demonstrará que se desincumbiu do seu dever de apresentar todos 

os estudos técnicos devidos para a obtenção da Licença Prévia 

concedida pelo órgão estadual competente. 

O procedimento administrativo de licenciamento ambiental no 

Brasil é regulamentado pela Lei 6.938/1981, pela Lei Complementar 

140/2011 e pela Resolução CONAMA 237/1997 que, dentre diversas 

questões, estabelece as etapas e os tipos de licenças ambientais, cada cada cada cada 

uma delas com características própriasuma delas com características própriasuma delas com características própriasuma delas com características próprias, voltadas ao alcance de seus 

objetivos específicosobjetivos específicosobjetivos específicosobjetivos específicos. 

O licenciamento ambiental trifásico compreende três tipos de 

licença ambiental, sendo duas licenças preliminares (Licença Prévia e 

Licença de Instalação) e a licença final (Licença de Operação).  

Nos termos do artigo 8º, inciso I da Resolução CONAMA 

237/1997, a Licença Prévia (LP)Licença Prévia (LP)Licença Prévia (LP)Licença Prévia (LP) é aquela  
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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. 

 

Talden Farias (in: Licenciamento ambiental. Ed. Fórum, 2010, 

p. 65) explica que na fase inicial do licenciamento ambiental o 

empreendedor manifesta a intenção de realizar determinada atividade, 

devendo ser avaliadas a localização e a concepção do localização e a concepção do localização e a concepção do localização e a concepção do 

empreendimentoempreendimentoempreendimentoempreendimento, de maneira a atestar a sua viabilidade ambiental e a e a e a e a 

estabelecer os requisitos básicos para as próximas fasesestabelecer os requisitos básicos para as próximas fasesestabelecer os requisitos básicos para as próximas fasesestabelecer os requisitos básicos para as próximas fases, devendo 

ser também elaborados os estudos de viabilidade do projeto.  

Todos os estudos apresentados pela CSUL no bojo do 

procedimento de licenciamento ambiental são consistentes e não 

deixam qualquer margem de dúvida em relação à adequada 

localização e à concepção do empreendimento, além de atestarem a 

sua viabilidade ambiental. São exatamente, de acordo com nosso 

ordenamento jurídico, as condições para a expedição da Licença 

Prévia, observadas pela CSUL para esta etapa preliminar do 

licenciamento ambiental do empreendimento (LP), ratificadas pelo 

Estado de Minas Gerais por intermédio de seu órgão ambiental 

licenciador. 

Todavia, segundo alegações do Ministério Público (fls. 22 da 

petição inicial), “foram elaborados pareceres de análise pelo Instituto 

Pristino e pelo IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas), os quais 

apontaram graves omissões nos estudos que instruíram o 

licenciamento ambiental do empreendimento, muitas delas 

desconsideradas na própria análise de viabilidade do empreendimento, 

realizada pelo órgão ambiental estadual”. Afirma, ainda, haver 

“inconsistências técnicas” dos estudos apresentados pela CSul 

Empreendimentos.  



Num. 124201869 - Pág. 34Assinado eletronicamente por: PRISCILLA BARBOSA GROSSI - 10/07/2020 17:46:10
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071017461028900000122875866
Número do documento: 20071017461028900000122875866

 

 

 

Em relação às recomendações feitas pelo IPT (fls. 33 a 35), a 

Ré tece as considerações a seguir, com suporte em sua consultoria 

especializada, prestada por uma das mais renomadas equipes de 

hidrogeologia do país, capitaneada pelo Prof. Antônio Carlos 

Bertachini, sócio da MDGEO Hidrogeologia e Meio Ambiente. 

 

 

 

ITEM 21 ITEM 21 ITEM 21 ITEM 21 ----    MINUTA DE TERMO DE ACORDO MINUTA DE TERMO DE ACORDO MINUTA DE TERMO DE ACORDO MINUTA DE TERMO DE ACORDO ----    CSUL E MINISTÉRIO CSUL E MINISTÉRIO CSUL E MINISTÉRIO CSUL E MINISTÉRIO 
PÚBLICOPÚBLICOPÚBLICOPÚBLICO    

 
ITEM 21: 

Atender a todas as recomendações do IPT, constantes do Parecer Técnico 
21093-301, de 07 de marco de 2019 (fls. 924/977 do ICP), Em especial os 
cenários referidos no item 7 das Recomendações do IPT devem simular 
também os valores mínimos de precipitação mensais e anuais com base em 
séries históricas observadas na região e o plano de monitoramento do item 
9 das mesmas recomendações deve incluir o registro da cota do NA, do 
aquífero Cauê, a meia distância entre cada poço de bombeamento e a 
nascente mais próxima, na vertente oeste da Serra da Moeda, durante um 
ano hidrológico antes de qualquer bombeamento.  

Recomendação 1/IPTRecomendação 1/IPTRecomendação 1/IPTRecomendação 1/IPT    

ITEMITEMITEMITEM    

Desenvolver trabalho que estabeleça o modelo 
conceitual com a caracterização da arquitetura 
hidrogeológica da região de interesse (área e 
entornos), contemplando as unidades aquíferas, não 
aquíferas e seu empacotamento, distribuição espacial, 
condições de armazenamento e de liberação da água, 
interconexões locais e com os entornos, entre águas 
mais rasas e parcelas mais profundas estabelecendo, 
adequadamente, o modelo de circulação das águas 
subterrâneas e sua interação com as águas 
superficiais. 

CondicionCondicionCondicionCondicionante ante ante ante 
vinculada ao vinculada ao vinculada ao vinculada ao 
Processo da Processo da Processo da Processo da 
Pesquisa Pesquisa Pesquisa Pesquisa 
HidrogeológicaHidrogeológicaHidrogeológicaHidrogeológica    

6 – A empresa deverá apresentar modelo matemático 
hidrogeológico atualizado, conforme previsto no 
cronograma, apresentando proposta para 
adensamento da rede de monitoramento, caso seja 
necessário. 
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Consideração Consideração Consideração Consideração 
CSul/MDGEOCSul/MDGEOCSul/MDGEOCSul/MDGEO    

O modelo conceitual e respectivas caracterizações já 
foram contemplados no Relatório Preliminar da 
Pesquisa e complementados através de IC solicitada 
pelo órgão. Adicionalmente, após a perfuração dos 
poços, testes de bombeamento e outras análises 
afins, será revisado o modelo e evoluirá para um 
modelo hidrogeológico matemático específico da 
região de estudo, o qual será devidamente calibrado 
com os dados primários de bombeamento dos poços 
e monitoramento da rede de monitoramento, 
conforme solicitado na condicionante 06 do processo 
de Pesquisa Hidrogeológica (PA nº24136/2017). 

Recomendação 2/IPTRecomendação 2/IPTRecomendação 2/IPTRecomendação 2/IPT    

ITEMITEMITEMITEM    

Efetuar caracterização geológica e hidrogeológica em 
detalhe compatível com o grau de conhecimento 
exigido para o planejamento do uso dos aquíferos 
locais, especificamente o Aquífero Cauê que é o 
principal manancial de águas subterrâneas ocorrente 
na área estudada, pois documentos consultados 
enfatizam inconsistências nos mapas geológicos já 
disponíveis e as características das formações 
geológicas mostram heterogeneidades e 
estruturações que resultam em compartimentações 
de dimensões variadas e comportamentos hidráulicos 
que se manifestam na forma de anisotropias, 
condicionando variabilidades na capacidade de 
armazenamento e de transmissão das águas. O 
estudo deverá demonstrar detalhadamente as 
condições dos recursos hídricos subterrâneos da área 
do empreendimento e entorno (zona de captação ou 
influência subterrânea; áreas de influência ou 
interferência de poços), envolvendo medições diretas 
periódicas e cobrindo ciclos hidrológicos 
representativos. 

Condicionante Condicionante Condicionante Condicionante 
vinculada ao vinculada ao vinculada ao vinculada ao 
Processo da Processo da Processo da Processo da 
Pesquisa Pesquisa Pesquisa Pesquisa 
HidrogeológicaHidrogeológicaHidrogeológicaHidrogeológica    

11 – Apresentar caracterização geológico-estrutural 
em escala local (poços e detalhes de fraturas) e 
outras estruturas mais produtivas. 
 
13 – Apresentar caracterização dos parâmetros 
hidrodinâmicos tais como: porosidade efetiva, 
condutividade hidráulica, transmissividade, dentre 
outros, das diferentes unidades geológicas presentes 
na área. Esses dados devem ser obtidos a partir de 
dados primários.  
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Consideração Consideração Consideração Consideração 
CSul/MDGEOCSul/MDGEOCSul/MDGEOCSul/MDGEO    

Recomendação 2 ndo IPT encontra-se contemplada 
nas condicionantes 11 e 13 em curso pelo 
empreendedor. Nesse contexto ainda é importante 
destacar que o projeto em desenvolvimento pela CSul 
contribuirá para aumentar a 
confiabilidade das bases geológicas disponibilizadas 
atualmente pela bibliografia científica existente sobre 
o quadrilátero ferrífero, em especial os mapas 
elaborados pelo Dorr e utilizados pelo DNPM. 

Recomendação 3/IPTRecomendação 3/IPTRecomendação 3/IPTRecomendação 3/IPT    

ITEMITEMITEMITEM    

Realizar pesquisa com isótopos radioativos (trítio) em 
pontos de descarga (fontes, nascentes, surgências, 
afloramentos da água subterrânea), particularmente 
do Aquífero Cauê, pois documentos técnicos 
consultados indicam a existência de sistemas de 
fluxos subterrâneos locais, de trajetórias com 
extensões curtas, intermediárias, bem como, 
regionais, com predomínio dos dois primeiros 
denotados por diferentes tempos de residência. 

Condicionante Condicionante Condicionante Condicionante 
vinculada ao vinculada ao vinculada ao vinculada ao 
Processo da Processo da Processo da Processo da 
Pesquisa Pesquisa Pesquisa Pesquisa 
HidrogeológicaHidrogeológicaHidrogeológicaHidrogeológica    

12 – Apresentar caracterização hidroquímica e de 
isótopos (O18, H3, Trítio, C13 e C14 das nascentes, 
córregos e poços tubulares de acordo com o 
inventário. 

Consideração Consideração Consideração Consideração 
CSul/MDGEOCSul/MDGEOCSul/MDGEOCSul/MDGEO    

Essa recomendação encontra-se contemplada na 
condicionante 12 apresentada que inclusive analisará 
os elementos de oxigênio 18 e deutério, os quais já 
integram diversos estudos anteriormente realizados 
por terceiros no Aquífero Cauê. Com relação ao C13 e 
C14, houve reunião junto ao órgão ambiental (jan/19), 
na qual foi manifestado pelo responsável técnico 
(MDGEO) de que estas análises (C13 e C14) somente 
serão necessárias caso os resultados de 18O, deutério 
e Trítio não apontem informações suficientes para 
uma caracterização detalhada da água subterrânea da 
região de estudo. Entretanto, em algumas situações 
particulares dentro da área de estudo serão realizadas 
diretamente as análises de C13 e C14, considerando 
que essas águas já foram mapeadas e caracterizadas 
anteriormente pelo estudo da tese de doutorado de 
Mourão. 

Recomendação 4/IPTRecomendação 4/IPTRecomendação 4/IPTRecomendação 4/IPT    
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ITEMITEMITEMITEM    

Apresentar cálculos de reservas de águas 
subterrâneas, utilizando métodos de determinação de 
infiltração e parcelas de recargas, a partir da 
decomposição dos totais das precipitações 
pluviométricas e não considerando, somente, a 
descarga de base calculada, cotejando valores de 
acordo com os aquíferos aflorantes e determinando 
valores que efetivamente contribuam para as reservas 
subterrâneas (recargas profundas) e que parcelas 
alimentam as descargas de base dos aquíferos.  

Consideração Consideração Consideração Consideração 
CSul/MDGEOCSul/MDGEOCSul/MDGEOCSul/MDGEO    

A região do Projeto Centralidade Sul já foi objeto de 
diversos estudos anteriores na área de hidrogeologia. 
Em Mourão 2007 foram aplicados diversos métodos 
que congruem com os resultados obtidos pela 
MDGEO na retroanálise de modelos numéricos, sendo 
esse o método a ser aplicado na calibração do 
modelo numérico da PESQUISA HIDROGEOLÓGICA 
objeto do PA nº 24136/2017. 

Recomendação 5/IPTRecomendação 5/IPTRecomendação 5/IPTRecomendação 5/IPT    

ITEMITEMITEMITEM    

Efetuar determinação de balanço oferta versus 
demanda de águas subterrâneas que considere não 
somente usos outorgados, mas o cadastro global de 
usuários (usos registrados e não regularizados; 
superficiais e subterrâneos; fontes alternativas ou não; 
usos individuais e coletivos) frente às ofertas atuais e, 
também, considere a demanda crescente conforme a 
instalação do empreendimento até a última fase da 
sua implantação. O cadastro deverá registrar 
informações hidrogeológicas básicas de interesse em 
cada ponto, incluindo o georreferenciamento 
(coordenadas e cotas topográficas). O estudo deverá 
demonstrar todos os pontos para instalação de poços 
ou de captação de águas superficiais que servirão 
como fontes de abastecimento ao longo de todas as 
fases da implantação do empreendimento. 

Consideração Consideração Consideração Consideração 
CSul/MDGEOCSul/MDGEOCSul/MDGEOCSul/MDGEO    

Esclarecido pela CSul que a consultoria contratadajá 
havia realizado esforos para o cadastramento de 
usuários que por ventyura não constam da base 
disponibilizada pelo órgçao gestor. Contudo, não 
obteve sucesso nas abordagens, pois os acessos não 
foram autorizados nessas propriedades particulares. 
Sendo assim, foi explicado pela CSul e ratificado pelo 
representante do órgão ambiental presente na 
reunião que o rempreendedor e outros terceiros não 
tem como cadastrar esses poços 
irregulares/clandestinos uma vez que não dispõe do 
poder de polícia administrativa, necessário para ações 
de fiscalização e cadastro de atividades dessa 
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natureza. Aquele que está em situação irregular ou 
clandestina não autoriza que um terceiro acesse sua 
propriedade e cadastre justamente sua conduta 
infracional. Sendo assim, esclarecemos que a cada 
avanço e atualização dos estudos hídricos serão 
incorporadas e atualizadas as informações sobre 
captações outorgadas desde que sejam 
disponibilizadas pelo órgão gestor de recursos 
hídricos no banco de dados de acesso público. 

Recomendação 6/IPTRecomendação 6/IPTRecomendação 6/IPTRecomendação 6/IPT    

ITEMITEMITEMITEM    

Avaliar se as vazões de rebaixamento que existem na 
região (por exemplo a vazão de 690 m3/h, extraída 
pela Vallourec Mineração) poderão influenciar ou não, 
o balanço ofertas versus demandas futuras. O estudo 
deverá definir, com a precisão exigida, a 
compartimentação hidrogeológica considerando a 
área de interesse e suas vizinhanças, os padrões, 
direções e sentidos de fluxos subterrâneos, bem 
como os compartimentos totais e atuais e 
perspectivas de usos futuros. 

Condicionante Condicionante Condicionante Condicionante 
vinculada ao vinculada ao vinculada ao vinculada ao 
Processo da Processo da Processo da Processo da 
Pesquisa Pesquisa Pesquisa Pesquisa 
HidrogeológicaHidrogeológicaHidrogeológicaHidrogeológica    

8 – Apresentar balanço hídrico atualizado 
contemplando as captações subterrâneas inclusive os 
rebaixamentos executados nas mineradoras 
existentes no entorno. 

Consideração Consideração Consideração Consideração 
CSul/MDGEOCSul/MDGEOCSul/MDGEOCSul/MDGEO    

Com relação ao rebaixamento relativo à mina de Pau 
Branco, de responsabilidade da Vallourec Mineração, 
o empreendedor já incorporou essa análise no bojo de 
seu Processo de Pesquisa Hidrogeológica (PA 
24136/2017), após recebimento do ofício 
SUARA.SEMAD nº 05/2018 que solicitou a informação 
complementar diretamente relacionada a esse tema. 
Adicionalmente, também será considerada neste 
trabalho a explotação do aquífero realizada pelo 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itabirito/MG 
para abastecimento industrial da fábrica da Coca-Cola 
FEMSA. 

Recomendação 7/IPTRecomendação 7/IPTRecomendação 7/IPTRecomendação 7/IPT    
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ITEMITEMITEMITEM    

Desenvolver modelagem matemática hidrogeológica 
computacional que avalie cenários que permitam 
subsidiar alternativa de uso exclusivo de água 
subterrânea, inclusive considerando as regiões de 
entorno que utilizam também as águas subterrâneas, 
ou que possam vir a se utilizar das mesmas como 
fonte de abastecimento. 

Condicionante Condicionante Condicionante Condicionante 
vinculada ao vinculada ao vinculada ao vinculada ao 
Processo da Processo da Processo da Processo da 
Pesquisa Pesquisa Pesquisa Pesquisa 
HidrogeológicaHidrogeológicaHidrogeológicaHidrogeológica    

1 – Apresentar a comprovação de capacidade de 
suporte de abastecimento e disponibilidade hídrica 
para cada fase de instalação prevista no projeto Csul. 

Consideração Consideração Consideração Consideração 
CSul/MDGEOCSul/MDGEOCSul/MDGEOCSul/MDGEO    

Esclarecemos que o objetivo final do Projeto de 
Pesquisa Hidrogeológica (PA nº 24136/2017) é 
justamente a apresentação ao órgão licenciador de 
uma modelagem matemática hidrogeológica 
computacional que será analisada pelo órgão gestor 
dos recursos hídricos para avaliação de cenários 
futuros de implantação de empreendimentos nessa 
região de estudos, sejam eles etapas decorrentes do 
Projeto Centralidade Sul ou outros empreendimentos 
pertencentes a terceiros. Essa recomendação do IPT 
está diretamente relacionada à condicionante 
ambiental nº 01 da LP 002/2018 – PA nº 
00476/2014/001/2015 (Centralidade Sul), 
apresentada ao lado. 

Recomendação 8/IPTRecomendação 8/IPTRecomendação 8/IPTRecomendação 8/IPT    

ITEMITEMITEMITEM    

Apresentar estratégias de gestão integrada dos 
mananciais na região, de tal maneira que seja 
garantida a segurança hídrica em todas as fases do 
empreendimento e para todos os diferentes usuários, 
tanto da área mais diretamente de interesse do 
empreendimento, como aquelas do entorno, que já 
correspondem a comprometimentos de ofertas de 
água, tanto pelas interconexões subterrâneas, como 
captações em corpos d’água superficiais. Esse estudo 
deverá contemplar, ainda, informações de situações 
de eventos extremos para a região de interesse. 
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Condicionante Condicionante Condicionante Condicionante 
vinculada ao vinculada ao vinculada ao vinculada ao 
Processo da Processo da Processo da Processo da 
Pesquisa Pesquisa Pesquisa Pesquisa 
HidrogeológicaHidrogeológicaHidrogeológicaHidrogeológica    

1 – Apresentar a comprovação de capacidade de 
suporte de abastecimento e disponibilidade hídrica 
para cada fase de instalação prevista no projeto Csul. 

Consideração Consideração Consideração Consideração 
CSul/MDGEOCSul/MDGEOCSul/MDGEOCSul/MDGEO    

Os resultados das simulações do modelo 
hidrogeológico numérico resultante desse trabalho 
fornecerão dados que serão muito úteis para que o 
órgão ambiental faça as análises integradas às demais 
informações que ele detém de outros 
empreendimentos e usuários daquela região e 
estabeleça ações e diretrizes necessárias à gestão das 
águas na região estudada. De posse desses estudos e 
desse modelo numérico, o órgão licenciador 
responsável pela gestão dos recursos hídricos do 
Estado de Minas Gerais terá condições de propor 
estratégias de forma sinérgica e cumulativa, na busca 
da gestão integrada de recursos hídricos da bacia, 
trazendo para essa discussão os responsáveis pelos 
diversos empreendimentos da região, cujas análises 
dos processos são realizadas por esse mesmo órgão 
gestor. Em resumo, o empreendedor apresentará os 
resultados da pesquisa hidrogeológica que 
contemplará as demandas necessárias para o 
abastecimento do Projeto Centralidade Sul, 
considerando em seus cálculos as vazões já 
outorgadas aos demais usuários do entorno. Caberá 
ao órgão estadual de gestão das águas a definição de 
estratégias e políticas públicas de forma a possibilitar 
a gestão integrada dos recursos hídricos que atendem 
aos diversos usuários da região. 

Recomendação 9/IPTRecomendação 9/IPTRecomendação 9/IPTRecomendação 9/IPT    

ITEMITEMITEMITEM    

Apresentar plano de monitoramento sistemático de 
médio e longo prazo que contenha abordagens que 
envolvam retroanálises, para permitir revisões 
periódicas do balanço oferta versus demandas, de tal 
maneira que a segurança hídrica seja 
permanentemente garantida ao longo de toda a 
implantação do empreendimento e de outros usuários 
do entorno. É importante que o monitoramento 
inclua, também, ferramentas isotópicas para agregar 
informações importantes quanto a tempos de 
residência das águas subterrâneas e trajetórias de 
fluxo, além de subsidiar análises de interconexões 
hidráulicas entre mananciais. 
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Consideração Consideração Consideração Consideração 
CSul/MDGEOCSul/MDGEOCSul/MDGEOCSul/MDGEO    

Esta recomendação já faz parte do estudo de 
Pesquisa Hidrogeológica formalizado junto ao órgão 
ambiental através do PA nº 24136/2017. A CSul A CSul A CSul A CSul 
apresentará o programa de monitoramento apresentará o programa de monitoramento apresentará o programa de monitoramento apresentará o programa de monitoramento 
sistemático contemplando a periodicidade e sistemático contemplando a periodicidade e sistemático contemplando a periodicidade e sistemático contemplando a periodicidade e 
parâmetros necessários para a continudiade do parâmetros necessários para a continudiade do parâmetros necessários para a continudiade do parâmetros necessários para a continudiade do 
monitoramento e promoção dos resultados monitoramento e promoção dos resultados monitoramento e promoção dos resultados monitoramento e promoção dos resultados 
necessários, necessários, necessários, necessários, quando da necessidade de novas fases quando da necessidade de novas fases quando da necessidade de novas fases quando da necessidade de novas fases 
do projeto.do projeto.do projeto.do projeto. 

Recomendação 10/IPTRecomendação 10/IPTRecomendação 10/IPTRecomendação 10/IPT    

ITEMITEMITEMITEM    

Realizar diagnóstico de todos os conflitos atuais pelo 
uso de recursos hídricos, tanto no local quanto em 
áreas que possam ser influenciadas nas vizinhanças e, 
também, quanto aos possíveis conflitos futuros e 
propor alternativas de solução para resolução dos 
mesmos. Esse estudo deverá contemplar os impactos 
das impermeabilizações que serão efetivadas durante 
a implementação do empreendimento, disposição de 
resíduos sólidos, destinação de efluentes domésticos, 
depleção e interferências entre o nível 
potenciomátrico na área do empreendimento e 
rebaixamentos das minerações no entorno, garantia 
de vazões ecológicas nos cursos d’água, dentre 
outros. 

Consideração Consideração Consideração Consideração 
CSul/MDGEOCSul/MDGEOCSul/MDGEOCSul/MDGEO    

Com relação a esta recomendação, no Estado de 
Minas Gerais essa responsabilidade já está 
resguardada, pela normatização vigente, ao Instituto 
Mineiro de Gestão das Águas. Inclusive no link 
http://portalinfohidro.igam.mg.gov.br/regulacao-de-
usos-de-recursoshidricos, em pesquisa realizada em 
03/04/2019, encontravam-se disponíveis tais 
informações. Em resumo, a CSul apresentará a 
demanda de água para abastecimento de seus futuros 
usuários, de forma compatibilizada e sem prejuízo às 
vazões outorgadas aos demais usuários da região. 
Outra ação direta da CSul visando a garantia das 
vazões ecológicas e a produção de água é o trabalho 
realcionado aos processos de drenagem 
compensatória, gestão integrada de resíduos sólidos, 
tratamentos dos esgotos, manutenção de áreas 
expressivas de vegetação da mata atlântica, 
promoção de conectividade da paisagem, corredores 
ecológicos, bem com a recuperação de áreas outrora 
degradadas. Após a finalização dos estudos da CSul e 
de outros usuários da região, cabe ao órgão estadual 
de gestão das águas a definição de estratégias e 
políticas públicas que integrem todos os usuários da 
região. 
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Naquilo que concerne aos demais itens apontados na petição 

inicial, veja-se o quadro sinótico das intervenções e sua respectiva 

temporalidade: 

 

ITENS APONTADOS NA MINUTA DE TERMO DE ACORDO ITENS APONTADOS NA MINUTA DE TERMO DE ACORDO ITENS APONTADOS NA MINUTA DE TERMO DE ACORDO ITENS APONTADOS NA MINUTA DE TERMO DE ACORDO ----    CSUL E CSUL E CSUL E CSUL E 
MINISTÉRIO PÚBLICOMINISTÉRIO PÚBLICOMINISTÉRIO PÚBLICOMINISTÉRIO PÚBLICO    

ItemItemItemItem    DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição    Tratativas e ObservaçõesTratativas e ObservaçõesTratativas e ObservaçõesTratativas e Observações    

01.01.01.01.    

Dados técnicos 
fidedignos sobre o 
quantitativo populacional 
em cada fase de 
instalação do 
empreendimento 

Esclarecido pela CSul que a população 
licenciada é aquela expressa no FCE 
datado de13/11/2014 que foi o 
documento referência para a 
formalização do processo de Licença 
Prévia da CSul (PA COPAM nº 
00476/2014/0001/2015). Neste FCE a 
área total parcelável apresentada foi de 
2.015,30 ha e a densidade populacional 
foi de 111,5 hab/ha. Adicionalmente foi 
explicado também que os estudos 
ambientais consideraram um cenário 
mais conservador em relação ao número 
de habitantes/domicílio, conforme 
consta da página 141/1160 do EIA: "De 
acordo com as premissas do projeto da 
Centralidade Sul de desenvolvimento 
com responsabilidade socioambiental é 
importante destacar que todos os 
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projetos conceituais aqui desenvolvidos 
utilizaram como premissa conservadora 
4 habitantes por domicílio na projeção 
de demanda, conforme parâmetros ainda 
utilizados pelo poder público e 
concessionárias de serviços públicos. 
De acordo com os últimos censos do 
IBGE, 1991, 2000 e 2010, a taxa média de 
habitantes por unidade habitacional para 
o município de Nova Lima, por exemplo, 
estava em 4,37; 3,84 e 3,34 
hab/domicílio, respectivamente, 
demonstrando evidente tendência de 
redução. Para Belo Horizonte percebe-se 
a mesma tendência com número médio 
de pessoas por domicílio de 4,37 em 
1991; 3,56 em 2000; 3,11 em 2010. Dessa 
forma, fica evidente a necessidade de 
compatibilização das projeções de 
demanda junto às concessionárias / 
poder público, durante a elaboração dos 
projetos executivos – fase da licença de 
instalação, visto a clara tendência de 
redução das taxas de hab/domicílio 
demostradas pelo IBGE." 

02.02.02.02.    
Diagnóstico baseado em 
dados primários 
contendo: 

- 

02. 02. 02. 02. 
a)a)a)a)    

Caracterização dos níveis 
de ruído da região 

Conforme esclarecido pela Csul durante a 
reunião, o marco zero para medição de 
ruído será realizado em até 6 meses antes 
do início efetivo das obras e seu 
monitoramento se dará periodicamente 
durante a implantação, conforme legislação 
vigente. Foi esclarecido que o longo 
período entre a realização dos estudos 
ambientais para LP e o início efetivo das 
obras torna metodologicamente 
injustificável o estabelecimento de um 
background de ruídos, pois no momento da 
realização das obra sesse cenário já teria 
sofrido alterações, não sendo mais indicado 
como parâmetro comparativo. 

02. 02. 02. 02. Qualidade das águas dos Durante a reunião no MP foi esclarecido 
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b)b)b)b)    córregos que drenam a 
área do empreendimento 
e que poderão ser usados 
como corpos receptores 
dos sistemas de 
drenagem pluvial e 
esgotamento sanitário, 
incluindo pesquisa de 
vazão máxima, médias e 
mínimas (incluindo 
períodos de estiagem) e 
os parâmetros PH, 
turbidez, OD, DBO, e 
coliformes e 
estreptococos fecais, 
considerando a 
capacidade de 
autodepuração do corpo 
receptor 

que já consta da página 949 a 996 do EIA 
um tópico específico sobre a qualidade das 
águas, inclusive com a apreseapreseapreseapresennnntaçãotaçãotaçãotação da 
rede de amostragem utilizada e resultados 
das análises oriundas da coleta de dados 
primários. 

02. 02. 02. 02. 
c)c)c)c)    

Qualidade do ar, na AID 
anterior à sua 
implantação 
(background), associado 
às características 
metereológicas e uso e 
ocupação do solo no 
entorno 

Conforme esclarecido no último parágrafo 
da página 134 do EIA,  o marco zero para 
medição de qualidade do ar será realizado 
em até 6 meses antes do início efetivo das 
obras e seu monitoramento se dará 
periodicamente durante a implantação, 
conforme legislação vigente. 

03.03.03.03.    

Anuência da 
Concessionária em 
relação ao sistema de 
tratamento de efluentes 

Foi explicado pela CSul que a anuência 
concedida pela Samotracia para a fase de 
LP foi relacionada ao abastecimento de 
água e esgotamento sanitário, conforme 
responsabilidades da Concessionária 
especificadas no  Contrato de Concessão. 
Além disso, à época de elaboração dos 
estudos ambientais foram abordadas as 
sobre as possíveis alternativas de 
saneamento considerando-se as 
tecnologias existentes.  Foi destacado, 
ainda, que para a fase de LI, serão 
revisitadas e atualizadas essas tecnologias 
disponíveis na área do saneamento, pois 
devido aos prazos de licenciamento 
ambiental, novas soluções podem surgir no 
mercado. Para essa nova fase do 
licenciamento ambiental, os projetos de 
saneamento serão submetidos à análise da 
concessionária para emissão de nova 
anuência que deverá ser apresentada no 
processo de licenciamento ambiental. 
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04.04.04.04.    

Indicação de localização 
das ETEs para todas as 
fases do 
empreendimento, e 
alternativas locacionais, 
bem ainda 
dimensionamento e 
capacidade operativa, 
considerando a demanda 
informada no item 1 
acima 

Foi esclarecido pela CSul que a indicação 
de localização das ETE's ocorrerá na Fase 
de Licença de Instalação, pois está 
relacionada ao detalhamento dos projetos 
de infraestrutura, mais especificamente ao 
detalhamento do projeto geométrico que 
inclui a definição do traçado viário e 
respectivos perfis. Após a definição do 
projeto viário é feito o detalhamento do 
projeto de drenagem e, após este, é que se 
iniciam os detalhamentos dos projetos de 
saneamento. Foi esclarecido que na fase de 
LP não há detalhamento executivo dos 
projetos de infraestrutura que são tratados 
nessa fase de forma conceitual e com 
estudos de alternativas técnicas. Essa etapa 
de detalhamento dos diversos projetos 
relacionados ao parcelamento do solo, 
ocorre na fase de LI, quando os projetos 
são detalhados em nível executivo e não 
mais conceitual como na LP. Além disso, o 
tempo gasto durante a tramitação do 
processo de Licença Prévia (neste caso 43 
meses) impacta diretamente nessas 
definções, pois as tecnologias e soluções 
sofrem alterações, ou até mesmo deixam 
de existir no mercado. Sendo assim, a 
localização específica de cada ETE será 
definida em cada fase de implantação do 
empreendimento, pois depende do 
detalhamento dos projetos 
complementares e também do tipo de 
tecnologia de tratamento a ser definida 
dentre aquelas existentes à época desse 
detalhamento. Esse procedimento de 
apresentação das alternativas locacionais e 
tecnológicas na fase de LP e detalhamentos 
na fase de LI ocorre para todo e qualquer 
empreendimento submetiddo a um 
processo de licenciamento trifásico,  
conforme preconiza a legislação vigente 
municipal e estadual. 

05.05.05.05.    

Indicação do ponto de 
lançamento do efluente 
tratado, comprovando-se 
não será alterada a 
qualidade e o 
enquadramento do corpo 
hídrico receptor 

Conforme esclarecido no item anterior esse 
tema também é objeto da fase de LI com o 
desenvolvimento de projetos executivos, 
conforme legislação vigente. De toda 
forma, é importante esclarecer que nenhum 
lançamento será proposto pelo 
empreendedor ou mesmo autorizado pelo 
órgão ambiental competente caso não 
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garanta a qualidade hídrica e manutenção 
da classe do corpo receptor, conforme 
preconiza a legislação vigente. 

06.06.06.06.    

Sobre a disponibilidade 
hídrica superficial para 
abastecimento do 
empreendimento, 
apresentar os estudos e 
informações indicados às 
páginas 33/35 - item 
3.3.6 do Relatório de 
Análise Técnica do 
Instituto Pristino, fls. 
803/805 do ICP 

Esclarecido pela CSul que os estudos 
hídricos trataram das alternativas de 
soluções de abastecimento de água 
superficial e subterrânea dentro da escala 
de detalhes exigida para um processo de 
Licença Prévia. Como foi apresentado pela 
CSul que a alternativa para as primeiras 
fases de desenvolvimento urbano seria de 
abastecimento subterrâneo, o órgão 
ambiental solicitou o Projeto de Pesquisa 
Hidrogeológica com simulação dos cenários 
de desenvolvimento. A partir dessas 
simulações será possível precisar se haverá 
mesmo a necessidade de se utilizar a água 
superficial. Caso seja detectada a 
necessidade de utilização dessa alternativa 
em alguma fase de desenvolvimento, os 
detalhamentos e dimensionamentos 
executivos, incuindo as sugestões indicadas 
no relatório do IP, ocorrerão na fase 
correspondente de Licença de Instalação. 
Ou seja, da mesma forma como ocorre com 
as soluções de tratamento do esgoto 
sanitário, os longos anos que distanciam a 
fase de LP de uma fase de LI podem alterar 
substancialmente uma solução adotada 
previamente. 

07.07.07.07.    

Apresentar estudo de 
relevância das cavidades 
do grupo 2 — fls. 41 do 
parecer  de análise e 811 
do ICP 

Na reunião com o MP foi explicado sobre os 
estudos espeleológicos apresentados pela 
CSul, conforme as solicitações da SEMAD. 
Foi também esclarecido pelo IP que a 
solicitação de relevância das cavidades do 
grupo 2 foi indicada no relatório, por existir 
na matriz de impacto apresentada nos 
estudos, um impacto potencial na área de 
interesse desse grupo de cavidades. Pela 
CSul foi ainda esclarecido que vem 
cumprindo as condicionantes estabelecidas 
na LP relacionadas a essa temática 
(condicionantes: 13, 14, 15, 16 e 17 da LP). 

08.08.08.08.    
Complementação das 
informações técnicas 
referentes às áreas de 

Conforme informado na reunião técnica no 
MP a complementação das informações 
solicitadas será apresentada no âmbito do 
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relevante interesse para a 
conservação, conforme 
DN COPAM 55/2002 
(página 44 do relatório e 
814 do ICP) 

PCA e da apresentação dos programas 
executivos, no momento da formalização 
da primeira LI do projeto da CSul. 

09.09.09.09.    

Complementação das 
informações técnicas 
relativas à avifauna, 
herpetofauna e 
mastofauna, com 
indicação das espécies 
ameaçadas de extinção, 
bem como complementar 
a amostragem para a 
pesquisa biótica, 
conforme trechos 
indicados em mapa de 
fls. 820 (p. 50 do 
relatório), dentro da área 
de influência direta do 
empreendimento 

Na reunião técnica no MP e no documento 
de resposta da CSul foi esclarecido sobre 
os estudos de fauna apresentados no 
âmbito da LP, através da coleta de dados 
primários, bem como a apresentação de 
novos resultados, realizadas pelas 
informações complementares solicitadas 
pela SEMAD. Também foi confirmado pela 
CSul sobre atualização permanente do 
banco de dados e das informações técnicas 
relativas a fauna com a execução do 
"PROGRAMA DE RESGATE E 
MONITORAMENTO CONTÍNUO DA FAUNA 
– CRIAÇÃO DE PARCELAS PERMANENTES 
DE MONITORAMENTO PARA A FAUNA E 
FLORA, apresentado na página 1080 do EIA 
e que será apresentado em formato 
executivo no âmbito do PCA, na 
formalização da primeira LI da CSul, tendo 
sua execução iniciada após a aprovação do 
mesmo pela SEMAD. 

10.10.10.10.    

Inventariamento de 
ictiofauna nos cursos 
d'água da ADA e áreas 
de influência, respaldada 
por autorização do IEF 
(diagnóstico com dados 
primários (página 54 do 
relatório e fls. 824 do 
ICP). 

Na reunião técnica do MP foi informado 
pela CSul que o inventariamentoinventariamentoinventariamentoinventariamento da 
ictiofauna é relativo a condicionante 12 do 
PU. O referido projeto de inventariamento 
foi protocolprotocolprotocolprotocolizizizizadoadoadoado ainda em 2018, analisado, 
aprovado, tendo a licença para o 
inventariamento emitida pelo IEF e primeira 
campanha de coleta de dados primários 
realizada em março de 2019 (chuva). A 
campanha de seca será realizada 
tempestivamente ainda em 2019 e o 
relatório anual consolidado apresentado no 
âmbito do processo de licenciamento. 

11.11.11.11.    

Apresentar proposta de 
programa de 
monitoramento dos 
ambientes  (comunidade 
bentônica) onde foram 

Na reunião técnica do MP foi informado 
pela CSul que o Programa de 
monitoramento da comunidade bentônica é 
relativo a condicionante 19 do PU. O 
referido programa foi protocolizado junto a 
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identificados indivíduos 
do grupo Artropoda, sub-
filo crustáceo, a ser 
aprovado pelo órgão 
ambiental (página 55 do 
relatório e fls. 825 do 
liCP) 

SEMAD, analisado, solicitado informações 
complementares, protocolado novamente e 
devidamente aprovado. As campanhas de 
monitoramento se iniciarão no segundo 
semestre de 2019 e os relatórios anuais de 
monitoramento serão apresentado no 
âmbito do processo de licenciamento. 

12.12.12.12.    

Apresentar os pontos de 
amostragem da flora, o 
período e duração destas 
amostragens e uma 
tabela atualizada das 
espécies registradas na 
ADA, contendo tipologia 
onde cada espécie foi 
registrada, atualização da 
lista das espécies 
ameaçadas de extinção e 
identificação até nível 
específico de Dyckia SP.  
(Bromeliaceae) (pág. 59 
do relatório — fls. 829 do 
ICP) 

Conforme informado na reunião no MP, as 
informações sobre a flora, bem como a 
atualização permanente do banco de dados 
de espécies ocorrentes, ameaçadas de 
extinção e/ou interesse econômico serão 
apresentadas    principalmente no âmbito do 
"Programa de Resgate de Flora, 
Salvamento de Germoplasma e Criação do 
Viveiro". Cumpre destacar que conforme 
apresentado no EIA e destacado no PU, os 
programas ambientais propostos, 
relacionados à flora, e que serão 
apresentados em formato executivo no 
PCA, na formalização da primeira LI da 
CSul, tendo sua execução iniciada após a 
aprovação do mesmo pela SEMAD, são: 
Programa de Resgate e Monitoramento 
Contínuo da Fauna – Criação de Parcelas 
Permanentes de Monitoramento para a 
Fauna e Flora, Programa de Conectividade 
da Paisagem – Criação da RPPN na Serra da 
Moeda, Programa de Compensação por 
Intervenção em APP e Programa de 
Intervenção em Mata Atlântica. Nesses 
programas serão detalhadas as 
intervenções previstas no projeto executivo 
que a CSul apresentará para fins de análise 
da LI, como por exemplo as intervenções 
em APP. Adicionalmente, cumpre 
esclarecer que, conforme manifestado na 
informação complementar protocolada em 
18/06/2018, através do ofício CSul 42/2018, 
não há previsão de intervenções do não há previsão de intervenções do não há previsão de intervenções do não há previsão de intervenções do 
projeto da CSul nas áreas de afloramentos projeto da CSul nas áreas de afloramentos projeto da CSul nas áreas de afloramentos projeto da CSul nas áreas de afloramentos 
dos campos rupestres.dos campos rupestres.dos campos rupestres.dos campos rupestres. Todas essas 
questões estão também diretamente 
relacionadas as condicionantes da LP: 02, 
03 ,04, 05 ,06, 07, 21 e 23.  

13.13.13.13.    

Apresentação de estudo 
com indicação das áreas 
que sofrerão intervenção 
em APP, com indicação 
das coordenadas 
geográficas, polígonos 
detalhados, 
caracterização 
fitossociológica e 
fitofisionômica, tamanho 
dos trechos que sofrerão 
intervenção, listagem das 
espécies vegetais e 
imagens fotográficas 
(página 62 do relatório 
de análise — fls. 832 do 
ICP) 

14.14.14.14.    

Readequação do 
mapeamento de uso do 
solo/tipologias vegetais a 
fim de identificar todos 
os trechos de Campo 



Num. 124201869 - Pág. 49Assinado eletronicamente por: PRISCILLA BARBOSA GROSSI - 10/07/2020 17:46:10
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071017461028900000122875866
Número do documento: 20071017461028900000122875866

 

 

 

Rupestre 
Ferruginoso/Afloramento 
ferruginoso, com 
readequação do 
loteamento e instalação 
de estruturas (pág. 68 do 
relatório — fls. 836 do 
ICP) 

15.15.15.15.    

Apresentação de 
medidas de controle e 
mitigação de impactos 
associados ao "Casario 
construído pela Morro 
Velho" — p. 70 do 
relatório — fls. 840 do 
ICP 

As intervenções associadas a implantação 
do projeto CSul não causarão impactos ao 
referido bem, inclusive pela distância 
geográfica entre os mesmos. Ações de 
educação ambiental e patrimonial poderão 
contemplar o compartilhamento de maiores 
informações a respeito do Casario, que é de 
responsabilidade da AngloGold Ashanti. De 
toda forma, na evolução das etapas 
seguintes junto ao IPHAN todas as medidas 
serão efetivamente detalhadas. 

16.16.16.16.    

Detalhamento do 
Programa de Educação 
Patrimonial e Promoção 
dos bens culturais 
identificados na ADA e 
AID 

O detalhamento do referido programa será 
realizado na fase de LI e apresentado no 
âmbito do PCA no momento da 
formalização da primeira LI, assim como 
todos os outros programas ambientais e 
projetos executivos do empreendimento, 
am atendimento a legislação vigente.  

17.17.17.17.    

Atendimento das 
condicionantes impostas 
pelo IEPHA: a) 
desenvolvimento do 
plano de manejo para a 
RPPN Serra da Moeda, 
contemplando o 
patrimônio cultural; b) 
adequação do Plano 
Urbanístico da área à 
direita da BR040 
(sentido Rio de Janeiro), 
remanejando a previsão 
da ocupação residencial 
para a margem oposta da 
rodovia; c) detalhamento 
do projeto arquitetônico 
da área de ocupação de 
serviço e logística, 
observando as diretrizes 
postas pela 
condicionante (p. 73 do 
relatório e fls. 848 do 
ICP) 

O atendimento das condicionantes do 
IEPHA se dará de acordo com a 
temporalidade relativa a cada 
condicionante estabelecida e de acordo 
com a fase de instalação e operação do 
empreendimento. Sendo assim, cada 
condicionante será abordada da seguinte 
forma: a) Estudos estão em andamento 
para definição do formato de conservação 
da Serra da Moeda, uma vez que RPPN não 
é permitido pela legislação, pois a área 
possui "decreto de lavra previamente 
expedido". Portanto, após definido esse 
modelo de conservação, será desenvolvido 
o plano de manejo ou outro documento 
equivalente que orientará a gestão da área; 
b) A adequação necessária para 
atendimento dessa condicionante ocorrerá 
no momento da Licença de Instalação 
dessa área do projeto; c) O detalhamento 
do projeto arquitetônico relacionado à 
ocupação dessa área será desenvolvido 
oportunamente no momento da aprovação 
junto à municipalidade desse projeto 
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arquitetônico. 

18.18.18.18.    

Comprovação de que não 
haverá prejuízo à 
interligação das vias 
previstas para o 
empreendimento e que 
estas não prejudicarão ou 
impedirão o uso 
tradicional das trilhas 
tombadas pelo decreto 
municipal 6773/2016 do 
Município de Nova Lima e 
que não diminuirão o seu 
valor cênico (p. 76/77 do 
relatório e 846/847 do 
ICP) 

Explicado pela CSul que, conforme está 
previsto no decreto municipal, as trilhas 
deverão ser ajustadas na medida das 
aprovações urbanas, visando a adequação 
e manutenção do esporte na região.  

19.19.19.19.    

Cumprir as 
condicionantes impostas 
pelo IPHAN, 
relativamente aos sítios  
arqueológicos, 
especialmente cavidades 
naturais, incluindo 
alteração do masterplan 
para preservação integral 
dos postes telefônicos 
antigos (pág. 82/83 do 
relatório e fls. 852/853 do 
ICP) 

Essa condicionante será devidamente 
atendida junto ao IPHAN e comprovada 
junto ao órgão licenciador, contemplando 
as necessárias alterações no projeto. Esse 
cumprimento se dará na temporalidade 
pertinente ao desenvolvimento da 
respectiva fase de LI. 

20.20.20.20.    

Realização do 
Monitoramento 
arqueológico (p. 84 do 
relatório e fls. 854 do 
ICP) 

O referido Programa será realizado junto ao 
IPHAN e comprovado junto ao órgão 
licenciador. Esse cumprimento se dará na 
temporalidade pertinente ao 
desenvolvimento da respectiva fase de LI. 
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21.21.21.21.    

Atender a todas as 
recomendações do IPT, 
constantes do Parecer 
Técnico 21093-301, de 07 
de marco de 2019 (fls. 
924/977 do ICP), Em 
especial os cenários 
referidos no item 7 das 
Recomendações do IPT 
devem simular também 
os  valores mínimos de 
precipitação mensais e 
anuais com base em 
séries históricas   
observadas na região e o 
plano de monitoramento 
do item 9 das mesmas   
recomendações deve 
incluir o registro da cota 
do NA, do aquífero Cauê, 
a meia distância entre 
cada poço de 
bombeamento e a 
nascente mais próxima, 
na vertente oeste da 
Serra da Moeda, durante 
um ano hidrológico antes 
de qualquer  
bombeamento 

As informações referentes a esse item 
foram apresentadas na resposta técnica da 
CSul ao parecer do IPT protocolada em 
22/04/2019, através do ofício CSul n 41. 
Adicionalmente as recomendações do IPT 
já foram contempladas pelo órgão 
ambiental no processo de pesquisa 
hidrogeológica nº 24136/2017. Ver 
condicionantes 01 e 20 da LP, como 
também as condicionantes 06, 08, 11, 12 e 
13,  do processo de Pesquisa 
Hidrogeológica (PA nº24136/2017). 

22.22.22.22.    

Cumprir todas as 
condicionantes 
constantes da LP 
deferida em 25/09/2018 

As condicionantes da LP estabelecidas pelo 
órgão ambiental já estão em fase de 
cumprimento, de acordo com a 
temporalidade específica de cada uma 
delas. 

 

Resta claro que a CSUL realizou e apresentou ao órgão 

ambiental competente todos os estudos e análises necessários para 

subsidiar a decisão do Estado de Minas Gerais no sentido da 

concessão da Licença Prévia (LP), e que o Estudo de Impacto 

Ambiental (EIA) apresentado, bem como todas as informações 

complementares anexadas ao processo de LP, observaram todos os 

requisitos essenciais indicados na legislação pátria e que inúmeras 

recomendações do IPT já se encontram contempladas nas 
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condicionantes do licenciamento ambiental. Não se pode olvidar 

tratar-se a Licença Prévia de uma licença ambiental preliminarlicença ambiental preliminarlicença ambiental preliminarlicença ambiental preliminar. Desta 

forma, estudos complementares serão apresentados no procedimento 

de licenciamento ambiental, no momento oportuno, com o objetivo de 

obtenção das licenças de instalação e operação, como previsto nas 

normas ambientais em vigor. 

 Nesse sentido, esclarece Paulo de Bessa Antunes (in 

Direito Ambiental, Ed. Atlas, 2015, p. 206):  

 

“Como se vê, a Licença Prévia tem por finalidade 
aprovar “requisitos básicos a serem atendidos nas fases 
de localização, instalação e operação. Assim, não há Assim, não há Assim, não há Assim, não há 
qualquer obrigação para que o empreendedor qualquer obrigação para que o empreendedor qualquer obrigação para que o empreendedor qualquer obrigação para que o empreendedor 
submeta ao estudo prévio de impacto ambiental o submeta ao estudo prévio de impacto ambiental o submeta ao estudo prévio de impacto ambiental o submeta ao estudo prévio de impacto ambiental o 
projeto projeto projeto projeto definitivo que pretende implantar, limitandodefinitivo que pretende implantar, limitandodefinitivo que pretende implantar, limitandodefinitivo que pretende implantar, limitando----
se a apresentar “se a apresentar “se a apresentar “se a apresentar “sua localização e concepçãosua localização e concepçãosua localização e concepçãosua localização e concepção””””.... (...) De 
fato, uma vez concedida a LP e liberados os 
financiamentos e efetivados os contratos de EPC 
(Engineering, Procurement and Construction Contracts), 
aí sim é que se conhecerá o projeto que finalmente será 
implantado.” 

 

 Paulo de Bessa Antunes (in Direito Ambiental, Ed. Atlas, 

2015, p. 207) destaca, ainda, que “as licenças ambientais devem as licenças ambientais devem as licenças ambientais devem as licenças ambientais devem 

corresponder às fases de planejamento do empreendimentocorresponder às fases de planejamento do empreendimentocorresponder às fases de planejamento do empreendimentocorresponder às fases de planejamento do empreendimento e, 

seguramente, em fase meramente conceitualfase meramente conceitualfase meramente conceitualfase meramente conceitual não é possível que se 

observem os impactos reais da implantação de um empreendimento 

ou atividade”.     

 Não houve, portanto, em momento algum do 

procedimento de licenciamento ambiental da Segunda Ré qualquer 

tipo de afronta à legislação ambiental, mais especificamente à 

Resolução CONAMA 237/1997, como alega o Autor, às fls 40.    

 Ao contrário, a CSUL Empreendimentos sempre 

desenvolveu suas atividades nos exatos termos das normas ambientais 
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e do princípio do desenvolvimento sustentável, que tem como pilares 

a harmonização dos valores ambientais, econômicos e sociais. 

 

IV. 3. Da Legalidade da Licença Prévia Concedida à Segunda RéIV. 3. Da Legalidade da Licença Prévia Concedida à Segunda RéIV. 3. Da Legalidade da Licença Prévia Concedida à Segunda RéIV. 3. Da Legalidade da Licença Prévia Concedida à Segunda Ré 
 

Não se sustenta a pretensão do Autor de decretação de 

ilegalidade ou nulidade da Licença Prévia (LP) já expedida em favor da 

Segunda Ré. Como amplamente demonstrado, a CSUL 

Empreendimentos observou rigorosamente as exigências legais e 

cumpriu todas as medidas condicionantes socioambientais 

determinadas pelo órgão ambiental licenciador. Além disso, as 

informações relevantes necessárias a subsidiar a expedição da Licença 

Prévia foram, sem exceção, apresentadas de maneira expressa aos 

órgãos públicos competentes para o licenciamento prévio da 

atividade. Vale observar, ainda, que a partir da data de expedição da a partir da data de expedição da a partir da data de expedição da a partir da data de expedição da 

LP não se verificou qualquer circunstância superveniente que LP não se verificou qualquer circunstância superveniente que LP não se verificou qualquer circunstância superveniente que LP não se verificou qualquer circunstância superveniente que 

pudesse de alguma forma ocasionar graves riscos ambientais ou à pudesse de alguma forma ocasionar graves riscos ambientais ou à pudesse de alguma forma ocasionar graves riscos ambientais ou à pudesse de alguma forma ocasionar graves riscos ambientais ou à 

saúdesaúdesaúdesaúde, até mesmo porque a Licença Prévia não autoriza qualquer tipo 

de intervenção na área. 

São, portanto, inaplicáveis ao caso quaisquer das hipóteses 

previstas no artigo 19 da Resolução CONAMA 237/1997 para eventual 

revogação ou anulação do ato administrativo de licenciamento 

ambiental. 

Ensina Talden Farias (in Licenciamento ambiental. Ed. Fórum, 

2010, p. 161) que “a regra é que durante aquele tempo pelo qual foi 

expedida a validade da licença permanece, e que os casos de revisão 

do licenciamento constituem exceção”. 

Para Diógenes Gasparini (in: Direito Administrativo, 2003, p. 

96), a anulação do ato administrativo deve ocorrer por razões de 

legalidade. No mesmo sentido é o posicionamento de José Afonso da 

Silva (in: Direito urbanístico brasileiro, Ed, Malheiros, 1997, p. 402), de 
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que a anulação constitui controle de legalidade que pode ser efetuado 

pela Administração Pública, de ofício ou mediante provocação de 

administrado, ou pelo Poder Judiciário caso a Administração Pública 

não o faça. Ora, no caso em tela a Licença Prévia foi expedida em total 

consonância com a ordem jurídica vigente, tornando-se totalmente 

descabido o pedido de nulidade dela.  

Os estudos apresentados pela Segunda Ré são completos, 

cientificamente fundamentados, além de observarem todos os 

requisitos legais, como também entendeu o órgão ambiental estadual 

competente – Câmara de Atividades de Infraestrutura, Saneamento, 

Transporte e Urbanização (CIF) do COPAM - ao conceder 

licenciamento ambiental prévio da atividade. Vale observar que a a a a 

análise danálise danálise danálise dos métodos e estudos ambientais apresentados pelo os métodos e estudos ambientais apresentados pelo os métodos e estudos ambientais apresentados pelo os métodos e estudos ambientais apresentados pelo 

empreendimento integra o juízo de discricionariedade da empreendimento integra o juízo de discricionariedade da empreendimento integra o juízo de discricionariedade da empreendimento integra o juízo de discricionariedade da 

Administração Pública que, ao conceder a Licença Prévia, os Administração Pública que, ao conceder a Licença Prévia, os Administração Pública que, ao conceder a Licença Prévia, os Administração Pública que, ao conceder a Licença Prévia, os 

considerou tecnicamente corretos, adequados e suficientes para o considerou tecnicamente corretos, adequados e suficientes para o considerou tecnicamente corretos, adequados e suficientes para o considerou tecnicamente corretos, adequados e suficientes para o 

prosseguimento do procediprosseguimento do procediprosseguimento do procediprosseguimento do procedimento administrativo ambientalmento administrativo ambientalmento administrativo ambientalmento administrativo ambiental. 

Eduardo Fortunato Bim, atual presidente do IBAMA, enfatiza o 

caráter discricionário das decisões da Administração Pública no 

licenciamento ambiental. Afirma (in: Licenciamento Ambiental, Ed. 

Lumen Juris, 2015, p. 427): 

 

“Reforça-se o papel da discricionariedade administrativa 
no processo decisório ambiental de licenciamento, em 
face da concretização de que: (i) ele exige o 
balanceamento dos interesses em jogo; (ii) existem 
limites para o conhecimento humano, ainda que 
científico, não sendo raras as divergências entre os 
cientistas e suas metodologias; (iii) o licenciamento não 
é onisciente ou exauriente, não sendo o conhecimento 
tão exato ou pacífico quanto se imagina; (...)” 

 

 Ao citar precedentes do ordenamento norte americano, 

observa Bim (2015, p. 427) que, “não por outro motivo, o D. C. Circuit 



Num. 124201869 - Pág. 55Assinado eletronicamente por: PRISCILLA BARBOSA GROSSI - 10/07/2020 17:46:10
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071017461028900000122875866
Número do documento: 20071017461028900000122875866

 

 

 

Court deixou assentado que os ‘tribunais não devem usar o controle 

jurisdicional da análise ambiental da Administração Pública para 

censurar ex post facto [second-guess] decisões substantivas que 

dizem respeito à discricionariedade administrativa.” 

 Almiro do Couto e Silva (in: Poder discricionário no direito 

administrativo brasileiro, RDAdministrativo, 1990, p. 57), sobre a 

transdisciplinaridade das questões ambientais e a complexidade das 

decisões relacionadas ao meio ambiente, observa que há 

 

“Várias opiniões ou propostas de solução, a respeito das 
quais, porém – muito embora no plano estritamente 
lógico só possa existir uma única correta -, será 
frequentemente difícil ou mesmo impossível informar 
qual a mais acertada. Essa deficiência cognitiva é que 
estaria a impedir que o Poder judiciário, nesses casos, 
exerça controle, substituindo o juízo da administração 
pelo seu.” 

 

 Afirma, ainda, Eduardo Fortunato Bim (2015, p. 434) que 

“o juízo do órgão ambiental, quanto aos resultados ambientais de suas 

escolhas, não deve ser substituído pelo Judiciário”. E continua o 

Presidente do IBAMA (2015, p. 443): 

Caso análogo ocorre no Brasil quando o órgão 
licenciador escolhe uma das espécies de estudos 
ambientais possíveis ou concepções científicas em seu 
bojo. DeveDeveDeveDeve----se, exceto em casos teratológicos, se, exceto em casos teratológicos, se, exceto em casos teratológicos, se, exceto em casos teratológicos, 
prestigiar a decisão administrativaprestigiar a decisão administrativaprestigiar a decisão administrativaprestigiar a decisão administrativa tendo em mente 
que o ato administrativo goza de presunção de 
legitimidade, (...). Como bem destacado pelo TRF da 1ª 
Região, o judiciário deve ter cautela para intervir em 
atividades típicas e privativas da Administração, como 
seria o licenciamento ambiental (Lei 6.938/1981, art. 17-
L). 

  

Nesse mesmo sentido é o posicionamento do Superior Superior Superior Superior 

Tribunal de JustiçaTribunal de JustiçaTribunal de JustiçaTribunal de Justiça na decisão do REsp 1.227.328/SP, cujo relator foi o 

Min. Benedito Gonçalves: 
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ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA. LICENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTO 
IMOBILIÁRIO. DEFERIMENTO EM CONFORMIDADE 
COM A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. OFENSA AO ART. 10, 
DA LEI N. 6.938/81 CONFIGURADA. REVALORAÇÃO 
JURÍDICA DOS FATOS DESCRITOS NA ORIGEM. 
POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. 
NÃO OCORRÊNCIA. 
(...) 9. A jurisprudência da Primeira Turma firmou 
orientação de que aprovado e licenciado o projeto aprovado e licenciado o projeto aprovado e licenciado o projeto aprovado e licenciado o projeto 
para construção para construção para construção para construção dededede    empreendimento pelo Poder empreendimento pelo Poder empreendimento pelo Poder empreendimento pelo Poder 
Público competente, em obediência à legislação Público competente, em obediência à legislação Público competente, em obediência à legislação Público competente, em obediência à legislação 
correspondente e às normas técnicas aplicáveis, a correspondente e às normas técnicas aplicáveis, a correspondente e às normas técnicas aplicáveis, a correspondente e às normas técnicas aplicáveis, a 
licença entãolicença entãolicença entãolicença então    concedida trará a concedida trará a concedida trará a concedida trará a presunção de presunção de presunção de presunção de 
legitimidadelegitimidadelegitimidadelegitimidade    e definitividadee definitividadee definitividadee definitividade, e somente poderá ser: a) 
cassada, quando comprovado que o projeto está em 
desacordo com os limites e termos do sistema jurídico 
em que aprovado; b) revogada, quando sobrevier 
interesse público relevante, hipótese na qual ficará o 
Município obrigado a indenizar os prejuízos gerados pela 
paralisação e demolição da obra; ou c) anulada, na 
hipótese de se apurar que o projeto foi aprovado em 
desacordo com as normas edilícias vigentes. (REsp 
1.011.581/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira 
Turma, DJe 20/08/2008). 10. Nessa ordem de raciocínio, 
não cabe ao Judiciário, sob pena não cabe ao Judiciário, sob pena não cabe ao Judiciário, sob pena não cabe ao Judiciário, sob pena de de de de violar o art. 10 da violar o art. 10 da violar o art. 10 da violar o art. 10 da 
Lei n. 6.938/81, determinar o embargo da obra, e, por Lei n. 6.938/81, determinar o embargo da obra, e, por Lei n. 6.938/81, determinar o embargo da obra, e, por Lei n. 6.938/81, determinar o embargo da obra, e, por 
consequência, anular os atos administratconsequência, anular os atos administratconsequência, anular os atos administratconsequência, anular os atos administrativos que ivos que ivos que ivos que 
concederam o concederam o concederam o concederam o licenciamento delicenciamento delicenciamento delicenciamento de    construção, aprovada construção, aprovada construção, aprovada construção, aprovada 
em acordo com todas as exigências legais, em acordo com todas as exigências legais, em acordo com todas as exigências legais, em acordo com todas as exigências legais, ainda mais 
quando a prova pericial realizada em juízo constatou 
que, quanto ao processo de licenciamento, "não havia 
indícios de que o DEPRN teria se baseado em falsas 
premissas para decidir sobre a emissão e conteúdo da 
licença ambiental"  

 

A pretensão do Ministério Público de desconstituir a Licença 

Prévia por ilegalidade fundamenta-se em suposta obrigatoriedade de 

atendimento a exigências que, ou já estão previstas nas 

condicionantes ambientais ou, de fato, não guardam relação direta 

com a etapa de concessão de Licença Prévia, em flagrante e 

desarrazoado excesso que não tem o condão de macular a decisão 

administrativa que concedeu a Licença Prévia nos limites exigidos pelo 

ordenamento jurídico ambiental vigente. 
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Nesse passo, portanto, o Nesse passo, portanto, o Nesse passo, portanto, o Nesse passo, portanto, o proceder do Ministério Público é proceder do Ministério Público é proceder do Ministério Público é proceder do Ministério Público é 

casuístico e tem a pretensão de subverter todo o licenciamento casuístico e tem a pretensão de subverter todo o licenciamento casuístico e tem a pretensão de subverter todo o licenciamento casuístico e tem a pretensão de subverter todo o licenciamento 

ambiental no âmbito do Estado.ambiental no âmbito do Estado.ambiental no âmbito do Estado.ambiental no âmbito do Estado.    O órgão de execução do Ministério O órgão de execução do Ministério O órgão de execução do Ministério O órgão de execução do Ministério 

Público de Público de Público de Público de Nova Lima quer adotar um Nova Lima quer adotar um Nova Lima quer adotar um Nova Lima quer adotar um iter iter iter iter procedimental próprio, procedimental próprio, procedimental próprio, procedimental próprio, 

desconhecendo o caráter trifásico do empreendimento, aplicável desconhecendo o caráter trifásico do empreendimento, aplicável desconhecendo o caráter trifásico do empreendimento, aplicável desconhecendo o caráter trifásico do empreendimento, aplicável 

unicamente à ré, ao arrepio da legislação de regênciaunicamente à ré, ao arrepio da legislação de regênciaunicamente à ré, ao arrepio da legislação de regênciaunicamente à ré, ao arrepio da legislação de regência. 

 

IV.4 IV.4 IV.4 IV.4 ––––    Da Equivocada Interpretação do Princípio da Precaução como Da Equivocada Interpretação do Princípio da Precaução como Da Equivocada Interpretação do Princípio da Precaução como Da Equivocada Interpretação do Princípio da Precaução como 
Fundamento para Desconstituir a Presunção de Legitimidade da Fundamento para Desconstituir a Presunção de Legitimidade da Fundamento para Desconstituir a Presunção de Legitimidade da Fundamento para Desconstituir a Presunção de Legitimidade da 
Licença Prévia do EmpreendimentoLicença Prévia do EmpreendimentoLicença Prévia do EmpreendimentoLicença Prévia do Empreendimento    

 

 O Autor pretende obter a tutela de urgência utilizando-se 

como um de seus principais argumentos a aplicação do princípio da 

precaução. Com o devido respeito, comete um equívoco ao sugerir 

que a divergência entre os métodos científicos utilizados para a 

realização dos estudos ambientais do empreendimento seja 

solucionada a partir da aplicação do princípio da precaução. 

Atualmente se percebe uma nítida dificuldade de interpretação do 

princípio da precaução, sobretudo por alguns órgãos públicos e 

instituições responsáveis pela gestão do patrimônio ambiental. 

Eduardo Fortunato Bim (in: Licenciamento Ambiental, Ed. 

Lumen Juris, 2015, p. 444) afirma que no caso de divergência entre 

métodos científicos aplicáveis ao caso concreto, “nem mesmo o 

princípio da precaução ou o da prevenção podem ser usados para 

justificar qualquer medida, ainda que seja em prol do meio ambiente, 

ou da saúde humana.” A título de exemplo, relembra o caso Pfizer 

(case T-13/99), na Court of First Instance dos Estados Unidos, que foi 

categórica em manter a decisão [administrativa] das instituições 

comunitárias, “ao deixar de julgar a divergência científica, visto que 

existiam opiniões de peritos eminentes para ambos os lados, realçando 

que esse papel seria do órgão comunitário [administrativo]”. 
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O princípio da precaução preconiza a implementação de 

medidas hábeis a impedir a degradação ambiental nas situações de 

perigo de dano grave e irreversível decorrentes de atividades ou 

técnicas cujos impactos ainda não podem ser claramente identificados 

pela ciência. Ele é considerado, assim, como uma garantia contra 

riscos potenciais que, de acordo com o estado atual do conhecimento, 

não podem ser ainda identificados.1  

Não remanescem dúvidas acerca da relevância do princípio da 

precaução para o Direito Ambiental. Mas sua notabilidade não pode 

conduzir o intérprete a invocá-lo indiscriminadamente a toda e 

qualquer situação na qual esteja presente alguma possibilidade de 

impacto ao meio ambiente. A sua incidência só se legitima quando se 

encontra balizada em critérios preestabelecidos. 

Verifica-se que o princípio da precaução vem sendo utilizado, 

com grande frequência, como fundamento de decisões autoritárias e 

desprovidas de argumentos cientificamente consistentes. Ao 

reconhecer o excesso de sua utilização nos dias atuais, afirma o 

Supremo Tribunal FederalSupremo Tribunal FederalSupremo Tribunal FederalSupremo Tribunal Federal que o princípio da precauçãoprincípio da precauçãoprincípio da precauçãoprincípio da precaução 

 

““““não é absoluto, e o exagero em sua aplicação tem não é absoluto, e o exagero em sua aplicação tem não é absoluto, e o exagero em sua aplicação tem não é absoluto, e o exagero em sua aplicação tem 
gerado reclamações nãgerado reclamações nãgerado reclamações nãgerado reclamações não só na Comunidade Europeia, o só na Comunidade Europeia, o só na Comunidade Europeia, o só na Comunidade Europeia, 
mas em todo o mundo.mas em todo o mundo.mas em todo o mundo.mas em todo o mundo. Kenneth R. Foster, professor do 
Departamento de Bioengenharia da Universidade da 
Pensilvânia (EUA), em seu célebre artigo intitulado O 
Princípio da Precaução: bom senso ou extremismo 
ambiental (The Precautionary Principle: Common sense 
or Devil´s Handwork? Sigma Xi, Newark NJ, February 
2002), advertiu quanto à existência de inúmeras inúmeras inúmeras inúmeras 
divergências sobre o conteúdo do princípio e a divergências sobre o conteúdo do princípio e a divergências sobre o conteúdo do princípio e a divergências sobre o conteúdo do princípio e a 
extensão de seus efeitos,extensão de seus efeitos,extensão de seus efeitos,extensão de seus efeitos, o que estaria a trazer 
problemas aos Estados europeus, em especial, à França, 
onde sua aplicação, em muitos casos, tinha como real 
objetivo fazer valer um protecionismo comercial ou, 
então, acabava sendo utilizado simplesmente como um 
fator discursivo de cunho político ou sociológico por 
pessoas normalmente contrárias a mudanças. Esse 

 

1 THOMÉ, Romeu. Manual de Direito Ambiental. Salvador: Juspodivm, 2020. passim. 



Num. 124201869 - Pág. 59Assinado eletronicamente por: PRISCILLA BARBOSA GROSSI - 10/07/2020 17:46:10
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071017461028900000122875866
Número do documento: 20071017461028900000122875866

 

 

 

autor, inclusive, relembrando os “sete aspectos 
escorregadios da precaução” a que, originariamente, se 
referiu David Vander Zwaag, eminente pesquisador 
canadense e especialista em direito ambiental (vide 
artigo publicado na página eletrônica da Social Science 
Research Network, The Precautionary Principle and 
Marine Environmental Protection: Slippery Shores, 
Rough Seas, anda Rising Normative Tides (2002). 33 (2) 
Ocean Development & International Law, 165), chega a 
advertir que o pro pro pro princípio ainda permanece flexível em incípio ainda permanece flexível em incípio ainda permanece flexível em incípio ainda permanece flexível em 
sua definição.sua definição.sua definição.sua definição. (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. 
Recurso Extraordinário 627.189/SP. Relator: Dias Toffoli. 
Diário da Justiça, Brasília, 08 junho 2016)”. 

 

Essa lacuna conceitual proporciona margem à utilização do 

princípio da precaução como justificativa para a tomada de decisões 

arbitrárias e desproporcionais, muitas vezes impregnadas de caráter 

ideológico e subjetivo.2 “A inexistência de diretrizes operacionais A inexistência de diretrizes operacionais A inexistência de diretrizes operacionais A inexistência de diretrizes operacionais 

para a aplicação do princípio da precaução transmutapara a aplicação do princípio da precaução transmutapara a aplicação do princípio da precaução transmutapara a aplicação do princípio da precaução transmuta----o de o de o de o de 

instrumento de gestão de riscos em mera áleainstrumento de gestão de riscos em mera áleainstrumento de gestão de riscos em mera áleainstrumento de gestão de riscos em mera álea”, salienta Paulo de 

Bessa Antunes (in: Princípio da precaução no direito ambiental 

brasileiro.    Revista Veredas do Direito, Belo Horizonte, v.13, n.27, p.63-

88, 2016). 

Na decisão do Recurso Extraordinário 627.189, em 2016, o 

Supremo Tribunal FederalSupremo Tribunal FederalSupremo Tribunal FederalSupremo Tribunal Federal também destaca o precedente da Corte de 

Justiça da Comunidade Europeia de 2002 (Case C-241-01) segundo a 

qual as medidas de precaução não devem ser uma tentativa de se medidas de precaução não devem ser uma tentativa de se medidas de precaução não devem ser uma tentativa de se medidas de precaução não devem ser uma tentativa de se 

atingir um “risco zero”atingir um “risco zero”atingir um “risco zero”atingir um “risco zero”, nem podem justificar a adoção de decisões 

arbitrárias. (BRASIL, 2016). 

O Supremo Tribunal FederalSupremo Tribunal FederalSupremo Tribunal FederalSupremo Tribunal Federal, reconhecendo a impossibilidade 

de aplicação do princípio da precaução a qualquer tipo de risco 

decorrente das atividades antrópicas, considera “que a existência dos 

referidos riscos decorrentes de incertezas científicas não deve 

produzir uma paralisia estatal ou da sociedade.” 

 

2 DIZ, Jamile Bergamaschine Mata; Thomé, Romeu. Princípio da precaução: balizas 
para a prudente aplicação. Revista Veredas do Direito, v. 15, n. 32, pp. 39-66, 2018. 
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O excesso na aplicação da precaução pode significar, em 

determinadas situações, o surgimento de novos riscos ao meio 

ambiente e à saúde humana e, até mesmo, acarretar danos 

indenizáveis a terceiros. O renomado jurista norte americano Cass 

Robert Sunstein alerta que “o Estado precisa agir com precaução, na 

sua versão balanceada, apenas quando tiver motivos idôneos a ensejar 

uma intervenção antecipatória proporcional, nos limites da tessitura 

normativa. Se não o fizer, aí sim, será partícipe da geração de dano 

irreversível ou de difícil reparação”. (in: SUNSTEIN, Laws of fear. New 

York: Cambridge University Press, 2005, p. 33). 

Vale lembrar que a aplicação do princípio da precaução é 

passível de controle administrativo e jurisdicional, sobretudo no que 

tange à avaliação dos limites legais da discricionariedade e à 

observância da proporcionalidade na medida protetiva adotada. 

Resta claro que  

 
“Não se pode admitir uma decisão, seja ela 
administrativa ou judicial, fundada apenas em alegações 
que tenham hipóteses de causalidade estabelecidas por 
via dedutiva. Medidas precaucionais não podem ser Medidas precaucionais não podem ser Medidas precaucionais não podem ser Medidas precaucionais não podem ser 
adotadas com base em hipotéticas alegações de riscoadotadas com base em hipotéticas alegações de riscoadotadas com base em hipotéticas alegações de riscoadotadas com base em hipotéticas alegações de risco, 
fundadas em meras conjecturas sem qualquer 
verificação científica”. (DIZ; THOMÉ, 2018). 

 

Nesse sentido, verifica-se que o pedido de tutela de urgência 

formulado pelo Ministério Público, ainda que tenham sido realizados 

pela segunda Ré todos os estudos técnicos e ambientais exigidos pelo 

nosso ordenamento jurídico, sob o simplório e confortável argumento 

da utilização do princípio da precaução, não procede e não merece ser 

acolhido por ausência da necessária subsunção do caso concreto ao 

teor do princípio da precaução. 

 

V V V V ----    DA TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE DA TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE DA TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE DA TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FUMUS FUMUS FUMUS FUMUS 
BONI IURISBONI IURISBONI IURISBONI IURIS. AUSÊNCIA DE RISCO IMINENTE. . AUSÊNCIA DE RISCO IMINENTE. . AUSÊNCIA DE RISCO IMINENTE. . AUSÊNCIA DE RISCO IMINENTE. PERICULUM IN MORAPERICULUM IN MORAPERICULUM IN MORAPERICULUM IN MORA    
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INVERSO.INVERSO.INVERSO.INVERSO.    RAZÕES DE MANUTENÇÃO DA DECISÃO DENEGATÓRIA RAZÕES DE MANUTENÇÃO DA DECISÃO DENEGATÓRIA RAZÕES DE MANUTENÇÃO DA DECISÃO DENEGATÓRIA RAZÕES DE MANUTENÇÃO DA DECISÃO DENEGATÓRIA 
DA DA DA DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ID. ID. ID. ID. 118531070118531070118531070118531070    
 

Por derradeiro, o Parquet intenta a concessão de tutela de 

urgência cautelar para que: a) seja suspensa a Licença Prévia do 

empreendimento, já regularmente concedida; b) não seja iniciado o 

procedimento para emissão de Licença de Instalação; c) a Ré 

abstenha-se de iniciar o procedimento de licenciamento urbanístico do 

empreendimento junto aos órgãos e autoridades competentes. 

Não bastasse a escassez de consistente fundamentação 

fática e jurídica para sustentar o edifício argumentativo aduzido nas 

primeiras 49 páginas da peça inaugural, conforme exaustivamente 

apresentado nos tópicos antecedentes desta contestação, também as 

laudas derradeiras, ao proporem a justificativa para o pedido de tutela 

provisória em modalidade cautelar, incorrem em graves falhas de 

arregimentação de raciocínio. 

Com efeito, inexiste, em qualquer momento da exordial, 

lastro que faça crer em (1) probabilidade do direito alegado ou em (2) 

riscos imediatos aos bens jurídicos pretextados, conforme 

acertadamente reconhecido na decisão de ID 118531070 que negou a 

concessão da antecipação de tutela pretendida.  

Ao contrário, como demonstrado a seguir, é a Ré que (1) 

se encontra amparada em ato administrativo dotado de presunção de 

legalidade, veracidade e legitimidade, bem como (2) está sujeita a 

enormes prejuízos, que podem até mesmo repercutir negativamente 

no seio dos próprios entes estatais e da sociedade que o Autor almeja 

proteger. 
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iiii) Ausência de ) Ausência de ) Ausência de ) Ausência de Fumus Boni IurisFumus Boni IurisFumus Boni IurisFumus Boni Iuris    

 

O Ministério Público acredita que, no que tange à 

manifesta probabilidade do direito, seu pedido cautelar está 

devidamente escorado. No entanto, as ponderações realizadas são 

excessivamente genéricas, referindo-se apenas vagamente ao direito 

positivo e a bens jurídicos supostamente ameaçados. 

De fato, afirma que o fumus boni iuris residiria “na 

normatização aplicável à espécie”, com “sede constitucional, posto 

que a Carta Magna [...] estabeleceu a dignidade humana como 

fundamento da República e obrigação de preservação do meio 

ambiente como faceta do direito à vida digna e à segurança” (fl. 50 do 

id. 107680992). 

Adiante, junto a uma bricolagem de passagens 

doutrinárias, a invocação abstrata de preceitos constitucionais é 

retomada, in verbis: 

 
“Enuncia o artigo 1º da Constituição de 1988 que a 
República Federativa do Brasil se constitui em Estado 
Democrático de Direito e tem, dentro os seus 
fundamentos, a cidadania e a dignidade da pessoa 
humana (incisos II e III). 
A interpretação sistemática dos dispositivos invocados 
demonstra que a essência do Estado Democrático de 
Direito encontra-se diretamente relacionada à 
efetivação de direitos fundamentais, individuais e 
coletivos, positivados no texto Constitucional. O 
reconhecimento do ser humano como centro das 
preocupações estatais, individualmente considerado ou 
como integrante de uma coletividade determinada, 
garante-lhe abstenções por parte do Estado, mas 
também atuação proativa e resolutiva.” (fl. 56 do id. 
107680992) 

 
Ora, a breve leitura desses arrazoamentos revela sua 

opacidade retórica, totalmente incapaz de atender ao requisito do 

artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. O que o Autor 

unicamente apresenta é o gotejamento de referências imprecisas ao 
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ordenamento jurídico, em especial à Constituição Federal. Quando 

destaca bens jurídicos como a dignidade humana e o meio ambiente, o 

faz de forma nebulosa, sem concretude. Quanto aos dispositivos 

supostamente violados, por exemplo, silencia-se. Enfim, inexiste 

material que demonstre qualquer “probabilidade de direito”. 

Se essa abstração já seria suficiente para a rejeição do 

pedido liminar, por precaução vale recorrer ao restante do corpo da 

peça para tentar identificar eventuais bases do raciocínio desenvolvido 

que poderiam apoiar o pedido cautelar.  

Empreendendo essa investigação, verifica-se que toda a 

argumentação autoral caminha alicerçada em dois pilares, mas 

também esses não corroboram a “probabilidade de direito” exigida 

pelo artigo 300, caput, do diploma processual civil. São eles: 

 
a)a)a)a) ataque à Licença Prévia concedida por órgãos e 

autoridades públicas, segundo procedimentos formais 

juridicamente estipulados; 

b)b)b)b) concordância com relatos de terceiros, despidos de munus 

público, assentados em meras conjecturas, porquanto 

desacompanhadas de consubstanciação material. 

 
Com efeito, o Autor acredita que o fumus boni iuris, um 

dos elementos preceituados para a obtenção de tutela cautelar, resta 

manifesto com a sua simples alegação de que documentos públicos 

autorizativos – emitidos por agentes públicos no âmbito de órgãos 

administrativos competentes – estão eivados de vícios decorrentes 

dos fatores não considerados no transcurso das etapas preliminares de 

avaliação. Em termos mais claros, o Ministério Público crê que a mera 

acusação que promove contra ato administrativo é suficiente, per si, 

para justificar a probabilidade de ofensa ao direito. 
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Esquece o Requerente que a Licença Prévia em questão é 

resultante de procedimento administrativo legalmente consagrado, 

executado por oficiais públicos, na circunscrição de suas atribuições 

igualmente fixadas em lei. Por fim, ocorre a expedição de documento 

concessivo dotado de presunção de legalidade, veracidade e 

legitimidade, exarado por órgão colegiado, de composição paritária, 

entre o Poder Público e a Sociedade Civil. Essas características são 

compartilhadas por todos os atos praticados pela Administração 

Pública e significam, nas palavras de Maria Sylvia Zanella di Pietro: 

 
“A presunção de legitimidade diz respeito à 
conformidade do ato com a lei; em decorrência desse 
atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os 
atos administrativos foram emitidos com observância 
da lei. A presunção de veracidade diz respeito aos fatos; 
em decorrência desse atributo, presumem-
se verdadeiros os fatos alegados pela Administração”.3 
 

Aliás, a licença é “ato administrativo unilateral e vinculado 

pelo qual a Administração faculta àquele que preencha os requisitos 

legais o exercício de uma atividade”.4 Portanto, somente quando 

atendidas as exigências enumeradas pelo diploma respectivo é que 

ocorre a emissão.  

Considerando que a Licença Prévia sub examine foi 

emitida, pressupõe-se que a Ré satisfez os requisitos da lei, conforme 

atestado por agentes públicos. Logo, goza da presunção de 

legalidade.  

Ainda além, pretende o Ministério Público induzir a erro o 

juízo, ao afirmar, escudando-se no princípio da precaução, que existe 

um potencial risco de dano ambiental, uma vez que a licença prévia 

não franqueia ao empreendedor realizar qualquer intervenção.  

 

3 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 30. ed. São Paulo: Atlas, 
2017 (versão digital). 
4 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 30. ed. São Paulo: Atlas, 
2017 (versão digital). 
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Dessa forma, não pode o Requerente simplesmente 

pressupor o contrário e acreditar que tal acusação é suficiente para 

colocar em xeque o ato administrativo. Qualquer ataque à ilicitude do 

ato deve estar lastreado em provas robustas. O ônus probatório é do 

Autor, especialmente quando pleiteia a concessão de tutela de 

urgência cautelar. Ora, não se pode pretender a suspensão dos efeitos 

de ato administrativo presumidamente legal e dotado de 

executoriedade sem apresentar, imediatamente, elementos 

substanciosos. 

Isso é válido mesmo em matéria ambiental, como se 

verifica do julgado a seguir, no qual ocorreu a reforma de decisão que 

deferiu liminar suspensiva de Licença Prévia: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEIO AMBIENTE. AAAAÇÃO ÇÃO ÇÃO ÇÃO 
CIVIL PÚBLICCIVIL PÚBLICCIVIL PÚBLICCIVIL PÚBLICA. DUPLICAÇÃO DA RODOVIA 
GUILHERME SCATENA. DEFERIMENTO DE LIMINAR. DEFERIMENTO DE LIMINAR. DEFERIMENTO DE LIMINAR. DEFERIMENTO DE LIMINAR. 
SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA LICENÇA PRÉVIASUSPENSÃO DOS EFEITOS DA LICENÇA PRÉVIASUSPENSÃO DOS EFEITOS DA LICENÇA PRÉVIASUSPENSÃO DOS EFEITOS DA LICENÇA PRÉVIA 
CONCEDIDA PELA CETESB PARA A DUPLICAÇÃO DA 
RODOVIA. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL NÃO 
EVIDENCIADO. ATO ADMINISTRATIVO QUE GOZA DE ATO ADMINISTRATIVO QUE GOZA DE ATO ADMINISTRATIVO QUE GOZA DE ATO ADMINISTRATIVO QUE GOZA DE 
PRESUNPRESUNPRESUNPRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E DE VERACIDADE. ÇÃO DE LEGALIDADE E DE VERACIDADE. ÇÃO DE LEGALIDADE E DE VERACIDADE. ÇÃO DE LEGALIDADE E DE VERACIDADE. 
DECISÃO REFORMADADECISÃO REFORMADADECISÃO REFORMADADECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. (TJ-SP. 
Agravo de Instrumento nº 0061649-49.2012.8.26.0000. 
1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente. Relator: João 
Negrini Filho. Data de Julgamento: 05/09/2013. Data de 
Publicação: 20/09/2013) (destaques nossos) 

 

Portanto, para ser impugnado, o ato administrativo, 

porque presumidamente legal, exige a produção de prova pelo 

acusador, ou seja, inverte-se o ônus probatório. Dizer apenas que 

anseia dar “cumprimento de normas constitucionais e legais” (fl. 49 do 

id. 107680992) é completamente inócuo. 

Além disso, esse esforço de comprovação não pode ser 

vulgar, uma vez que a força presuntiva da consonância do ato com o 

ordenamento jurídico não pode ficar sujeito a elucubrações estranhas 

ao escopo do procedimento legal que lhe originou. 

Desafortunadamente, foi essa a via escolhida na exordial, ao 
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justamente alinhar-se a meras suspeitas, provenientes de grupos 

sabidamente hostis aos projetos da Ré, que foram ouvidos 

unilateralmente. 

Como salientado nos tópicos acima, o Autor instaurou o 

Inquérito Civil Público nº 0188.15.000608-1 a partir de representação 

formulada por diversas organizações da sociedade civil, como 

associações de moradores e ONGs de escopo ambiental. Todas elas se 

mostraram, desde o início, reticentes quanto ao empreendimento 

imobiliário planejado.  

Quando, então, depararam-se com a aprovação da Licença 

Prévia concedida pela Administração Pública à Ré e, especialmente, 

com os primeiros atos decorrentes da autorização, as aludidas 

organizações não-governamentais passaram a buscar, 

incessantemente, instrumentos para obstaculizar o regular andamento 

dos projetos. Dentre todos, o ápice é, indubitavelmente, o Inquérito 

Civil Público nº 0188.15.000608-1 e, agora, esta Ação Civil Pública.  

O presente feito é consubstanciado por argumentos 

alinhados exclusivamente com as posições de tais entidades, as únicas 

efetivamente escutadas durante o trâmite investigativo antecedente, 

como prenunciado no tom e nos rompantes da representação 

oferecida ao Parquet (fls. 04/10 do ICP). E isso a despeito dos 

numerosos esforços da Ré para explicar os problemas aparentes e 

complementar os estudos conforme as demandas das ONGs (como 

reiterado no item abaixo). Com efeito, para apoio às hipóteses 

ministeriais, são invocados somente os laudos técnicos produzidos a 

partir das provocações dos mesmos genitores dos relatos dúbios 

suportados pela exordial, e apenas quando lhe são favoráveis. O 

silêncio e o descaso imperam quanto às respostas, aos 

esclarecimentos e aos estudos agraciados pela Ré. 

O resultado não poderia ser outro: o Autor declara na 

inicial, sem pudor, que pleiteia “com base nos plausíveis e razoáveis 
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argumentos apresentados pelas entidades representativas” (p. 22 do 

id. 107680992). Seriam eles suficientes para desconstituir a legalidade 

e a veracidade das conclusões aduzidas no ato administrativo de 

concessão da Licença Prévia? 

Ora, o texto autoral, ao adotar as premissas das 

organizações supracitadas, narra meras “incertezas sobre a viabilidade 

ambiental” (p. 20 e seguintes do id. 107680992), ou especula que “os 

dados são extremamente frágeis” (p. 42 do id. 107680992). Em face a 

todos os esforços promovidos pela Ré para tentar satisfazer o Autor, 

conclui simplesmente que eles “foram insuficientes” (p. 46 do id. 

107680992), não obstante tenham sido reconhecidos como adequados 

pelos órgãos ambientais habilitados.  

Em outros termos, percebe-se que o Autor intenciona 

ingressar nas fronteiras de competência da Administração Pública, 

com arrimo em elucubrações críticas de certas entidades da sociedade 

civil, notadamente avessas a empreendimentos de parcelamento do 

solo urbano. Não se retira o valor da atuação desses organismos, mas 

cumpre questionar até onde as suas alegações podem ser 

consideradas bastantes para servir de principal e praticamente único 

embasamento de uma Ação Civil Pública promovida pelo Ministério 

Público. E, mais, de um pedido de tutela de urgência cautelar tão 

invasivo e deletério, como se verá a seguir. 

Para concluir, em síntese, inexiste fumus boni iuris porque: 

 
a)a)a)a)  o Autor não aponta claramente quais disposições 

normativas correspondem à “probabilidade de direito” 

necessária para a concessão de tutela de urgência (art. 

300, caput, CPC), restringindo-se a fazer inaceitáveis 

alusões vagas ao ordenamento jurídico; 

b)b)b)b) o Autor ataca ato administrativo presumidamente legal, 

veraz e legítimo, crendo ser suficiente acusá-lo apenas 
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com conjecturas desprovidas de fundamentação 

probatória; 

c)c)c)c) as poucas provas apontadas pelo Autor são dúbias e 

inconsistentes, muitas das quais provenientes de terceiros 

previamente hostis às atividades da Ré, que foram ouvidos 

de forma unilateral, enfocando recorte parcial da realidade 

dos fatos, motivo pelo qual tais documentos precisam ser 

antes apreciados em contraditório neste feito para que 

então se possa cogitar a suspensão dos efeitos jurídicos de 

ato administrativo presumidamente legal, veraz e legítimo. 

d) d) d) d) todos os estudos apresentados pela ré foram subscritos 

por profissionais, com a respectiva Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART) perante os Conselhos 

Profissionais. 

 

iiiiiiii) Ausência de Risco Iminente. ) Ausência de Risco Iminente. ) Ausência de Risco Iminente. ) Ausência de Risco Iminente. Periculum In MoraPericulum In MoraPericulum In MoraPericulum In Mora    Inverso.Inverso.Inverso.Inverso.    

 

Na continuidade do pedido cautelar, o Parquet justifica a 

suposta urgência apontando os objetivos que lhe move, quais sejam, 

“debelar a continuidade e evitar a ocorrência de novos ilícitos”, bem 

como “neutralizar riscos sociais e ambientais” (fl. 49 do id. 

107680992). 

Descreve que o periculum in mora residiria na 

continuidade do procedimento administrativo de licenciamento 

ambiental, “perpetuando-se as lacunas e ilegalidades apontadas” (fl. 

50 do id. 107680992). Então, acusa a Ré de estar “orientada 

exclusivamente por seus interesses econômicos e por critérios 

inconstitucionais e avessos à prevenção, à precaução, à razoabilidade, 

à proporcionalidade e à eficiência” (fl. 51 do id. 107680992). 

Esses trechos apenas reforçam a debilidade da 

argumentação ministerial, que passa ao largo de demonstrar 
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evidências concretas de “perigo de dano ou de risco ao resultado útil 

do processo”, determinados pelo artigo 300, caput, do Código de 

Processo Civil. Novamente por prudência, ao tentar-se identificar os 

fatores que embasam a linha de raciocínio ao longo do corpo da 

exordial, verifica-se que não subsistem os fundamentos autorais. 

Primeiramente, cumpre pontuar que a manutenção doPrimeiramente, cumpre pontuar que a manutenção doPrimeiramente, cumpre pontuar que a manutenção doPrimeiramente, cumpre pontuar que a manutenção dos s s s 

efeitos jurídicos produzidos pela efeitos jurídicos produzidos pela efeitos jurídicos produzidos pela efeitos jurídicos produzidos pela LLLLicença icença icença icença PPPPrévia é incapaz de gerar révia é incapaz de gerar révia é incapaz de gerar révia é incapaz de gerar 

qualquer dano efetivo, em razão da própria natureza da autorização qualquer dano efetivo, em razão da própria natureza da autorização qualquer dano efetivo, em razão da própria natureza da autorização qualquer dano efetivo, em razão da própria natureza da autorização 

e da abrangência de atividades facultadas à Ré a partir de sua e da abrangência de atividades facultadas à Ré a partir de sua e da abrangência de atividades facultadas à Ré a partir de sua e da abrangência de atividades facultadas à Ré a partir de sua 

emissão.emissão.emissão.emissão.    

Conforme o art. 8º da Resolução CONAMA nº 237/1997, a 

Licença Prévia é 

“concedida na fase preliminar do planejamento do 
empreendimento ou atividade aprovando a sua 
localização e concepção, atestando a viabilidade 
ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e 
condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de 
sua implementação” 

 

Isso significa que ainda não há a “instalação do 

empreendimento ou atividade de acordo com as especificações 

constantes dos planos, programas e projetos aprovados”, pois são 

objeto da etapa subsequente, sob autorização concedida pela Licença 

de Instalação, nos termos da mesma resolução. Do mesmo modo, não 

há ainda a “operação da atividade ou empreendimento”, com suas 

respectivas “medidas de controle ambiental e condicionantes”, pois 

objeto da etapa final, sob autorização concedida pela Licença de 

Operação, vide o diploma normativo supramencionado. 

  Portanto, os riscos imediatos ao patrimônio ambiental são 

inexistentes. Ademais, restam as demais etapas do licenciamento 

ambiental, com os seus respectivos procedimentos, nos quais serão 

examinados requisitos ambientais ulteriores e identificados com 

precisão eventuais ameaças aos bens jurídicos arrolados.  
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As especificidades técnicas avaliadas em cada uma dessas 

etapas de licenciamento já foram exaustivamente discutidas nos 

tópicos anteriores. O que cabe agora é reiterar que as exigências 

colocadas pelo Ministério Público, inflamadas pelas entidades 

representativas outrora nomeadas desde o Inquérito Civil Público e 

que impulsionam o advento da presente Ação Civil Pública, não são 

objeto de verificação no curso da fase de obtenção da Licença Prévia. 

O órgão ministerial quer a antecipação da satisfação de 

condicionamentos que, na verdade, não podem ser incluídos entre os 

requisitos das normativas aplicáveis, sob pena de interferência 

injustificável e ilegal no mérito de ato de competência da 

Administração Pública. 

Com efeito, não é possível vislumbrar qualquer perigo 

premente à estrutura geológica Sinclinal da Moeda, ao aquífero Cauê 

Grande, à qualidade de vida dos moradores da região ou aos futuros 

habitantes (porque ainda inexistentes). Alguns motivos merecem 

particular atenção: 

(a) É patente que as conclusões das organizações não-

governamentais que instigam o pleito autoral são inadequadas. Por 

exemplo, é absolutamente desproporcional a previsão de que “o 

volume de água necessário para abastecer o novo bairro seria o 

equivalente a 47% da água captada pela COPASA em Bela Fama para 

abastecer a RMBH” (p. 2 do id. 107680992). Como a introdução de 

uma zona urbana, circunscrita ao interior de um único município, fora 

da capital do Estado e principal polo econômico de Minas Gerais, 

poderia consumir o correspondente a quase metade do uso de 

recursos hídricos da terceira maior aglomeração urbana do Brasil, com 

6 milhões de pessoas e 34 municípios? Trata-se de impropério que não 

subsiste a um simples filtro lógico, deitados nas primeiras linhas da 

petição inicial tão somente para assombrar o julgador e dispersá-lo 

das inconsistências argumentativas subsequentes. 
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(b) A todo momento a Ré colocou-se à disposição para 

prestar todos os esclarecimentos necessários, não apenas para as 

entidades não-governamentais, como também para os órgãos estatais 

e para o próprio Ministério Público. Justamente em uma dessas 

ocasiões, agiu de forma espontânea, sequer aguardando notificação, e 

esclareceu que os testes e as informações que são apontadas como 

ausentes no procedimento de licenciamento ambiental nº 

00476/2014/001/2015, em verdade não são exigidas nessas etapas 

preliminares, mas em momentos posteriores da autorização e da 

própria execução dos empreendimentos (fls. 22/31 do ICP). Mesmo 

assim, o Autor preferiu insistir com as investigações. Não obstante, a 

Ré assinou termo de compromisso para a produção de diversas 

análises técnicas e estudos sobre a disponibilidade hídrica, custeando 

pesquisas complementares. Em outra oportunidade, a Requerida 

chegou a assumir compromisso de não dar andamento 

temporariamente ao licenciamento ambiental (fls. 1038/1040 do ICP). 

Em outros momentos, ainda, entregou manifestações escritas (fls. 

880/915 e 980/1009 do ICP). E, repisa-se, tudo isso foi feito pela Ré 

mesmo estando amparada em parecer favorável ao deferimento da 

Licença Prévia emitido pelos órgãos competentes da Administração 

Pública (fls. 473/511 do ICP), um claro sinal da seriedade e 

transparência com a qual a ré está conduzindo seus processos de 

licenciamento ambiental. 

(c) As entidades representativas da sociedade civil que 

assinaram a representação inaugural do Inquérito Civil Público, além 

de não aportarem dados e provas suficientemente claros – na verdade, 

são absurdos ou contraditórios –, manifestam simples irresignação em 

face do deferimento da Licença Prévia, o que, por si, não serve para 

embasar qualquer suspeita de risco ao patrimônio ambiental. Com 

efeito, entidades como a ONG Abrace a Serra da Moeda manifestaram-

se logo contrárias ao deferimento da Licença Prévia (fls. 512/519v do 



Num. 124201869 - Pág. 72Assinado eletronicamente por: PRISCILLA BARBOSA GROSSI - 10/07/2020 17:46:10
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071017461028900000122875866
Número do documento: 20071017461028900000122875866

 

 

 

ICP). Porém, na sequência, participaram acompanhando a produção 

das análises técnicas e estudos (fls. 544/568 do ICP). Foram 

produzidos então pareceres pelo IPT e pelo Instituto Pristino (fls. 

770/864 e 924/977 do ICP), os quais, aliás, nunca foram entregues ao 

órgão de meio ambiente estadual, a partir de provocação dessas 

entidades, mas, ainda assim, a referida ONG permaneceu discordante. 

Ora, atende-se ao seu reclamo, acompanha o trabalho técnico, tendo 

acesso a todos os documentos produzidos, e, não obstante, 

permanece insatisfeita? Como assinalado antes, esse comportamento 

reiterado ao longo de todo o procedimento investigativo, não 

obstante a Ré ter atendido a diversas de suas solicitações, configura 

apenas mera irresignação, decorrente do receio infundado de 

alterações na vida dos moradores dos bairros e condomínios da 

região. Para esses vizinhos, nenhuma medida ou complementação 

técnica é suficiente: a única opção é o cancelamento do 

empreendimento. 

(d) Também para fundamentar o risco de dano iminente 

aos bens jurídicos pretextados, o Autor escora-se em disposições 

meramente conceituais do ordenamento jurídico, como no apelo ao 

direito ao meio ambiente do art. 5º, LXXIII e do art. 225 da 

Constituição, ou ao direito a cidades planejadas e sustentáveis do art. 

2º da Lei Federal nº 10.257/2001. Assim como ressaltado no item 

anterior sobre a ausência de probabilidade de direito, da mesma forma 

resta insuficiente tais alusões vagas ao direito positivo para assentar o 

risco de dano. Haveria a necessidade de evidenciar situações fáticas 

concretas que representassem risco aos bens jurídicos tutelados por 

esses dispositivos e, como visto, isso não ocorre. 

Por fim, vale ponderar que o Autor, além de não ter 

conseguido demonstrar o risco de dano ao bem jurídico que alega 

proteger, não enxerga os efeitos deletérios imediatos de seu próprio 

pedido, isto é, de uma eventual suspensão da Licença Prévia. 
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Desde a emissão do ato autorizativo, a Ré, porque 

devidamente amparada por decisão administrativa presumidamente 

legal, deu início a operações negociais com terceiros, na condição de 

parceiros de sociedade, fornecedores de matéria-prima e 

equipamentos, trabalhadores, entre outros. Em virtude da legítima 

expectativa, firmou numerosos contratos, dispendendo valores 

significativos e, ademais, gerando sólidas perspectivas positivas nos 

setores comerciais e produtivos municipal e estadual, bem como na 

população em geral. O prejuízo causado consistiria em dano 

irreparável, porque coloca em risco a própria subsistência da Ré e de 

outros parceiros, que já investiram dinheiro, energia e tempo, 

justamente a partir da concessão da Licença Prévia. 

Essas expectativas dos agentes privados estendem-se 

igualmente ao âmbito público, seja o Município de Nova Lima, seja o 

Estado de Minas Gerais, pois os entes estatais também vislumbram a 

possibilidade de expansão da arrecadação tributária com as inúmeras 

atividades desencadeadas pelo empreendimento e com a própria 

movimentação da economia.  

Aliás, considerando a pluralidade de atos de planejamento 

e realização de projetos possíveis mediante a Licença Prévia, esses 

valores agregados aos cofres públicos, empregos gerados e negócios 

fechados são muito bem-vindos, uma vez que poderão amenizar os 

efeitos da catástrofe econômica provocada pela pandemia de 

coronavírus (COVID-19) a partir do mês de março de 2020. Como 

amplamente divulgado pelos órgãos fazendários, pelos institutos 

financeiros, pelas entidades representativas de classe e pela imprensa, 

ainda há de ser definitivamente calculada a dimensão do abalo das 

medidas restritivas de circulação de pessoas e de produção no 

crescimento do PIB, no orçamento público, no número de falências, no 
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desemprego, na pobreza e em diversas outras áreas essenciais, mas o 

desastre já é fato notório5.  

Em Minas Gerais6 e em Nova Lima7 não será diferente. 

 

5 Vide as seguintes notícias: 
- Pesquisas mostram economia global devastada por pandemia de coronavírus. 
Revista Exame. 26. mar. 2020. Disponível em: 
<https://exame.abril.com.br/economia/pesquisas-mostram-economia-global-
devastada-por-pandemia-de-coronavirus/>; 
- Economia global vai sofrer anos até se recuperar do impacto da pandemia, afirma 
OCDE. G1. 23 mar. 2020. Disponível em: 
<https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/03/23/coronavirus-economia-global-
vai-sofrer-anos-ate-se-recuperar-do-impacto-da-pandemia-afirma-ocde.ghtml>; 
- Com impacto do coronavírus, Brasil deve voltar a ter recessão neste ano. G1. 25 
mar. 2020. Disponível em: 
<https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/03/25/com-impacto-do-coronavirus-
brasil-deve-voltar-a-ter-recessao-neste-ano.ghtml>; 
- Economia global já está em recessão com devastação do coronavírus, aponta 
pesquisa. G1. 20 mar. 2020. Disponível em: 
<https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/03/20/economia-global-ja-esta-em-
recessao-com-devastacao-do-coronavirus-aponta-pesquisa.ghtml>; 
- Pandemia do coronavírus mergulha a economia no desconhecido. El País. 15 mar. 
2020. Disponível em: <https://brasil.elpais.com/economia/2020-03-15/pandemia-
do-coronavirus-mergulha-a-economia-no-desconhecido.html>; 
- Surto de coronavírus pode destruir até 25 milhões de empregos, diz OIT. G1. 18 mar. 
2020. Disponível em: <https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/03/18/surto-
de-coronavirus-pode-destruir-ate-25-milhoes-de-empregos-diz-oit.ghtml>; 
- Dezenas de milhões enfrentam desemprego com escalada da crise do coronavírus. 
Extra. 26 mar. 2020. Disponível em: 
<https://extra.globo.com/noticias/economia/dezenas-de-milhoes-enfrentam-
desemprego-com-escalada-da-crise-do-coronavirus-24330406.html>. 
6 Sobre a economia do Estado de Minas Gerais: 
- Coronavírus: hotéis de Minas Gerais sofrem com fechamentos e desempregos. O 
Tempo. 26 mar. 2020. Disponível em: 
<https://www.otempo.com.br/coronavirus/coronavirus-hoteis-de-minas-gerais-
sofrem-com-fechamentos-e-desempregos-1.2316698>; 
- Sem dinheiro, estados não têm planos para aliviar crise com coronavírus. Folha de 
São Paulo. 14 mar. 2020. Disponível em: 
<https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/03/sem-dinheiro-estados-nao-tem-
planos-para-aliviar-crise-com-coronavirus.shtml>; 
- Conheça os impactos do novo coronavírus para a economia do país. Fecomércio 
MG. 11. mar. 2020. Disponível em: 
<http://www.fecomerciomg.org.br/2020/03/conheca-os-impactos-do-novo-
coronavirus-para-a-economia-do-pais/>; 
- Coronavírus: empresários do transporte público em Minas Gerais temem por 
colapso. O Tempo. 26 mar. 2020. Disponível em: 
<https://www.otempo.com.br/coronavirus/coronavirus-empresarios-do-transporte-
publico-em-minas-gerais-temem-por-colapso-1.2316751>. 
7 Acerca da economia do Município de Nova Lima: 
- Por causa do coronavírus, prefeitura de Nova Lima estende data para pagamento 
do IPTU. G1. 24 mar. 2020. Disponível em: <https://g1.globo.com/mg/minas-
gerais/noticia/2020/03/24/por-causa-do-coronavirus-prefeitura-de-nova-lima-
estende-data-para-pagamento-do-iptu.ghtml>; 
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Desta feita, torna-se temerário, senão imprudente, no 

presente quadro político-econômico, intentar a suspensão de efeitos 

de ato administrativo presumidamente perfeito e legal, quando os 

indícios de riscos são nulos, embasando-se em meras conjecturas 

estimuladas por organizações da sociedade civil previamente 

antipáticas a certas atividades empresariais. Mais, em razão da 

sensibilidade do contexto, a repentina cessação dos efeitos da Licença 

Prévia originará uma reação em cadeia, acometendo da saúde 

financeira do Estado até a vida do trabalhador em proporções 

incertas. 

Assim, longe de haver Assim, longe de haver Assim, longe de haver Assim, longe de haver periculum in morapericulum in morapericulum in morapericulum in mora    em face dos em face dos em face dos em face dos 

bens jurídicos alegados pelo Autor, há um bens jurídicos alegados pelo Autor, há um bens jurídicos alegados pelo Autor, há um bens jurídicos alegados pelo Autor, há um risco de dano iminente risco de dano iminente risco de dano iminente risco de dano iminente 

reversoreversoreversoreverso, ou seja, em desfavor da Ré, do Estado de Minas Gerais, do , ou seja, em desfavor da Ré, do Estado de Minas Gerais, do , ou seja, em desfavor da Ré, do Estado de Minas Gerais, do , ou seja, em desfavor da Ré, do Estado de Minas Gerais, do 

MunicípiMunicípiMunicípiMunicípio de Nova Lima e da sociedade, que pode ser o de Nova Lima e da sociedade, que pode ser o de Nova Lima e da sociedade, que pode ser o de Nova Lima e da sociedade, que pode ser irreparávelirreparávelirreparávelirreparável.... 

O periculum in mora reverso é amplamente reconhecido 

em sede pretoriana, inclusive no plano do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais. É o que se nota do acórdão proferido nos autos do Agravo de 

Instrumento nº 1.0000.15.025753-3/001, no qual é revogada tutela 

antecipada em virtude do reconhecimento de graves danos advindos 

da suspensão de efeitos determinada pelo decisório de primeiro grau. 

No caso ilustrado, o perigo de dano inverso é o argumento principal: 

 

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 
ORDINÁRIA - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO 
DO RECURSO, POR DESCUMPRIMENTO AO DISPOSTO 
NO ART. 526, DO CPC - ARGUIÇÃO E COMPROVAÇÃO 
PELA AGRAVADA POSTERIORMENTE À 
APRESENTAÇÃO DE CONTRAMINUTA - 
IMPOSSIBILIDADE - PRECLUSÃO - TUTELA 
ANTECIPADA - SUSPENSÃO DO PROCESSO 
ELEITORAL DO DIRETÓRIO CENTRAL DOS 
ESTUDANTES DA PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE 
CATÓLICA DE MINAS GERAIS, DA SUBSEÇÃO BETIM - 

 

- Comércio fechado muda rotina no centro da cidade. Sempre Nova Lima. 24 mar. 
2020. Disponível em: <https://semprenovalima.com/2020/03/comercio-fechado-
muda-rotina-no-centro-da-cidade/>. 
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DIRETÓRIO ESTUDANTIL ACÉFALO - 
IMPOSSIBILIDADE - PERIGO DEPERIGO DEPERIGO DEPERIGO DE    DANO INVERSODANO INVERSODANO INVERSODANO INVERSO AOS 
ASSOCIADOS DO DCE, AOS EMPREGADOS DO 
AGRAVANTE E À PRÓPRIA UNIVERSIDADE -
 INDEFERIMENTOINDEFERIMENTOINDEFERIMENTOINDEFERIMENTO    DA MEDIDADA MEDIDADA MEDIDADA MEDIDA. 
[..] Inexiste verossimilhança das alegações dos Inexiste verossimilhança das alegações dos Inexiste verossimilhança das alegações dos Inexiste verossimilhança das alegações dos 
Agravados, fundada em prova inequívoca, tampouco Agravados, fundada em prova inequívoca, tampouco Agravados, fundada em prova inequívoca, tampouco Agravados, fundada em prova inequívoca, tampouco 
periculum in mora e fumus boni iurispericulum in mora e fumus boni iurispericulum in mora e fumus boni iurispericulum in mora e fumus boni iuris, para deferir o 
pedido de suspensão do processo eleitoral do Diretório 
Central dos Estudantes da Pontifícia Universidade 
Católica de Minas Gerais - Subseção Betim, posto que os os os os 
prejuízos que o DCE sofrerá com a concessão do prejuízos que o DCE sofrerá com a concessão do prejuízos que o DCE sofrerá com a concessão do prejuízos que o DCE sofrerá com a concessão do 
pedido de antecipação dos efeitos da tutelapedido de antecipação dos efeitos da tutelapedido de antecipação dos efeitos da tutelapedido de antecipação dos efeitos da tutela - 
consistente na suspensão do processo e do resultado 
eleitoral - não podem ser desconsideradosnão podem ser desconsideradosnão podem ser desconsideradosnão podem ser desconsiderados, já que 
poderá culminar no encerramento das suas atividades, 
não pagamento de seus empregados, rescisão de vários 
contratos vigentes, in existência de administração de 
seu patrimônio (art. 5º, do Estatuto do Diretório Central 
dos Estudantes da Subseção Betim da Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerais) e bloqueio de 
sua conta corrente, em razão da ausência de 
representante legal. - Ainda que o processo eleitoral 
esteja, em tese, eivado de vícios (o que, nesta análise de 
cognição sumária, não restou demonstrado), restando restando restando restando 
induvidoso que a sua suspensão ocasioninduvidoso que a sua suspensão ocasioninduvidoso que a sua suspensão ocasioninduvidoso que a sua suspensão ocasionará ará ará ará perigo perigo perigo perigo 
dededede    dano inversodano inversodano inversodano inverso aos associados do DCE ("todos os 
alunos matriculados na PUC MINAS BETIM, 
independente da quantidade de matérias", consoante o 
art. 6º, do Estatuto do Diretório Central dos Estudantes 
da Subseção Betim da Pontifícia Universidade Católica 
de Minas Gerais), aos seus empregados (que ficarão sem 
um gestor para cumprir com as obrigações do 
empregador, inclusive o pagamento de salários) e à 
própria Universidade, não se podendo deixar que o 
Diretório Central Estudantil fique acéfalo, sem 
representante legal, o que gerará os graves prejuízos 
acima mencionados, razão pela qual deve ser indeferido deve ser indeferido deve ser indeferido deve ser indeferido 
o pedido formulado em sede de antecipação dos o pedido formulado em sede de antecipação dos o pedido formulado em sede de antecipação dos o pedido formulado em sede de antecipação dos 
efeitos da tutelaefeitos da tutelaefeitos da tutelaefeitos da tutela. 
(TJ-MG. Agravo de Instrumento nº 1.0000.15.0257531.0000.15.0257531.0000.15.0257531.0000.15.025753----
3/001. 3/001. 3/001. 3/001. 18ª Câmara de Cível. . . . Relator: Des. Roberto Soares 
de Vasconcellos Paes. Data de Julgamento: 18/08/2015) 
(destaques nossos) 
 

Em outras ocasiões, a Corte Mineira, lidando justamente 

com matéria ambiental em Ação Civil Pública, admitiu a existência de 

dano inverso como fator de afastamento do fumus boni iuris pleiteado: 
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EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 
ORDINÁRIA – AMBIENTAL - POLUENTES CORROSIVOS 
- DANOS AOS EMPREENDIMENTOS PRÓXIMOS - 
TUTELA ANTECIPADA - PARALIZAÇÃO [sic] DAS 
ATIVIDADES - VEROSSIMILHANÇA - AUSÊNCIA - 
INDEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA. Ausente a 
verossimilhança das alegações a justificar a concessão 
de tutela antecipada, prevista no art. 273, I, do CPC, a 
medida deve ser indeferida. Necessidade de dilação 
probatória. Patente é o Patente é o Patente é o Patente é o perigo de dano inversoperigo de dano inversoperigo de dano inversoperigo de dano inverso    quando quando quando quando 
o deferio deferio deferio deferimento da tutela antecipada mento da tutela antecipada mento da tutela antecipada mento da tutela antecipada pode causar a pode causar a pode causar a pode causar a 
completa paralisação e até mesmo a extinção da completa paralisação e até mesmo a extinção da completa paralisação e até mesmo a extinção da completa paralisação e até mesmo a extinção da 
empresa empresa empresa empresa agravadaagravadaagravadaagravada. Recurso desprovido.  
(TJ-MG. Agravo de Instrumento nº 1.0687.14.003728-
8/001.  1ª Câmara de Cível. Relator: Des. Eduardo 
Andrade. Data de Julgamento: 27/01/2015) (destaques 
nossos) 
 
 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA – MEIO AMBIENTE - DEGRADAÇÃO - 
AUSÊNCIA DE PROVAS QUE JUSTIFIQUEM A 
CONCESSÃO DE LIMINAR - NECESSIDADE DE 
DILAÇÃO PROBATÓRIA - AGRAVO PROVIDO. - 
Tratando-se de ação civil pública, o deferimento do 
pedido de liminar depende da demonstração inequívoca 
da verossimilhança das alegações e do receio de advir 
dano irreparável ou de difícil reparação (fumus boni iuris 
e periculum in mora). - Considerando a complexidade da 
controvérsia posta na ação originária, que 
indubitavelmente necessitará de dilação probatória para 
ser dirimida, mostramostramostramostra----se temeráriose temeráriose temeráriose temerário, neste momento, o o o o 
deferimento da medida pretendida pelo Agravado, deferimento da medida pretendida pelo Agravado, deferimento da medida pretendida pelo Agravado, deferimento da medida pretendida pelo Agravado, 
por estar evidenciado o por estar evidenciado o por estar evidenciado o por estar evidenciado o dano inverso à sociedade dano inverso à sociedade dano inverso à sociedade dano inverso à sociedade 
empresáriaempresáriaempresáriaempresária    AgravanteAgravanteAgravanteAgravante. - Agravo provido. (TJ-MG. 
Agravo de Instrumento nº 1.0045.14.003559-8/001. 4ª 
Câmara de Cível. Relatora: Des. Ana Paula Caixeta. Data 
de Julgamento: 28/05/2015) (destaques nossos) 

 

Na mesma linha sedimentou posição o Superior Tribunal 

de Justiça, ainda sob a vigência do antigo Código de Processo Civil: 

 

PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA DE TELEFONIA PRÉ-
PAGO. VALIDADE DOS CRÉDITOS. LIMINAR 
CONCEDIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO 
ARTIGO 273 DO CPC. PERICULUM IN MORA INVERSOPERICULUM IN MORA INVERSOPERICULUM IN MORA INVERSOPERICULUM IN MORA INVERSO. 
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I - A questão versa acerca de decisão liminar, proferida 
em sede de ação civil pública, determinando que os 
recorrentes modificassem o sistema de telefonia pré-
pago, visando acabar com a prescrição dos créditos 
telefônicos. II ----    Neste panorama, a utilização do artigo Neste panorama, a utilização do artigo Neste panorama, a utilização do artigo Neste panorama, a utilização do artigo 
273 do CPC, 273 do CPC, 273 do CPC, 273 do CPC, sem atinência às conseqüências impostas sem atinência às conseqüências impostas sem atinência às conseqüências impostas sem atinência às conseqüências impostas 
aos ora recorrentesaos ora recorrentesaos ora recorrentesaos ora recorrentes, implica na hipótese da incidência , implica na hipótese da incidência , implica na hipótese da incidência , implica na hipótese da incidência 
de de de de periculum in mora inversopericulum in mora inversopericulum in mora inversopericulum in mora inverso. Para a execução do 
acórdão infirmado pelo presente apelo nobre, far-se-ia 
necessária uma alteração no sistema técnico implantado, 
o que implicaria em efetivo prejuízo para os recorrentes 
em face mesmo da mudança no planejamento, que 
segundo os recorrentes importa em investimentos da 
ordem de R$ 16.000,000,00 (dezesseis milhões de 
reais) para os próximos dois anos. III - Assim, estaria 
caracterizada lesão irreparável para os recorrenteslesão irreparável para os recorrenteslesão irreparável para os recorrenteslesão irreparável para os recorrentes, 
tendo em vista que, in casu, o acórdão que ampara a 
tutela antecipada tem natureza provisória pendente de 
confirmação no juízo ordinário, sem falar dos recursos 
aplicáveis. Além da análise encimada, observe-se ainda 
que os valores não auferidos pelas recorrentes 
dificilmente seriam recompostos em face da natureza do 
sistema pré-pago. IV - Recurso especiais providos.  
(STJ. Recurso Especial nº 736.439-PB (2005/0048961-
5). Primeira Turma. Relator: Min. Francisco Falcão. Data 
de Julgamento: 16/05/2006) (destaques nossos) 

 
 
AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA CAUTELAR. 
LIMINAR DEFERIDA PARA CONFERIR EFEITO 
SUSPENSIVO AO RECURSO ESPECIAL ADMITIDO. 
LICITAÇÕES E CONTRATOS. NECESSIDADE DE 
EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL APRESENTAR 
CERTIDÃO PREVISTA NO ART. 31, II, DA LEI 8.666/93. 
QUESTÃO INÉDITA. ATIVIDADE EMPRESARIAL. RENDA 
TOTALMENTE OBTIDA POR CONTRATOS COM ENTES 
PÚBLICOS. PERICULUM IN MORA INVERSO PERICULUM IN MORA INVERSO PERICULUM IN MORA INVERSO PERICULUM IN MORA INVERSO 
EVIDENCIADO.EVIDENCIADO.EVIDENCIADO.EVIDENCIADO. QUESTÃO INÉDITA. INEXISTÊNCIA INEXISTÊNCIA INEXISTÊNCIA INEXISTÊNCIA 
DOS REQUISITOS ENSEJADORES DO DEFERIMENTO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DO DEFERIMENTO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DO DEFERIMENTO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DO DEFERIMENTO 
DA MEDIDA.DA MEDIDA.DA MEDIDA.DA MEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 
LIMINAR CASSADA. EXTINÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR 
SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 1. A jurisp1. A jurisp1. A jurisp1. A jurisprudência rudência rudência rudência 
pacífica desta Corte Superior de Justiça é no sentido pacífica desta Corte Superior de Justiça é no sentido pacífica desta Corte Superior de Justiça é no sentido pacífica desta Corte Superior de Justiça é no sentido 
de que a concessão de provimento liminar em de que a concessão de provimento liminar em de que a concessão de provimento liminar em de que a concessão de provimento liminar em 
medidas cautelares reclama a satisfação cumulativa medidas cautelares reclama a satisfação cumulativa medidas cautelares reclama a satisfação cumulativa medidas cautelares reclama a satisfação cumulativa 
dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in 
mora. O primeiro consubstanciamora. O primeiro consubstanciamora. O primeiro consubstanciamora. O primeiro consubstancia----se no fato de se no fato de se no fato de se no fato de o o o o 
direito alegado no recurso ser plausível e encontrar direito alegado no recurso ser plausível e encontrar direito alegado no recurso ser plausível e encontrar direito alegado no recurso ser plausível e encontrar 
amparo em entendimentos deste Superior Tribunal e o amparo em entendimentos deste Superior Tribunal e o amparo em entendimentos deste Superior Tribunal e o amparo em entendimentos deste Superior Tribunal e o 
segundo remontasegundo remontasegundo remontasegundo remonta----se à possibilidade de perecimento se à possibilidade de perecimento se à possibilidade de perecimento se à possibilidade de perecimento 
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do direito caso a medida não seja deferida.do direito caso a medida não seja deferida.do direito caso a medida não seja deferida.do direito caso a medida não seja deferida. [...] 7. O O O O 
periculum in mora não foi demonstrado, pois periculum in mora não foi demonstrado, pois periculum in mora não foi demonstrado, pois periculum in mora não foi demonstrado, pois o o o o 
agravado não foi capaz de demonstrar o perecimento agravado não foi capaz de demonstrar o perecimento agravado não foi capaz de demonstrar o perecimento agravado não foi capaz de demonstrar o perecimento 
de seu direito. Aliás, ao contrário, visualizade seu direito. Aliás, ao contrário, visualizade seu direito. Aliás, ao contrário, visualizade seu direito. Aliás, ao contrário, visualiza----se na se na se na se na 
espécie, possível ocorrência de espécie, possível ocorrência de espécie, possível ocorrência de espécie, possível ocorrência de periculum in mora periculum in mora periculum in mora periculum in mora 
inversoinversoinversoinverso, pois, tendo a agravante focado sua atividade , pois, tendo a agravante focado sua atividade , pois, tendo a agravante focado sua atividade , pois, tendo a agravante focado sua atividade 
empresarial em contratos com os entes públicosempresarial em contratos com os entes públicosempresarial em contratos com os entes públicosempresarial em contratos com os entes públicos, , , , 
constituindoconstituindoconstituindoconstituindo----se em 100 % de sua fonte de receitas, se em 100 % de sua fonte de receitas, se em 100 % de sua fonte de receitas, se em 100 % de sua fonte de receitas, a a a a 
subsistência da liminar em tela poderá comprometer a subsistência da liminar em tela poderá comprometer a subsistência da liminar em tela poderá comprometer a subsistência da liminar em tela poderá comprometer a 
sua existênciasua existênciasua existênciasua existência. 8. Agravo regimental provido, cassando 
a liminar anteriormente deferida e julgando extinta, sem 
julgamento de mérito, a presente Medida Cautelar.  
(STJ. Agravo Regimental na Medida Cautelar nº 23.499-
RS. Segunda Turma. Relator: Min. Humberto Martins. 
Data de Julgamento: 18/12/2014). (destaques nossos) 

 
 

Em síntese, inexiste periculum in mora porque: 

 
a)a)a)a) não restou evidenciado pelo Autor qualquer risco de dano 

imediato aos elementos ambientais do Sinclinal da Moeda 

aventados, pois não são apontados concretamente atos 

que possam originar tais afetações iminentes, bem como 

embasa sua argumentação em dados equivocados ou 

contraditórios fornecidos pelas entidades representativas 

que são patentemente hostis ao tipo de atuação 

econômico-empresarial da Ré, sem ao menos apresentar 

ART dos responsáveis pelas informações; 

b)b)b)b) o âmbito de atividades autorizadas pela Licença Prévia é 

restrito, permitindo apenas que mais estudos e projetos 

sejam feitos e não permite impactar imediatamente os 

bens jurídicos alegados pelo Autor como objeto de 

proteção por meio da presente ação, ainda mais porque 

não serão objeto de intervenção nesta primeira fase de 

desenvolvimento do empreendimento; 

c)c)c)c) o avanço para as etapas subsequentes do 

empreendimento depende da apreciação dos pedidos de 

concessão das demais licenças ambientais, nas quais serão 
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analisados diversos aspectos, alguns dos quais estão 

sendo antecipadamente exigidos pelo Ministério Público 

para a fase preliminar de emissão da Licença Prévia, o que 

é indevido; 

d)d)d)d) a Ré colocou-se à disposição a todo tempo, seja durante o 

procedimento para obtenção da Licença Prévia, seja com a 

instauração do Inquérito Civil Público, prestando todos os 

esclarecimentos a que foi provocada, contribuindo para o 

fornecimento de dados adicionais e apoiando a realização 

dos estudos complementares incitados pelas entidades 

representativas; 

e)e)e)e) em nenhum momento a Ré demonstrou ânimo de conflito, 

sempre observando integralmente as disposições 

normativas, especialmente aquelas de caráter ambiental, e 

realizou todos os planejamentos e atos executórios 

concernentes ao seu empreendimento sob o amparo de 

autorizações administrativas regularmente emitidas. 

 

Ao contrário, há periculum in mora reverso caso o pedido de 

tutela de urgência cautelar seja deferido porque: 

 
a)a)a)a) diversas sociedades empresárias, tanto as subsidiárias da 

Ré, quanto as suas parceiras de empreendimento, bem 

como prestadores de serviços e fornecedoras já vêm 

sendo mobilizados desde a emissão da Licença Prévia, 

tendo sido firmados numerosos contratos e compromissos 

negociais que poderão ser gravemente afetados pela 

suspensão das operações autorizadas no âmbito dessa 

fase inicial do procedimento de licenciamento ambiental, 

até o ponto de colocar em risco a própria viabilidade do 
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empreendimento e a existência da Ré, de suas parceiras e 

de suas contratadas; 

b)b)b)b) o abalo gerado nas relações comerciais, empresariais e 

trabalhistas poderão repercutir negativamente para além 

das pessoas jurídicas e profissionais diretamente 

envolvidos com as atividades já em andamento, pois, caso 

tenham de ser interrompidas, poderão impactar a 

arrecadação tributária do Município de Nova Lima e do 

Estado de Minas Gerais correlata, o percentual de 

trabalhadores empregados na região de desenvolvimento 

dos empreendimentos, a movimentação do comércio local 

e estadual (da aquisição de matéria-prima e equipamentos 

até a circulação de renda dos trabalhadores contratados), 

entre diversas outras situações econômicas; 

c)c)c)c) tudo isso revela-se ainda mais potencialmente danoso no 

cenário econômico atual, devastado pela pandemia de 

coronavírus (COVID-19), que levou a ampla suspensão 

total ou parcial da maior parte dos ramos produtivos do 

País, incluindo aí o Estado de Minas Gerais e os municípios 

integrantes da Região Metropolitana de Belo Horizonte, 

dentre os quais Nova Lima. 

 
 

Como evidenciado pelas ponderações acima, os fatos 

narrados, o direito apontado e as provas carreadas estão longe de 

afiançar a conclusão desejada pelo Autor, de que estariam 

“visivelmente presentes os requisitos necessários para a concessão da 

medida liminar” (fl. 50 do id. 107680992). 

Revelou-se como o raciocínio ministerial é frágil, despido de 

amparo fático, estando apoiado principalmente em conjecturas 

suscitadas por entidades representativas há muito hostis ao 

empreendimento e ao tipo de atividade da Ré, sem justificativa 
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plausível no plano do interesse público. É necessário, ademais, pontuar 

a presunção de legalidade do ato administrativo concessório da 

Licença Prévia, característica jurídica que não permite a simples 

cogitação contrária de ilicitude, cabendo ao acusador introduzir 

elementos probatórios robustos, o que não ocorreu. Portanto, 

inexistem inexistem inexistem inexistem fumus boni iurisfumus boni iurisfumus boni iurisfumus boni iuris    e e e e periculum in morapericulum in morapericulum in morapericulum in mora, requisitos , requisitos , requisitos , requisitos 

indispensáveis do art. 300, indispensáveis do art. 300, indispensáveis do art. 300, indispensáveis do art. 300, caputcaputcaputcaput, do Código de Processo Civil. , do Código de Processo Civil. , do Código de Processo Civil. , do Código de Processo Civil.  

Em sentido ainda pior, o Autor deixa de entrever os graves 

riscos oferecidos a numerosas sociedades empresárias, trabalhadores 

e às entidades estatais com o pedido de suspensão imediata da 

Licença Prévia, em pungente perigo de dano reversoperigo de dano reversoperigo de dano reversoperigo de dano reverso, acentuado no 

presente momento de instabilidade econômica decorrente das 

medidas restritivas adotadas em combate à pandemia de coronavírus. 

Cumpre, então, permitir a prévia dilação probatória, sob prévia dilação probatória, sob prévia dilação probatória, sob prévia dilação probatória, sob 

contraditóriocontraditóriocontraditóriocontraditório, para adequado dimensionamento da situação, 

verificação dos dados suscitados pelas entidades representativas e 

efetiva constatação de eventuais riscos. Para tanto, é imperativa a 

manutenção da acertada decisão de ID 118531070 de indeferimento indeferimento indeferimento indeferimento 

do pedido de tutela de urgência em caráter liminar, sodo pedido de tutela de urgência em caráter liminar, sodo pedido de tutela de urgência em caráter liminar, sodo pedido de tutela de urgência em caráter liminar, sob pena de b pena de b pena de b pena de 

gerar danos irreversíveis à Ré, ao Estado e à sociedadegerar danos irreversíveis à Ré, ao Estado e à sociedadegerar danos irreversíveis à Ré, ao Estado e à sociedadegerar danos irreversíveis à Ré, ao Estado e à sociedade. 

 

    

    

VIVIVIVI    ––––    DOS PEDIDOSDOS PEDIDOSDOS PEDIDOSDOS PEDIDOS    

            

Em face do exposto, requer: 

 

(a) Seja mantida a decisão de indeferimento da 

antecipação de tutela de ID. 118531070, por seus próprios 

fundamentos, requerida pelo Ministério Público; 

(b) Preliminarmente, requer a extinção do feito, sem 
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resolução do mérito, em razão da ocorrência de 

litispendência com a ação civil pública nº 0014269-

04.2018.8.13.0090 e da ausência de interesse de agir, nos 

respectivos termos do inciso V e do inciso VI do art. 485 

do Código de Processo Civil.  

(c) Eventualmente, caso Vossa Excelência não 

determine a extinção do feito, requer o reconhecimento 

da incompetência absoluta do juízo de Nova Lima, com a 

consequente remessa dos autos para o juízo de Belo 

Horizonte, capital do Estado, foro competente para o 

julgamento do mérito discutido na presente ação. 

(d) No mérito, requer sejam julgados totalmente 

improcedentes os pedidos do Autor; 

(e) Requer, ainda, a produção de todos os meios de 

prova admitidos em direito, em especial as provas 

documental, testemunhal e pericial. 

 

Ainda, na oportunidade, requer que todos os atos e 

publicações alusivos ao presente feito sejam realizados em nome dos 

advogados subscritos, sob pena de nulidade. 

   

 

  Termos em que, 

P. Deferimento. 

 

Belo Horizonte, 09 de julho de 2020. 

 

Tiago Ulisses de Castro e Oliveira 

OAB/MG 70.448 
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 - 1 - 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

Advocacia-Geral do Estado 
Procuradoria de Direitos Difusos, Obrigações e Patrimônio 

 

 

AS GERAIS 

Advocacia-Geral do Estado 
Procuradoria de Patrimônio Imobiliário e de Meio Ambiente 

 

Exmo.(a) Sr.(a) Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova 
Lima/MG, 
 
 
 
 
 
 
Processo n°: 5001472-34.2020.8.13.0188 
 
 O ESTADO DE MINAS GERAIS vem, respeitosamente, 
perante V. Exa., pela Procuradora do Estado que esta subscreve, nos autos da 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DE 
MINAS GERAIS, apresentar sua CONTESTAÇÃO. 
 
 
I-SÚMULA DA ESPÉCIE. 
 
 
 Cuidam os autos de civil pública proposta pelo Ministério 
Público de Minas Gerais em face do Estado de Minas Gerais e de CSUL 
DESENVOLVIMENTO URBANO S/A, em que requer a parte autora a 
concessão da tutela de urgência “a fim de determinar-se aos réus 

SUSPENSÃO DA LICENÇA PRÉVIA concedida ao empreendimento de 

parcelamento do solo para fins urbanos, bem ainda que abstenham-se de dar 

sequência ao procedimento de LICENÇA DE INSTALAÇÃO, caso iniciado, 

sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo da 

responsabilização criminal por desobediência e improbidade 

administrativa”. 
 
  Ao final, pugna a parte autora pela procedência da ação, 
requerendo: 
 

c) a procedência do pedido, a fim de decretar-se a ilegalidade e nulidade da 

LICENÇA PRÉVIA concedida e de quaisquer outras licenças ambientais 

que venham ser concedidas pelo 1ª réu ao 2º réu ou eventual sucessor, no 
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curso do processo para fins de autorizar a implantação ou operação do 

empreendimento de parcelamento do solo para fins urbanos denominado 

“CSUL”, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais). 

d) a procedência do pedido para determinar desfazimento de qualquer 

intervenção levada a efeito na gleba, como finalidade de implantação do 

empreendimento nominado, com condenação à reparação dos danos 

ambientes naturais, urbanísticos e culturais verificados e pagamento de 

indenização pecuniária pelos danos irreversíveis que vierem a ser apurados 

no curso do processo, mediante liquidação oportuna. 

 
  Para tanto, sustenta a parte autora, em apertada síntese, que o 
órgão ambiental concedeu licença prévia ao empreendimento réu sem que 
houvesse resposta a questões relativas à viabilidade ambiental do 
empreendimento, deixando para analisá-las na fase de licença de instalação, o 
que viola a Constituição Federal e a Resolução CONAMA nº 237/97. 
 
 Regularmente intimado, o Estado de Minas Gerais manifestou-se 
quanto ao pedido liminar formulado pelo autor. 
 
 O pedido de tutela de urgência foi indeferido. 
 
 Regularmente citado, o Estado de Minas Gerais apresenta 
tempestivamente sua Contestação. 
 
II-PRELIMINARMENTE 
 
II.1-DA LITISPENDÊNCIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0014269-
04.2018.8.13.0090 
 

Sobre a litispendência, assim dispõe o CPC/2015 em seu art.337, 
§§1º a 3º: 
 

Art.337-(...) 
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§ 1º- Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação 

anteriormente ajuizada. 

§ 2º- Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma 

causa de pedir e o mesmo pedido. 

§ 3º- Há litispendência quando se repete ação que está em curso. 

 
  Sobre a litispendência em ações coletivas, assim disciplina o 
Código de Defesa do Consumidor: 
 

Art. 103. Nas ações coletivas de que trata este código, a sentença fará coisa 

julgada: 

I - erga omnes, exceto se o pedido for julgado improcedente por 

insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar 

outra ação, com idêntico fundamento valendo-se de nova prova, na hipótese 

do inciso I do parágrafo único do art. 81; 

II - ultra partes, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, salvo 

improcedência por insuficiência de provas, nos termos do inciso anterior, 

quando se tratar da hipótese prevista no inciso II do parágrafo único do art. 

81; 

III - erga omnes, apenas no caso de procedência do pedido, para beneficiar 

todas as vítimas e seus sucessores, na hipótese do inciso III do parágrafo 

único do art. 81. 

§ 1° Os efeitos da coisa julgada previstos nos incisos I e II não prejudicarão 

interesses e direitos individuais dos integrantes da coletividade, do grupo, 

categoria ou classe. 

§ 2° Na hipótese prevista no inciso III, em caso de improcedência do pedido, 

os interessados que não tiverem intervindo no processo como litisconsortes 

poderão propor ação de indenização a título individual. 

§ 3° Os efeitos da coisa julgada de que cuida o art. 16, combinado com o art. 

13 da Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985, não prejudicarão as ações de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7347orig.htm#art13
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7347orig.htm#art13
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indenização por danos pessoalmente sofridos, propostas individualmente ou 

na forma prevista neste código, mas, se procedente o pedido, beneficiarão as 

vítimas e seus sucessores, que poderão proceder à liquidação e à execução, 

nos termos dos arts. 96 a 99. 

§ 4º Aplica-se o disposto no parágrafo anterior à sentença penal 

condenatória. 

Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único 

do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os 

efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II 

e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se 

não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência 

nos autos do ajuizamento da ação coletiva. 

 
  No caso dos autos, há litispendência entre a presente ação e a 
ação civil pública nº 0014269-04.2018.8.13.0090, em trâmite perante a 2ª 
Vara Cível da Comarca de Brumadinho/MG. 
 
  A referida ação civil pública foi proposta pela Organização Não 
Governamental Abrace a Serra da Moeda em face do Estado de Minas Gerais 
e da também ré CSUL, requerendo: 
 

IV.3-que seja concedida liminar com a determinação de obrigação de não 

fazer, qual seja, que o Requerido se abstenha de pautar nos conselhos 

ambientais envolvidos a discussão e votação da licença prévia do 

empreendimento CSUL até que sejam concluídos os estudos de 

disponibilidade hídrica do empreendimento; 

IV.4-no mérito, que seja confirmada a liminar para que o Requerido seja 

compelido a não pautar nas reuniões de conselhos ambientais o julgamento 

da licença prévia até que sejam concluídos os estudos de disponibilidade 

hídrica do empreendimento. 
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  Ora, em se tratando de ações coletivas, é imperioso que se 
observe, em relação ao elemento subjetivo das demandas, não a identidade 
física ou institucional das partes, mas a condição jurídica daquele que figura 
na ação coletiva. E o exame da condição jurídica do legitimado deve levar em 
consideração os titulares do bem jurídico tutelado em juízo, que não figuram 
como partes processuais, mas figuram como partes na relação jurídica de 
direito material. Assim, a condição jurídica de um legitimado será idêntica à 
de outro quando ambos atuarem em juízo na defesa do mesmo direito ou 
interesse coletivo, ou seja, na mesma qualidade. 

 
No campo da legitimação extraordinária, ainda que a ação seja 

proposta por autor diferente, o titular do direito material estará igualmente 
representado, havendo, portanto, repetição da causa em juízo. E, no caso das 
ações coletivas, é forçoso reconhecer que o legitimado ativo está sempre 
defendendo direito alheio e, por isso, o polo ativo pode ser preenchido por 
qualquer um dos legitimados, havendo identidade de ações se o pedido e a 
causa de pedir forem coincidentes. 

 
Nesse sentido, leciona Antônio Gidi: 
 
Em que pese o fato de as pessoas não serem empiricamente as mesmas, 

entendemos que, para efeito de legitimidade, litispendência, efeitos da 

sentença e sua imutabilidade (autoridade da coisa julgada), juridicamente, 

trata-se da mesma parte. (in Coisa julgada e litispendência nas ações coletivas. São 

Paulo: Saraiva, 1995. p.218) 

 
Ricardo de Barros Leonel também corrobora esse entendimento:  

 
(...) na hipótese, a causa deveria ser interpretada como identidade de relação 

jurídica substancial, ainda que entre pessoas distintas, mas providas da 

mesma condição jurídica. Isto implicaria no reconhecimento de que em 

verdade seriam duas ações idênticas, e a solução seria a extinção da 

demanda aforada posteriormente, em virtude da ocorrência do fenômeno da 

litispendência. (in A causa petendi nas ações coletivas. In:—. A causa de pedir e pedido 
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no processo civil (coord. José Rogério Cruz e Tucci e José Roberto dos Santos Bedaque). 

São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 166.) 

 
No caso dos autos, resta configurada a litispendência em relação 

à ação civil pública nº 0014269-04.2018.8.13.0090, anteriormente ajuizada 
pela Organização Não Governamental Abrace a Serra da Moeda, objetivando 
igualmente impedir ou declarar a nulidade de licenças ambientais 
eventualmente concedidas à ré CSUL. 

 
Ora, não sobejam dúvidas de que, in casu, as ações são idênticas 

e não apenas conexas, porque o Ministério Público não atua aqui em defesa 
de direito próprio, mas de toda a coletividade. Também a Organização Não 
Governamental Abrace a Serra da Moeda não ajuizou a ação civil pública nº 
0014269-04.2018.8.13.0090 para tutelar direito próprio, de pessoa jurídica de 
direito público, mas para a tutela do direito de toda a coletividade, direta ou 
indiretamente, eventualmente pela futura instalação do empreendimento da ré 
“CSUL”. 

 
A extinção do presente feito é, portanto, medida que se impõe. 
 
Mais uma vez nos valemos da lição de Antônio Gidi: 
 
 
É preciso, pois, encontrar, no sistema do direito positivo brasileiro, solução 

para esse inconveniente: a) de lege lata, a interpretação mais correta do 

sistema, para a solução do impasse criado pela existência de “duas” ações 

coletivas “idênticas” (com mesmas partes, no sentido acima, mesma causa 

de pedir e mesmo pedido) contemporaneamente em curso (rectius: é a 

mesma ação, e não duas idênticas), é a aplicação dos dispositivos do CPC no 

que toca à matéria, mesmo porque assim dispõe, expressamente, o próprio 

CDC (art. 93, II, in fine). [...] No caso de duas ações coletivas, o potencial 

conflito é evidente, pelo que somente uma dessas ações deve prosperar. E 

nem seria de se esperar o prosseguimento de duas ações coletivas 

exatamente com o mesmo fim. [...] Desse modo, impõe-se que seja extinto o 
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segundo processo, naquilo que coincidir com o primeiro, prosseguindo o 

feito no juízo prevento. À entidade autora do processo extinto resta, apenas, 

a possibilidade de intervir no processo remanescente como assistente 

litisconsorcial. (Ob. Cit., p.223) 

 
 Esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 
 
 

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO EM 

MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÕES COLETIVAS. SUBSTITUÍDOS 

QUE FIGURAM EM MAIS DE UMA EXECUÇÃO. LITISPENDÊNCIA 

CONFIGURADA. 

I - Em se tratando de ações coletivas, a aferição da litispendência deve ser 

feita sob a ótica dos beneficiários dos efeitos da sentença, ainda que, em 

princípio, as partes processuais sejam diferentes no momento da impetração. 

II - As demandas executivas devem ser individualizadas de modo a evitar-se 

que os substituídos ou representados, efetivamente titulares do direito 

material defendido, recebam o pagamento em duplicidade, circunstância que 

caracterizaria bis in idem. 

III - Havendo representados que figuram, tanto na presente execução, quanto 

naquelas apontadas pela Autarquia previdenciária, a demanda ajuizada em 

momento posterior deve ser extinta, com fundamento no art. 267, inciso V, 

do Código de Processo Civil.  Precedentes. 

IV- Agravo Regimental improvido. (AgRg nos EmbExeMS 6864 / DF, Ministra 

REGINA HELENA COSTA, Terceira Seção, DJe 21.08.2014) 

 

 

  Também o Tribunal Regional Federal – 1ª Região já decidiu 
nesse sentido: 
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PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESPROVIMENTO 

DA APELAÇÃO. 

1. A identidade de demandas que caracteriza a litispendência é a 

identidade jurídica, quando, idênticos os pedidos, visam o mesmo efeito 

jurídico. Embora o MPF e o FNDE tenham pedido a condenação com 

base em preceitos diversos da Lei 8.429/92, o fato é o mesmo e, 

portanto, mesma é também a causa de pedir. 

2. Hipótese em que se dá a propositura de ações de improbidade por 

diferentes legitimados (MPF e FNDE). Nas ações coletivas, a identidade 

das partes também deve ser considerada sob o plano material, 

abrangendo todos os legitimados a postular em favor de interesses 

transindividuais. Correta a sentença que extinguiu o processo por 

litispendência (art.301,§2º-CPC). 

 3. Apelação não provida. (AC 2010.32.00.000041-4 / AM; APELAÇÃO CIVEL, 

DESEMBARGADOR FEDERAL OLINDO MENEZES, QUARTA TURMA, 

12.12.2014) 

 

PROCESSO CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO -

 LITISPENDÊNCIA.  

1. O substituto processual substitui toda uma categoria, não podendo  

eleger grupos de associados para, como substituto, ir a juízo.  

2. Somente por via do mandado de segurança individual é que grupos de  

associados interessados, com expressa autorização, podem litigar,  

tendo o sindicato como representante, em fenômeno de litisconsórcio.  

3. Inexistem duas ações coletivas, por absoluta impropriedade  

operacional quanto à legitimidade ativa.  

4. Duas ações coletivas simultâneas levam à extinção da segunda por  
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litispendência.  

5. Recurso improvido. (AMS 1999.01.00.002233-5 / DF; APELAÇÃO EM 

MANDADO DE SEGURANÇA, JUIZA ELIANA CALMON, QUARTA TURMA, 

10.09.1999) 

 

 
  Por todo o exposto, requer o Estado de Minas Gerais o 
reconhecimento da litispendência, com a consequente extinção do presente 
feito sem julgamento do mérito, nos termos do art.485, V, do Código de 
Processo Civil. 
 
II.2 – DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - DESNECESSIDADE 
– AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0014269-04.2018.8.13.0090 E TERMO DE 
TRANSAÇÃO E AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO COM O 
MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS - EXTINÇÃO DO 
FEITO – ART.485, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 
 
 
 O Novo Código de Processo Civil estabelece, em seu art.17, que 
“para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”.  Trata-se, 
assim, de condições que devem estar presentes para que se admita a 
propositura da ação, como condições de sua existência e eficácia. 
 
 Conforme esclarece Humberto Theodoro Júnior: 
 

Contudo, a prestação jurisdicional realizada por meio do processo e em 

resposta à ação não é dispensada à parte como simples assessoramento 

consultivo ou acadêmico; pressupõe, ao contrário, uma situação concreta 

litigiosa a dirimir em que o manejador do direito de ação tenha realmente 

interesse tutelável. 

Sendo um método ou sistema, o processo subordina-se a requisitos e 

condições indispensáveis à sua própria existência e eficácia. Não se pode 

alcançar, como é óbvio, a prestação jurisdicional mediante qualquer 

manifestação de vontade perante o órgão judicante. Tem-se, primeiro, que 
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observar os requisitos de estabelecimento e desenvolvimento válidos da 

relação processual, como a capacidade da parte, a representação por 

advogado, a competência do juízo e a forma adequada do procedimento (ver 

item 87, retro). 

 
 E prossegue: 
 

É que, embora abstrata, a ação não é genérica, de modo que, para obter a 

tutela jurídica, é indispensável que o autor demonstre uma pretensão idônea 

a ser objeto da atividade jurisdicional do Estado. Vale dizer: a existência da 

ação depende de alguns requisitos constitutivos que se chamam “condições 

da ação”, cuja ausência, de qualquer um deles, leva à “carência de ação”, e 

cujo exame deve ser feito, em cada caso concreto, preliminarmente à 

apreciação do mérito, em caráter prejudicial. Advirta-se, porém, que as 

condições da ação não foram instituídas para que o juiz, com base nelas, 

afirme ou negue o direito material que a parte pretende fazer atuar em juízo, 

mas apenas como uma etapa intermediária entre a propositura válida do 

processo e o final provimento judicial, este sim, destinado a compor o 

conflito de direito material travado entre os litigantes. 

Nessa ordem de ideias, condições ou requisitos da ação, como os conceitua 

Arruda Alvim, “são as categorias lógico-jurídicas, existentes na doutrina e, 

muitas vez es na lei (como é claramente o caso do direito vigente), mediante 

as quais se admite que alguém chegue à obtenção da sentença final”. 

As condições da ação são requisitos a observar, depois de estabelecida 

regularmente a relação processual, para que o juiz possa solucionar a lide 

(mérito). Operam, portanto, no plano da eficácia da relação processual. Em 

razão disso, não se confundem com os pressupostos processuais, que são 

requisitos de validade, sem os quais o processo não se estabelece ou não se 

desenvolve validamente. (in Curso de Direito Processual Civil. Vol. 1. 56ª edição. Rio 

de Janeiro: Forense, 2015. P. 221-222) 
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 Ainda nas palavras de Humberto Theodoro Júnior, o interesse de 
agir é assim conceituado: 
 
 

A primeira condição da ação é o interesse de agir, que não se confunde com 

o interesse substancial, ou primário, para cuja proteção se intenta a mesma 

ação. O interesse de agir, que é instrumental e secundário, surge da 

necessidade de obter por meio do processo a proteção ao interesse 

substancial. Entende-se, dessa maneira, que há interesse processual “se a 

parte sofre um prejuízo, não propondo a demanda, e daí resulta que, para 

evitar esse prejuízo, necessita exatamente da intervenção dos órgãos 

jurisdicionais”. 

Localiza-se o interesse processual não apenas na utilidade, mas 

especificamente na necessidade do processo como remédio apto à aplicação 

do direito objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais 

outorgada sem uma necessidade, como adverte Allorio. Essa necessidade se 

encontra naquela situação “que nos leva a procurar uma solução judicial, sob 

pena de, se não o fizermos, vermo-nos na contingência de não podermos ter 

satisfeita uma pretensão (o direito de que nos afirmamos titulares)”. Vale 

dizer: o processo jamais será utilizável como simples instrumento de 

indagação ou consulta acadêmica. Só o dano ou o perigo de dano jurídico, 

representado pela efetiva existência de uma lide, é que autoriza o exercício 

do direito de ação. Falta interesse, portanto, se a lide não chegou a 

configurar-se entre as partes, ou se, depois de configurada, desapareceu em 

razão de qualquer forma de composição válida. (ob. Cit. p.226-227) 

 
 
 Portanto, para que se tenha configurado o interesse de agir, deve 
a ação se revelar necessária para a defesa do interesse que se busca tutelar. 
Não basta que a ação seja útil, exigindo-se que a tutela jurisdicional seja 
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indispensável para a satisfação da pretensão, ou seja, que a pretensão não seja 
satisfeita de outra maneira. 
 
 Sobre os conceitos de utilidade e necessidade, assim leciona 
Fredie Didier Jr., em seu Curso de Direito Processual Civil: 
 
 

Há utilidade sempre o processo puder proporcionar ao demandante o 

resultado favorável pretendido; sempre que o processo puder resultar em 

algum proveito ao demandante. 

(...) 

O exame da “necessidade da jurisdição” fundamenta-se na premissa de que 

a jurisdição tem que ser encarada como última forma de solução de conflito. 
(ob.cit.. p.362) 

 
 
 No caso dos autos, revela-se patente a ausência de interesse de 
agir para a tutela da pretensão veiculada pelo autor. 
 
  Pretende o autor, pela presente ação, a imposição aos réus de 
uma série de obrigações relativamente ao licenciamento ambiental do 
empreendimento da ré CSUL. Entretanto, as referidas obrigações, como 
acima ressaltado, já são objeto da ação civil pública nº 0014269-
04.2018.8.13.0090, em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de 
Brumadinho/MG. 
 
 Ademais, na presente hipótese, verifica-se que foi celebrado 
Termo de Compromisso entre a ré CSUL e o Ministério Público de Minas 
Gerais, tendo como intervenientes o INSTITUTO DE PESQUISAS 
TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. – IPT, o 
INSTITUTO PRÍSTINO  e a SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO 
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – SEMAD, que 
objetiva sanar, de forma satisfatória, os questionamentos suscitados pelo 
autor, em sua inicial, por meio da complementação dos estudos já 
apresentados no âmbito do licenciamento ambiental, segundo os critérios 
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julgados necessários pelo autor, para fins de avaliação do impacto ambiental 
do empreendimento.  
 
 Conforme ensinamento de Sérgio Shimura: 
 

Em verdade, a razão do ajustamento é exatamente obviar os percalços 

inerentes à demanda judicial, aumentando ainda mais o volume dos 

processos, razão porque a lei lhe confere força executiva. Assim, careceria 

de interesse processual o ente legitimado que postulasse o mesmo direito, já 

reconhecido no termo de compromisso. (in Tutela Coletiva e sua efetividade. São 

Paulo: Método, 2006, p.135) 

 
 E o Termo de Compromisso já celebrado evidencia a ausência de 
interesse de agir para a presente ação, conforme lição de Fernando Reverendo 
Vidal Akaoui: 
 
 

O ajustamento preliminar poderá evidenciar a carência superveniente (total 

ou parcial) de ação civil pública já ajuizada, caso abarque seus pedidos, total 

ou parcialmente, ou impedirá a formação de nova relação processual, 

quando aquela ação ainda não tiver sido proposta, e fosse conter os pedidos 

ali obtidos. (in Compromisso de Ajustamento de Conduta Ambiental. 2. ed. rev. e atual. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 146) 

 

 Precisa é a lição de Eduardo Caprara quanto à impossibilidade de 
ajuizamento da ação quando um dos legitimados, baseando-se na mesma 
causa de pedir e pedidos, já exerceu a substituição processual, prevenindo a 
tutela dos direitos, inclusive pela celebração de termo de compromisso. Cite-
se: 
 

(...) por tratar-se de exercício de titularidade extraordinária, em substituição 

aos titulares efetivos dos direitos transindividuais, a atuação de um 

legitimado em substituição obviamente previne à tutela por outro igualmente 
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legitimado, de forma que, uma vez firmado o compromisso de ajustamento, 

impõe-se obstáculo à impetração de ações cujo objeto e obrigado sejam os 

mesmos. 

 
 E continua: 
 

Isso porque, os elementos da ação partes, causa de pedir e pedido, no caso, 

são idênticos. A causa de pedir e o pedido, redundaria nas ações propostas 

pelos demais legitimados nos mesmos termos do ajustamento, de sorte a 

restar alguma dúvida, apenas em relação às partes. Quanto a estas, há que se 

compreender que o exercício da faculdade atribuía por lei por um dos 

legitimados extraordinários, agindo como substituto processual, impõe-se 

frente aos demais, de sorte que o próprio artigo 5º da Lei 7.347/85, em seus 

parágrafos 2º e 5º, prevê a faculdade dos demais ingressarem como 

litisconsortes do que primeiro se habilitou a substituir. Destarte, a prevenção 

de um dos legitimados em firmar o compromisso de ajustamento de 

conduta, impõe, a ele e aos demais, a suspensão do direito de ação. (in 

 Natureza jurídica e efeitos do compromisso de ajustamento de conduta. Jus Navigandi, 

Teresina, ano 14, n. 2351, 8 dez. 2009. Disponível 

em: http://jus.com.br/revista/texto/13989. Acesso em: 7 de fev. de 2017). 

 
  
 Ainda, nas palavras de Motauri Ciocchetti de Souza:  
 
 

(...) temos no caso a previsão de acordo entre legitimado ativo e autor do 

dano, o qual, regularmente firmado, poderá ensejar execução em caso de 

descumprimento, tornando desnecessário, destarte, o processo de 

conhecimento. (in Ação Civil Pública e Inquérito Civil. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, 

p. 80) 

  

  

http://jus.com.br/revista/texto/13989
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 Assim, longe de se revelar como instrumento útil e necessário ao 
alcance das pretensões formuladas pelo autor, a presente ação revela patente 
duplicidade em relação aos objetivos perseguidos no âmbito da ação civil 
pública nº 0014269-04.2018.8.13.0090, na qual já é assegurada participação 
ao Ministério Público, além de apenas representar um entrave ao 
cumprimento das obrigações já impostas ao empreendimento réu no termo de 
compromisso firmado com o próprio MPMG. 
 
 O ajuizamento da presente ação atenta, portanto, contra os 
princípios da celeridade, eficiência e efetividade, não devendo ser admitido o 
seu processamento. 
 
 Pelo exposto, considerando que o objeto da presente ação já é 
perseguido nos autos da ação civil pública nº 0014269-04.2018.8.13.0090, 
onde é legalmente assegurada a participação do Ministério Público, e que o 
mesmo objetivo já é contemplado em Termo de Compromisso firmado pelo 
próprio autor, é manifesta a falta de interesse processual, pelo que se requer a 
extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos de art. 485, VI, do 
CPC/2015. 
 
II.3- DA CONEXÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0014269-
04.2018.8.13.0090 – COMPETÊNCIA DA 2ª VARA CÍVEL DA 
COMARCA DE BRUMADINHO/MG 
 
 
 Eventualmente ultrapassadas as preliminares acima, impõe-se o 
reconhecimento da conexão entre a presente ação e a ação civil pública nº 
0014269-04.2018.8.13.0090, com o consequente reconhecimento da 
competência do juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Brumadinho/MG para 
julgamento do presente feito. 
 
 Conforme exposto acima, o autor pretende a declaração de 
nulidade de licença já concedida, bem como impedir a concessão e/ou obter a 
invalidação de futuras licenças ambientais que venham ser concedidas à ré 
CSUL.  
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 Ocorre que, como ressaltado, o mesmo objetivo é perseguido 
pela Organização Não Governamental Abrace a Serra da Moeda, nos autos da 
ação civil pública nº 0014269-04.2018.8.13.0090, que tem trâmite perante o 
juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Brumadinho/MG, sendo, portanto, 
aquele o juízo competente também para o julgamento do presente feito, a fim 
de se evitar decisões contraditórias. 
 
 Pelo exposto, sendo evidente a conexão entre as ações, na forma 
do art.55 do CPC/2015, o Estado de Minas Gerais pugna pela remessa do 
presente feito para trâmite e julgamento perante o juízo da 2ª Vara Cível da 
Comarca de Brumadinho/MG. 
 
III- DO MÉRITO  
 
 No mérito, melhor sorte não assiste ao autor, devendo ser 
julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial. 
 
III.1- DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL – PROCESSO 
ADMINISTRATIVO - ATOS ADMINISTRATIVOS – PRESUNÇÃO 
DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE 
 
  Conforme exposto acima, o autor pugna pela procedência dos 
pedidos “a fim de decretar-se a ilegalidade e nulidade da LICENÇA PRÉVIA 

concedida e de quaisquer outras licenças ambientais que venham ser 

concedidas pelo 1ª réu ao 2º réu ou eventual sucessor, no curso do processo 

para fins de autorizar a implantação ou operação do empreendimento de 

parcelamento do solo para fins urbanos denominado CSUL”. Para tanto, 
sustenta, em síntese, que o órgão ambiental concedeu licença prévia ao 
empreendimento réu sem que houvesse resposta a questões relativas à 
viabilidade ambiental do empreendimento, deixando para analisá-las na fase 
de licença de instalação, o que viola a Constituição Federal e a Resolução 
CONAMA nº 237/97. 
 
  Contudo, em que pesem os fundamentos expostos pela parte 
autora, razão não lhe assiste, devendo ser julgados improcedentes os pedidos 
formulados na inicial. 
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 Inicialmente, cumpre ressaltar que os atos administrativos, 
quando editados, trazem em si a presunção de legitimidade e legalidade, ou 
seja, a presunção de que nasceram em conformidade com as devidas normas 
legais. Essa característica decorre da própria natureza do ato administrativo, 
como ato emanado de agente integrante do Estado. 
 
 Nas palavras de Celso Antônio Bandeira de Mello, a presunção 
de legalidade e legitimidade dos atos administrativos pode ser assim definida: 
 

É a qualidade, que reveste tais atos, de se presumirem verdadeiros e 

conformes ao Direito, até prova em contrário. Isto é: milita em favor deles 

uma presunção “juris tantum” de legitimidade; salvo expressa disposição 

legal, dita presunção só existe até serem questionados em juízo. Esta, sim, é 

uma característica comum aos atos administrativos em geral; as 

subsequentes referidas não se aplicam aos atos ampliativos”. (MELLO, 

Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo, São Paulo, 

Malheiros, 15. ed., 2003, pág. 382) 

 

 E conforme ensina Maria Sylvia Zanella di Pietro: 

 
(...) a presunção de legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a 

lei; em decorrência desse atributo, presume-se, até prova em contrário, que 

os atos administrativos foram emitidos com observância na lei. A presunção 

de veracidade diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo, 

presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim 

ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela 

fornecidos, todos dotados de fé pública. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella di. 

Direito administrativo, São Paulo, Atlas, 24. ed., 2011, págs. 199 e 200). 
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 Desse modo, como consequência da presunção de legalidade e 
legitimidade dos atos administrativos, o ônus da prova de invalidade do ato 
administrativo é transferido para quem a invoca. Ou seja, a prova do defeito 
apontado ficará sempre a cargo do impugnante e, até sua anulação, se for o 
caso, o ato terá plena eficácia. 
 
 Ora, em se tratando o licenciamento ambiental de processo 
administrativo, todos os atos administrativos que o compõem, até sua 
conclusão, encontram-se amparados pela mencionada presunção de 
legalidade e legitimidade de que gozam os atos administrativos em geral, não 
podendo ter seus efeitos suspensos sem a apresentação de prova inequívoca 
de sua ilegalidade. 
 
 Esse o entendimento dos Tribunais pátrios, inclusive deste 
egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Cite-se: 
 

Apelação - ação civil pública - usina hidrelétrica - dano ambiental -medidas 

de prevenção e reparação - cumprimento de condicionantes - prova do dano 

e nexo de causalidade - ausência - direito intertemporal - observância - ato 

administrativo - presunção de legitimidade - apelação à qual se nega 

provimento. 

1 - Necessária a prova efetiva do dano ambiental e do nexo de causalidade 

com a atividade desenvolvida pela usina hidrelétrica para condenar a 

concessionária à reparação e cumprimento das medidas condicionantes 

requeridas na ação civil pública. 

2 - A preservação do meio ambiente, aliada ao desenvolvimento sustentável, 

não está apartado do direito intertemporal. Respeito ao ato jurídico perfeito 

e à irretroatividade da lei. 

3 - Dado que os atos da Administração Pública gozam de presunção de 

legitimidade e legalidade, somente à vista de prova de vício insanável é que 

o Poder Judiciário está autorizado a revogar licença ambiental de operação 

da usina hidrelétrica, notadamente quando esta funciona há décadas, com 
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suas licenças renovadas pelo poder público, sem qualquer intercorrência. 
(TJMG, Apelação Cível 1.0024.08.137311-0/001, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Marcelo 

Rodrigues, 03.03.2017) 

 

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

EXTRAÇÃO E LAVRA DE MINERAIS. AUSÊNCIA DE LICENÇA 

AMBIENTAL. SOBRESTAMENTO DAS ATIVIDADES. DECISÃO 

REFORMADA. AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL DE FUNCIONAMENTO 

(AAF). PRESUNÇÃO DE VALIDADE E LEGALIDADE. RECURSO 

PROVIDO.  

A medida liminar, em Ação Civil Pública, deve ser deferida quando 

presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora.  

Celebrando a jurisprudência deste tribunal, não se sustenta a suspensão de 

atividades de extração e lavra de minerais, com a devida Autorização 

Ambiental de Funcionamento (AAF), expedida pela autoridade competente, 

que tem presunção de veracidade e legalidade.  

Tratando-se de momento preambular, ainda não é possível afirmar, com 

absoluta e indispensável segurança, que no caso em apreço é imprescindível 

a Licença Ambiental, e que não seja suficiente a Autorização Ambiental de 

Funcionamento (AAF). Necessidade de dilação probatória.  

Constatada a ausência do fumus boni iuris, justifica-se a reforma da decisão 

agravada. (TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0034.14.005498-1/001, 1ª Câmara Cível, 

Rel. Des. Armando Freire, 16.11.2015) 

 

 Nesse sentido, deve-se presumir que o licenciamento ambiental 
do empreendimento réu seguiu seu trâmite regular, observando todas as 
etapas necessárias e legalmente exigidas para a análise do requerimento de 
Licença Prévia, até a conclusão do processo e inclusão em pauta para análise 
do órgão ambiental julgador competente, o qual, de composição colegiada, 
decidiu pela sua concessão. 

http://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_resultado2.jsp?listaProcessos=10024081373110001
http://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_resultado2.jsp?listaProcessos=10034140054981001
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 A análise da existência ou não dos pressupostos exigidos para o 
acolhimento da pretensão ventilada pela parte autora deve, portanto, começar 
pela consideração de que os atos administrativos questionados na exordial 
encontram-se amparados pela presunção de legalidade e legitimidade, 
presunção esta que não pode ser afastada sem prova robusta e inequívoca de 
sua ilegalidade. In casu, verifica-se que a referida prova não existe. 
 
 Questiona o autor a concessão de Licença Prévia pelo órgão 
competente, aduzindo a insuficiência dos estudos ambientais apresentados, 
sem, contudo, sequer combater os argumentos, constantes do parecer que 
finaliza o processo administrativo, que entendem que, para fins de Licença 
Prévia, os estudos já concluídos são suficientes. 
 
 Ora, conforme restará demonstrado, os novos estudos solicitados 
ao empreendedor são necessários para as etapas seguintes - Licença de 
Instalação e Licença de Operação. Contudo, para a fase presente, Licença 
Prévia, os estudos já existentes são suficientes. Isso porque a Licença Prévia 
não autoriza qualquer intervenção na área do empreendimento, a qual só 
poderá ocorrer após a obtenção da Licença de Instalação, ainda não 
requerida. 
 
 Assim, dada a atual fase do licenciamento ambiental, há que se 
considerar que o autor não faz prova de imprescindibilidade da conclusão de 
novos estudos ambientais, sendo que os então apresentados, na avaliação do 
órgão ambiental competente, e do órgão colegiado julgador, foram 
suficientes.  
 
 Desse modo, considerando-se que o pedido de licenciamento 
ambiental do empreendimento réu está na fase de Licença Prévia, e foi objeto 
de análise em amplo e regular procedimento administrativo com tramitação 
por mais de 4 (quatro) anos, não se pode, acolhendo argumentos 
unilateralmente deduzidos pelo autor, suspender a licença deferida e, 
especialmente, obstar que a Administração dê regular tramitação a eventuais 
novos requerimentos de licença ambiental pelo empreendimento requerido, 
afastando a presunção de legalidade e legitimidade de que gozam os atos 
administrativos, notadamente quando não há qualquer prova de ilegalidade. 
 



Num. 129898717 - Pág. 21Assinado eletronicamente por: GRAZIELLE VALERIANO DE PAULA ALVES - 23/07/2020 11:45:07
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20072311450673900000128546086
Número do documento: 20072311450673900000128546086

 
 

www.age.mg.gov.br 

 

 - 21 - 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

Advocacia-Geral do Estado 
Procuradoria de Direitos Difusos, Obrigações e Patrimônio 

 

 

AS GERAIS 

Advocacia-Geral do Estado 
Procuradoria de Patrimônio Imobiliário e de Meio Ambiente 

 

 Ademais, como já ressaltado em manifestação anteriormente 
juntada aos autos, a análise do requerimento de licença ambiental da ré CSUL 
foi concluída e votada com amparo em decisão proferida pela i. Relatora 
Alice Birchal, nos autos do AGRAVO INTERNO CV Nº 1.0090.18.001426-
9/002. 
 
 Ressalte-se, ainda, que, conforme informação do órgão 
ambiental competente (documentos anexos), não há, nesse momento, 
qualquer requerimento do empreendedor para obtenção da licença de 
instalação, ou qualquer outro procedimento em tramitação pelo órgão 
ambiental competente. 
 
  Pelo exposto, devem ser julgados improcedentes todos os 
pedidos formulados na inicial. 
 
 
III.2. DOS LIMITES PARA O CONTROLE JURISDICIONAL DO 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL – INTERFERÊNCIA DO PODER 
JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – 
IMPOSSIBILIDADE. 
 

  Conforme citado, o autor pugna pela procedência dos pedidos “a 

fim de decretar-se a ilegalidade e nulidade da LICENÇA PRÉVIA concedida 

e de quaisquer outras licenças ambientais que venham ser concedidas pelo 1ª 

réu ao 2º réu ou eventual sucessor, no curso do processo para fins de 

autorizar a implantação ou operação do empreendimento de parcelamento 

do solo para fins urbanos denominado CSUL”. Para tanto, sustenta, em 
síntese, que o órgão ambiental concedeu licença prévia ao empreendimento 
réu sem que houvesse resposta a questões relativas à viabilidade ambiental do 
empreendimento, deixando para analisá-las na fase de licença de instalação, o 
que viola a Constituição Federal e a Resolução CONAMA nº 237/97. 
Contudo, a pretensão do autor, tal como formulada, não deve prevalecer, uma 
vez que extrapola os limites do controle de legalidade, para verdadeiramente 
imiscuir-se no âmbito de discricionariedade da Administração. 
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 Inicialmente, importante destacar que, em se tratando o 
licenciamento ambiental de típico ato administrativo discricionário, há limites 
para a realização do controle jurisdicional relativamente aos atos 
administrativos a ele referentes. 
 
 O licenciamento ambiental é um dos instrumentos de que a 
Administração Pública dispõe para implementar sua política de meio 
ambiente e visa compatibilizar o desenvolvimento econômico com a proteção 
dos recursos naturais, mediante controle das atividades efetiva ou 
potencialmente causadoras de impacto ambiental. 
 
  Daí porque compete à Administração aferir a oportunidade e a 
conveniência do deferimento ou não da autorização pleiteada. 
 
 Destaque para o voto proferido pelo ilustre Desembargador 
Brandão Teixeira quando do julgamento do Agravo de Instrumento n° 
1.0000.00.284951-1/000: 
 

Não se desconhece que todos têm direito a um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, nem mesmo que todos, o Poder Público e a 

coletividade, têm 'o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 

futuras gerações' (art. 225, caput, da CR/1988), mas isto não autoriza 

concluir que para alcançar tais finalidades deva ser suspensa, 

inopinadamente, toda e qualquer atividade potencialmente poluidora. A ser 

assim, não mais se admitiria a circulação de veículos automotores, porque 

estes, notoriamente, expelem gases poluentes. Seria o colapso dos grandes 

centros urbanos.  

Por isto, devem-se prestigiar as medidas tomadas pelo Poder Público, no 

exercício de seu poder de polícia ambiental, buscando redimensionar as 

atividades de modo a alcançar aqueles objetivos traçados pelo constituinte.  

(...)  
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Em princípio, portanto, tenho que esta norma revela preocupação do Poder 

Público com o meio ambiente, sem olvidar que as normas de proteção 

ambiental e preservação ecológica devem conciliar-se com o 

desenvolvimento econômico e a melhoria da qualidade de vida do homem. 

Isto porque a política ambiental deve ser um instrumento para proporcionar 

uma gestão racional dos recursos naturais, tal como determina o art. 186, 

inciso II, da Constituição da República.  

Demais disso, se o legislador atribuiu à Administração Pública a 

competência para exercer o poder de polícia ambiental, inclusive definindo a 

forma como este deverá atuar na consecução de seus objetos, não pode o 

Poder Judiciário, ao propósito de conferir imediata executividade a 

princípios constitucionais que estão sendo observados, subverter a ordem de 

competências de atuação e, de outra parte, inviabilizar ou onerar, 

injustamente, a atividade econômica legalmente permitida de algumas das 

diversas empresas de um ramo de atividade econômica. (TJMG, Agravo de 

Instrumento n° 1.0000.00.284951-1/000, Segunda Câmara Cível, Des. Brandão Teixeira, 

MG 20.12.2002) 

 

 Nesse contexto, o licenciamento ambiental trata-se efetivamente 
de ato discricionário, pertinente à esfera de valoração exclusiva do 
administrador, a quem incumbe praticar os atos pertinentes à sua função, 
atendo-se aos critérios de oportunidade e conveniência para a Administração, 
tendo sempre presente o interesse público. 
  
 O juízo de valoração da necessidade, utilidade, alcance do ato 
administrativo, sua oportunidade e conveniência, foge ao limite do controle 
jurisdicional, porque este deverá recair unicamente sobre os aspectos 
específicos da legalidade do ato, vedado que é ao Judiciário substituir-se ao 
administrador para emitir um pronunciamento de administração. 
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 Na lição de Seabra Fagundes: 
 

Para a prática de alguns atos, a competência da Administração é estritamente 

determinada na lei, quanto aos motivos e modo de agir. A lei lhe determina 

que, existentes determinadas circunstâncias, proceda dentro de certo prazo e 

certo modo. A competência diz-se então vinculada. A Administração 

Pública não é livre em resolver sobre a conveniência do ato, nem sobre o seu 

conteúdo. Só lhe cabe constatar a ocorrência dos motivos, e, com base neles, 

praticar o ato. Escusando-se a praticá-lo, no tempo e com o objetivo 

determinado, viola a lei. 

Noutros casos, a lei deixa a autoridade administrativa livre na apreciação do 

motivo ou do objeto do ato, ou de ambos ao mesmo tempo. No que respeita 

ao motivo, essa discrição se refere à ocasião de praticá-lo (oportunidade) e à 

sua utilidade (conveniência). No que respeita ao conteúdo, a discrição está 

em poder praticar o ato com objetivo variável, ao seu entender. Nestes 

casos, a competência é livre ou discricionária. A propósito de tais atos, não é 

possível cogitar de nulidade relacionada com o motivo, com o objeto, ou 

com ambos, conforme a respeito de qualquer um desses requisitos, ou dos 

dois, possa deliberar livremente a Administração. (O Controle dos Atos 

Administrativos pelo Poder Judiciário – Rio, 1979)  
 

 É vedado ao Poder Judiciário apreciar, no exercício do controle 
jurisdicional, o mérito dos atos administrativos. Cabe ao Judiciário examiná-
los, tão somente, sob o prisma da legalidade. Nesse sentido, cite-se: 
 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR INDEFERIDA. LICENÇA PRÉVIA 

COM BASE EM EIA-RIMA. OUTORGA DE LICENÇA AMBIENTAL. 

ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO "SUI GENERIS". 

CONTROLE JUDICIAL SOMENTE NA ESFERA DA LEGALIDADE. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 
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1 - Licenciamento visto sob a égide do meio ambiente caracteriza-se como 

procedimento administrativo regrado pela discricionariedade e restrições. 

2 - Compete à administração pública sopesar segundo seus critérios de 

conveniência e oportunidade se será ou não concedida a licença. Mostra-se a 

concessão de licença em matéria ambiental uma discricionariedade "sui 

generis" já que sua outorga depende da motivação carreada pelo eia-rima. 

3 – O controle sobre os limites da discricionariedade do ato administrativo 

se dá na esfera da legalidade do ato praticado. Referido controle é possível 

desde que respeite-se a discricionariedade administrativa nos limites em que 

ela é assegurada à administração pública pela lei. 

4 - Não se refere a insurreição do i. órgão ministerial à legalidade do ato 

administrativo praticado, não sendo outrossim fornecido ao juízo elementos 

que permitam inferir ter a autoridade administrativa extrapolado a 

discricionariedade que lhe é assegurada.  

5 - Agravo de instrumento improvido. (TRF-3a Região, Agravo de Instrumento nº 

95030252342-SP, Sexta Turma,  Relator o Juiz: Mairan Maia, DJU de 12/07/2000) 

  

 O mérito está no sentido político do ato administrativo e 
compreende os aspectos, nem sempre de fácil percepção, atinentes ao acerto, 
à justiça, utilidade, equidade, razoabilidade, moralidade, de cada 
procedimento administrativo. 
 
 Esses aspectos são resumidos no binômio: oportunidade e 
conveniência. O mérito é de atribuição exclusiva do Poder Executivo, e o 
Poder Judiciário, nele penetrando, no dizer de Ranelletti, citado por Seabra 
Fagundes, “faria obra de administrador, violando, dessarte, o princípio de 
separação e independência dos poderes”. Os elementos que o constituem são 
dependentes de critério político e meios técnicos peculiares ao exercício do 
Poder Administrativo, estranhos ao âmbito, estritamente jurídico, da 
apreciação jurisdicional: 
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O mérito do ato administrativo constitui um aspecto do procedimento da 

Administração, de tal modo relacionado com circunstâncias e apreciações só 

perceptíveis ao administrador, dados os processos de indagação de que 

dispõe e a índole da função por ele exercida, que ao juiz é vedado penetrar 

no seu conhecimento. Se o fizesse exorbitaria, ultrapassando o campo da 

apreciação jurídica (legalidade ou legitimidade), que lhe é reservado como 

órgão específico de preservação da ordem legal para incursionar no terreno 

da gestão política (discricionariedade), próprio dos órgãos executivos. 

Substituir-se-ia ao administrador, quando o seu papel não é tomar-lhe a 

posição no mecanismo jurídico-constitucional do regime, senão apenas 

contê-lo nos estritos limites da ordem jurídica (controle preventivo) ou 

compeli-lo a que os retome, se acaso transpostos (controle a posteriori). 

(Seabra Fagundes - Conceito de Mérito no Direito Administrativo, RDA 

23/02). 
 

 E, no caso dos autos, não sobejam dúvidas de que a competência 
para a tomada das decisões relativas ao licenciamento ambiental da empresa 
ré é reservada à Administração.  
 
 O art.225, §1º, IV da Constituição da República de 1988, 
estabelece que: 
 
 

Art. 225 – Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-

se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 

as presentes e futuras gerações. 

§ 1º – Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 

(...) 
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IV – exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade 

potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, 

estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade; 
 

 

 No mesmo sentido, dispõe a Lei Federal nº 6.938/81: 
 
 

Art. 10.  A construção, instalação, ampliação e funcionamento de 

estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou 

potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar 

degradação ambiental dependerão de prévio licenciamento ambiental.         

§ 1o  Os pedidos de licenciamento, sua renovação e a respectiva concessão 

serão publicados no jornal oficial, bem como em periódico regional ou local 

de grande circulação, ou em meio eletrônico de comunicação mantido pelo 

órgão ambiental competente.  

 
 Também a Lei Complementar nº 140/11 insere o licenciamento 
ambiental dentre as atribuições administrativas dos Estados: 
 
 

Art. 8o.  São ações administrativas dos Estados:  

(...) 

XIV - promover o licenciamento ambiental de atividades ou 

empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou 

potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar 

degradação ambiental, ressalvado o disposto nos arts. 7o e 9o;  

XV - promover o licenciamento ambiental de atividades ou 

empreendimentos localizados ou desenvolvidos em unidades de conservação 

instituídas pelo Estado, exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs);  
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 No Estado de Minas Gerais, a Lei nº 23.304/2019 atribui 
expressamente aos órgãos da Administração Estadual a competência para o 
licenciamento ambiental: 
 

Art. 42 – A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável – Semad –, órgão responsável por implementar e acompanhar as 

políticas públicas para a conservação, a preservação e a recuperação dos 

recursos ambientais, tem como competência planejar, elaborar, deliberar, 

coordenar, gerir e supervisionar as ações setoriais a cargo do Estado 

relativas: 

I – à formulação, à coordenação, à execução e à supervisão das políticas 

públicas de conservação, preservação e recuperação dos recursos 

ambientais, visando ao desenvolvimento sustentável e à melhoria da 

qualidade ambiental do Estado; 

II – ao planejamento, à execução e à coordenação da gestão ambiental de 

forma participativa e descentralizada, por meio da regularização ambiental e 

da aplicação de outros instrumentos de gestão ambiental; 

III – à promoção da educação ambiental e da produção de conhecimento 

científico, com vistas à melhoria da formulação e da implementação das 

políticas estaduais de meio ambiente e de recursos hídricos; 

IV – à proposição, ao estabelecimento e à promoção da aplicação de normas 

relativas à conservação, à preservação e à recuperação dos recursos 

ambientais e ao controle das atividades e dos empreendimentos 

considerados efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer 

forma, de causar degradação ambiental, em articulação com órgãos e 

entidades federais, estaduais e municipais; 

V – à orientação, à análise e à decisão sobre processo de licenciamento 

ambiental e autorização para intervenção ambiental, ressalvadas as 

competências do Conselho Estadual de Política Ambiental – Copam; 

VI – VETADO 



Num. 129898717 - Pág. 29Assinado eletronicamente por: GRAZIELLE VALERIANO DE PAULA ALVES - 23/07/2020 11:45:07
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20072311450673900000128546086
Número do documento: 20072311450673900000128546086

 
 

www.age.mg.gov.br 

 

 - 29 - 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

Advocacia-Geral do Estado 
Procuradoria de Direitos Difusos, Obrigações e Patrimônio 

 

 

AS GERAIS 

Advocacia-Geral do Estado 
Procuradoria de Patrimônio Imobiliário e de Meio Ambiente 

 

VII – à formulação, ao desenvolvimento e à implementação das políticas 

públicas relativas ao saneamento básico, em articulação com os demais 

órgãos e entidades da administração, e ao apoio aos municípios no âmbito 

dessas políticas; 

VIII – ao exercício do poder de polícia administrativa e a sua coordenação, 

no âmbito de suas competências; 

IX – à determinação de medidas emergenciais, bem como à redução ou à 

suspensão de atividades em caso de grave e iminente risco para vidas 

humanas ou para o meio ambiente e em caso de prejuízo econômico para o 

Estado; 

X – à decisão, por meio de suas superintendências regionais de meio 

ambiente, sobre processo de licenciamento ambiental de atividades ou 

empreendimentos de pequeno porte e grande potencial poluidor, de 

médio porte e médio potencial poluidor e de grande porte e pequeno 

potencial poluidor; 

XI – à formulação, à coordenação, à execução, à implementação, à 

supervisão e à fiscalização das políticas públicas relativas à proteção, à 

defesa e ao bem-estar dos animais silvestres, exóticos e domésticos no 

Estado; 

XII – à formulação e à implementação de políticas públicas de educação 

humanitária para a promoção do bem-estar animal e de manejo populacional 

ético dos animais silvestres, exóticos e domésticos no Estado; 

XIII – VETADO 

 

 Por sua vez, o Decreto Estadual nº 47.383/2018 dispõe:  
 
Art. 2º – Compete ao Copam e à Semad analisar e decidir sobre 

requerimentos de licenciamento ambiental a que se referem os incisos XIV e 
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XV do art. 8º da Lei Complementar Federal nº 140, de 8 de dezembro de 

2011. 

Parágrafo único – Integra a competência de que trata o caput a atuação, em 

caráter supletivo, nas ações administrativas de licenciamento e na 

autorização para intervenção ambiental, prevista no inciso II do art. 15 da 

Lei Complementar Federal nº 140, de 2011. 

 

Art. 3º – Compete à Semad analisar e decidir, por meio das 

Superintendências Regionais de Meio Ambiente – Suprams –, sobre 

processos de licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos: 

I – de pequeno porte e pequeno potencial poluidor; 

II – de pequeno porte e médio potencial poluidor; 

III – de médio porte e pequeno potencial poluidor; 

IV – de pequeno porte e grande potencial poluidor; 

V – de médio porte e médio potencial poluidor; 

VI – de grande porte e pequeno potencial poluidor. 

 

Art. 4º – Compete à Semad analisar e decidir, por meio da Superintendência 

de Projetos Prioritários – Suppri –, sobre os processos de licenciamento 

ambiental de atividades ou empreendimentos classificados como 

prioritários, conforme o art. 25 da Lei nº 21.972, de 2016, desde que: 

I – de pequeno porte e pequeno potencial poluidor; 

II – de pequeno porte e médio potencial poluidor; 

III – de médio porte e pequeno potencial poluidor; 

IV – de pequeno porte e grande potencial poluidor; 

V – de médio porte e médio potencial poluidor; 

VI – de grande porte e pequeno potencial poluidor. 
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Art. 5º – Compete ao Copam decidir, por meio de suas câmaras técnicas, 

sobre os processos de licenciamento ambiental de atividades ou 

empreendimentos previstos em seu regulamento. 

 

Art. 6º – Os requerimentos para intervenção ambiental, quando vinculados 

aos processos de licenciamento ambiental, serão analisados e decididos pela 

Semad, nos casos previstos nos arts. 3º e 4º; cabendo ao Copam decidir 

sobre as hipóteses previstas nos arts. 5º e 24. 

 
 Assim, não sobejam dúvidas de que compete aos órgãos 
ambientais decidir quanto à concessão, suspensão ou revogação de licenças, 
segundo os critérios previstos na legislação pertinente e também de acordo 
com os critérios de conveniência e oportunidade, não podendo tal decisão de 
mérito administrativo ser tomada e imposta pelo Poder Judiciário. 
 
  Destarte, a pretensão do autor, relativamente ao Estado de Minas 
Gerais, foge, pois, ao âmbito do mero controle de legalidade para 
verdadeiramente imiscuir-se na esfera de discricionariedade da 
Administração. 
 
 O simples fato do autor julgar, a seu exclusivo critério, que os 
estudos ambientais exigidos para a análise das próximas etapas do 
licenciamento ambiental deveriam ser exigidos desde já, não é fundamento 
suficiente a que sua pretensão seja de observância obrigatória para a 
Administração. Ao contrário, compete aos órgãos ambientais determinar 
quais os estudos devem, na forma da lei, instruir o requerimento de cada uma 
das licenças requeridas. 
 
  No caso dos autos, ao buscar impedir que a Administração dê 
regular andamento a eventuais novos requerimentos de licença ambiental da 
empresa ré, requerendo desde já sua declaração de nulidade, a pretensão do 
autor foge ao âmbito do controle de legalidade para verdadeiramente 
imiscuir-se na esfera de discricionariedade da Administração. 
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 Ora, ao contrário do que sustenta o autor, não há vedação legal a 
que os estudos complementares sejam analisados em momento posterior 
(Licença de Instalação). Isso porque a Licença Prévia não autoriza qualquer 
intervenção na área e seu requerimento, conforme análise do órgão 
competente, encontra-se instruído com estudos suficientes a esta etapa do 
licenciamento ambiental. 
 
 Diversamente do entendimento exposto pelo autor, não há que se 
falar em observância do princípio da precaução quando se está diante de 
mero requerimento de Licença Prévia. Tampouco há nos autos prova cabal de 
que os estudos já existentes no processo administrativo fossem insuficientes 
para análise da Licença Prévia, embora outros estudos já tenham sido 
exigidos pelos órgãos ambientais para instruir eventuais etapas posteriores. 
 
 Nesse sentido, importante considerar que, ao impedir que 
qualquer novo processo administrativo seja aberto perante o órgão 
competente, como quer o autor, estará se impedindo inclusive que esse órgão 
possa requerer outros estudos, informações e documentos que venha a 
entender pertinentes e essenciais à verificação quanto à possibilidade de 
instalação futura do empreendimento. Ou seja, a pretensão do autor, mais do 
que interferir no juízo de mérito dos órgãos ambientais, impede, na origem, o 
exercício de atividade administrativa típica, impedindo a regular condução e 
conclusão do processo administrativo. 
 
 Ora, compete ao órgão competente para julgamento a análise do 
requerimento, podendo deferi-lo, indeferi-lo ou mesmo baixar o processo em 
diligência, requerendo estudos, documentos e informações complementares. 
E o exercício desta competência será, sem qualquer amparo legal, obstado, 
caso venha a ser deferida do autor. 
 
 Como já exposto, não há exigência legal de que os estudos já 
requeridos para as etapas posteriores do licenciamento ambiental fossem 
exigidos, de plano, no âmbito de Licença Prévia, a qual, repita-se, não admite 
qualquer intervenção na área e tampouco confere ao empreendedor o direito à 
obtenção das demais licenças ambientais legalmente exigidas. 
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 Assim, ao contrário do sustentado pela parte autora, inexiste 
ofensa ao princípio da precaução, cabendo a análise do processo 
administrativo ao órgão ambiental competente.  Não cabe ao Judiciário 
declarar a nulidade licença ambiental já deferida sem prova cabal de sua 
ilegalidade ou impedir a análise e a decisão quanto a eventuais novos 
requerimentos do empreendimento réu, sem que se verifique concreta ofensa 
à lei na condução dos respectivos processos administrativos. 
 
 Por todo o exposto, e sob pena de ofensa ao art. 2º da 
Constituição da República, que consagra o princípio da separação de poderes, 
deve ser indeferido o pedido formulado pela parte autora.  
 
III.3- DA LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL – LICENÇA PRÉVIA – 
LEGALIDADE – POSSIBILIDADE DE SE EXIGIR ESTUDOS 
AMBIENTAIS COMPLEMENTARES EM ETAPAS POSTERIORES 
 

 Conforme já exposto, o autor pugna pela procedência dos 
pedidos “a fim de decretar-se a ilegalidade e nulidade da LICENÇA PRÉVIA 

concedida e de quaisquer outras licenças ambientais que venham ser 

concedidas pelo 1ª réu ao 2º réu ou eventual sucessor, no curso do processo 

para fins de autorizar a implantação ou operação do empreendimento de 

parcelamento do solo para fins urbanos denominado CSUL”. Para tanto, 
sustenta, em síntese, que o órgão ambiental concedeu licença prévia ao 
empreendimento réu sem que houvesse resposta a questões relativas à 
viabilidade ambiental do empreendimento, deixando para analisá-las na fase 
de licença de instalação, o que viola a Constituição Federal e a Resolução 
CONAMA nº 237/97. Contudo, referido entendimento não deve prevalecer. 
 
 Ao contrário do entendimento exposto pelo autor, o 
requerimento de Licença Prévia somente foi pautado após a conclusão de 
todos os estudos necessários à conclusão do processo administrativo referente 
a esta primeira etapa do licenciamento ambiental, fato este reconhecido em 
decisão do eg. TJMG, antes mencionada. 
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 Nos termos do art.8º da Resolução CONAMA nº 237/97, o 
licenciamento ambiental se divide nas seguintes etapas: 
 

Art. 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; 

II - Licença de Instalação (LI) - autoriza a instalação do empreendimento ou 

atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, programas 

e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais 

condicionantes, da qual constituem motivo determinante; 

III - Licença de Operação (LO) - autoriza a operação da atividade ou 

empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta 

das licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e 

condicionantes determinados para a operação. 

Parágrafo único. As licenças ambientais poderão ser expedidas isolada ou 

sucessivamente, de acordo com a natureza, características e fase do 

empreendimento ou atividade. 

 

 Importante ressaltar que, no caso dos autos, somente foi 
concedida a Licença Prévia requerida pelo empreendedor, não havendo que 
se cogitar, nesse momento, da análise dos requisitos para a concessão das 
licenças posteriores, as quais sequer foram objeto de requerimento pelo 
empreendedor até o presente momento. 
 
 E, tal como definido na Resolução CONAMA, a Licença Prévia 
destina-se a atestar a viabilidade ambiental do empreendimento e estabelecer 
os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas 
fases de sua implementação. 
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 Ou seja, na fase de licença prévia não se esgota toda a análise 
ambiental, mas se estabelece os requisitos e condicionantes que serão 
atendidos para as etapas seguintes. 
 
 Nesse sentido, não merece prosperar a alegação de que foi 
concedida a Licença Prévia à ré CSUL sem que estivessem concluídos os 
estudos de viabilidade necessários para tanto. Há clara confusão entre os 
requisitos para cada etapa do licenciamento ambiental. 
 
 Para fins de licença prévia, foram exigidos e concluídos todos os 
estudos essenciais para a análise do requerimento do licenciamento 
preliminar requerido pelo empreendedor, conforme esclarece o anexo 
Memorando.SEMAD/SUPPRI.nº 53/2020: 
 

Cumpre esclarecer que o processo de licenciamento do empreendimento 

CSul seguiu todos os trâmites regulares do licenciamento ambiental, não 

havendo, em sua análise, quaisquer desvios a serem reparados, quer pela 

Supram Central Metropolitana, unidade na qual foi iniciada a análise, quer 

na Superintendência de Projetos Prioritários, onde terminou. Tais práticas 

são cotidianamente aplicadas, não havendo, via de regra, outras lides abertas 

em relação a tais projetos (alguns, diga-se, com potencial impacto ambiental 

mais relevante, em tese, do que o que se discute como objeto da lide). 

 

 Não foi postergada a exigência de estudos de viabilidade 
ambiental, os quais foram apresentados e devidamente avaliados conforme 
esclarece o órgão competente, por meio do já citado 
Memorando.SEMAD/SUPPRI.nº 53/2020:  
 

a. Divergência entre dados apresentados quanto ao contingente 

populacional. 

Neste tópico, como já aqui apresentado, a revisão das taxas de crescimento e 

de adensamento populacional explicam tais divergências. No sentido estrito, 
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planejar-se para uma ocupação a maior (230 mil) e ter, ao final, uma 

ocupação menor (109 mil) é uma ação positiva, visto que os equipamentos e 

serviços urbanos estarão mensurados para uma pressão muito maior sobre os 

recursos. O contrário, certamente, seria negativo – prever 109 mil e ter, ao 

final, 230. Além disso, é preciso referir que tais valores dizem respeito a 

uma projeção estatística para crescimento populacional em 50 anos, 

necessitando, constantemente, de reavaliação. 

Neste sentido, considere-se, também, que a licença prévia deste 

empreendimento tem validade de 5 anos, sendo necessária, portanto, sua 

revisão antes de iniciar a fase 2; 

Veja-se que tal fator foi avaliado no projeto de licenciamento ambiental de 

forma ampla e condizente com a expansão urbana promovida na localidade, 

de forma a projetar e impor as medidas necessárias à fase de concepção em 

que foi aprovado. Sob tal aspecto, registra-se que a licença concedida se 

trata de licença prévia, sendo que eventuais alterações fáticas sobre o 

entorno serão objeto de discussão e levadas em consideração na análise das 

fases subsequentes do projeto. 

b. Ausência de dados primários para caracterização, notadamente 

níveis de ruídos da região, qualidade das águas, etc. 

Neste sentido é preciso separar a fase de diagnóstico daquela em que haverá, 

efetivamente, intervenção. O levantamento de ruídos, nesta fase 

(diagnóstico) se esvazia primeiro por ser, em sua maior parte, em áreas 

naturais, cujo comportamento esperado é de baixos ruídos. Em segundo 

lugar, pelo seu distanciamento no tempo, tendo em vista a dinâmica de 

ocupação naquela região. Assim, espera-se que, na fase de Licença de 

Instalação, na qual são, conforme legislação em vigor, apresentados os 

projetos executivos – inclusive dos planos de controle ambiental -, que seja 

feita a medição de referência. Cabe registro, igualmente, que tais aspectos 

possuem valores de referência instituídos em norma ABNT, não podendo o 
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empreendedor, portanto, ultrapassá-los, sob pena de aplicação das sanções 

legais já previstas. 

Em relação à qualidade das águas, tais medidas devem ser tratadas 

igualmente na análise dos projetos executivos, tendo em vista a 

possibilidade de mudanças ao longo do tempo. 

c. Ausência de informações acerca do tratamento e lançamento de 

efluentes. 

O tema foi devidamente tratado, tanto nos estudos e projetos básicos 

apresentados, quanto no parecer único, no item 2.2.3. Esgotamento 

Sanitário. Apresentado sucintamente no parecer, restou clara a análise do 

órgão ambiental, bem como a determinação de seu detalhamento: 

(...) 

Tais informações são devidas quando do licenciamento das Estações de 

Tratamento de Esgoto (ETE), em sua fase executiva. O licenciamento em 

fase prévia trata de um masterplan, uma proposta conceitual, sem ainda a 

aprovação urbanística, que poderá alterar os projetos executivos, 

arruamento, etc., bem como a análise da LP o pode fazer (e neste caso 

específico assim o foi, uma vez que a imposição de condicionantes 

impedirá, por exemplo, a ocupação de áreas de campo rupestre ferruginoso, 

como veremos adiante). 

Mor das vezes tais licenças cabem ao concessionário local, que receberá 

todo o equipamento devidamente implantado, e não ao loteador. 

d. Ausência de indicação do ponto de lançamento de esgoto e impacto 

sobre a qualidade da água. 

Tal item se confunde com o anterior. Deve-se esclarecer que a legislação 

protege os corpos receptores, impedindo lançamento de efluentes sanitários 

que possa, de qualquer maneira, deplecionar os recursos hídricos, alterando 

os parâmetros de sua classificação. 

e. Fauna. 
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Foram citadas como supostas inconsistências a inadequação metodológica, 

utilizando-se listagens defasadas, mas sem referir a quais listagens se referia, 

ou ainda quais seriam as listagens a serem consultadas. Não há possibilidade 

de confrontar as informações apresentadas pelo requerente. 

Quanto ao diagnóstico, de fato em fase de licença prévia não se espera 

esgotar tal levantamento. O Parecer Único já trouxe, ao longo do texto, a 

discussão de tal inventariamento. 

Tal tema, no projeto, recebeu especial atenção, havendo, além das 

obrigações de proteção já estabelecidas em norma, um programa específico 

de Resgate e monitoramento contínuo da fauna – criação de parcelas 

permanentes de monitoramento para fauna e flora. 

Cumpre, ainda, esclarecer que as exigências de aprofundamento de 

inventário se dão conforme impactos previstos, uma vez que, no caso de 

alguns grupos, tal levantamento é baseado na captura e eutanásia dos 

indivíduos, gerando, por si só, impactos desmedidos na fauna, sobretudo em 

relação às espécies ameaçadas. 

Assim, se tais espécies locais já são conhecidas e mapeadas, não impende ao 

empreendedor realizar novas buscas com o objetivo único de reforçar os 

dados primários. 

Em relação à espécie de crustáceo citada, que habita poças e alagados 

temporários, tal espécie foi objeto de discussão tanto pelas equipes técnicas 

quanto pelo Copam, redundando na elaboração de estudo específico, 

determinado pela Condicionante 19: 

Apresentar proposta de Programa de Monitoramento dos ambientes 

(Comunidade Bentônica) onde foram identificados indivíduos do grupo 

Artropoda, sub-filo crustáceo a ser aprovado pelo órgão ambiental. 

Incidentalmente, registre-se que tais espécies são encontradas mormente em 

áreas de APP, e que na fase de LP não há qualquer autorização para 

intervenção ambiental. Destaca-se, novamente, o caráter de concepção do 
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projeto que é inerente a Licença Prévia, não gerando direito adquirido caso 

sobrevenham manifestações de fatores ambientais que ensejem a alteração 

da metodologia de controle e mitigação, ou eventual inviabilidade sob o 

ponto de vista ambiental. 

f. Em relação à flora, o requerente afirma não terem sido 

definidos/identificados os pontos de amostragem, bem como 

identificação insuficiente de espécies no EIA. 

O Requerente parece, neste caso, reestabelecer a dinâmica própria do 

licenciamento, trazendo para a fase de licença prévia um estudo que só deve 

ser apresentado na fase de licença de instalação, em que se avalia o 

inventário florestal e/ou censo florestal. É nesta fase que serão mapeados os 

indivíduos da flora, e não no diagnóstico. Na fase atual, o levantamento 

florístico é o indicativo necessário para apreciação da viabilidade ambiental. 

Cita, inclusive, vistoria realizada após a discussão da licença prévia do 

empreendimento. De fato, faz referência, inclusive, a um programa que fará 

parte, ainda, da fase de licença de instalação – Programa de Resgate de 

Flora, Salvamento de Germoplasma e Criação de Viveiro de Mudas do 

projeto CSul – que dependerá, ainda, das devidas autorizações de supressão 

de vegetação, a serem analisadas na fase de LI. 

Não cita o fato de que a licença prévia não autoriza qualquer intervenção 

ambiental. No item “h” trataremos melhor da dinâmica da autorização para 

intervenção ambiental. 

g. Em relação aos campos rupestres ferruginosos, ao contrário do que 

foi citado, a caracterização da ADA e AID trouxe claramente tal 

classificação vegetacional. 

Basta compulsar o item 6.1.1 do Parecer Único. Ademais, à página 40 se 

registra: 

(...) 
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Não há, portanto, que se falar em qualquer lacuna existente em relação à 

fitofisionomia citada. A conclusão a que chegou o requerente, baseada tão 

somente no EIA, se mostra falha e incompleta. Se o processo de 

licenciamento é dinâmico e prevê a análise dos dados, sua complementação, 

discussão, reelaboração de projetos, etc., é preciso que a equipe técnica de 

apoio ao requerente verifique o processo em sua íntegra, e não apenas no 

estudo inaugural. 

h. Neste tópico, mais grave é a afirmação do requerente: “(...) errou 

gravemente o empreendedor... sem a complementação dos estudos 

apresentados, não há também como avaliar a compensação da mata 

atlântica (que deve ser anterior a LP por exigência da Recomendação 

no. 05 do MPE) (...)”. 

Em face da convicção das equipes de licenciamento ambiental que os 

procedimentos adotados são pautados em estrita observância dos padrões 

legais, regulamentares e técnicos, registre-se que a Semad optou por não 

acatar a recomendação endereçada pelo membro do parquet, que como é de 

conhecimento, não possui caráter vinculante. Assim foi editado 

OF.GAB.SEMAD.SISEMA 1070/13, cujo original foi entregue ao Exmo. 

Sr. Procurador, Dr. Alceu J. T. Marques, em 22 de outubro de 2013, às 13h 

58min: 

(...) 

Não há, portanto, que se falar em exigência de verificação de tais parâmetros 

na fase de Licenciamento Prévio, mantendo-se a prática vigente na Semad. 

Desse modo, o detalhamento qualiquantitativo do inventário florestal deverá 

instruir o processo específico de autorização para intervenção ambiental, nos 

termos do Decreto 47749/2019, cuja análise se dá na fase de Licença de 

Instalação. 

i. Em relação aos patrimônio histórico-cultural: 
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A competência da análise repousa sobre o IEPHA e o IPHAN, conforme já 

descrito. O processo possui anuência de tais órgãos, e não cabe à Semad o 

controle de legalidade das anuências destes órgãos. 

j. Em relação aos estudos espeleológicos: 

Trouxe o MPMG lógica estranha ao licenciamento ambiental. No 

licenciamento são seguidas as premissas e diretrizes apresentadas pela 

legislação pertinente e sistematizadas na Instrução de Serviço Sisema 

08/2017, disponível no sítio eletrônico da Semad, fruto de uma ampla 

discussão entre a Semad, o CECAV/ICMBio e o próprio MPMG, por meio 

da Coordenadoria Estadual de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico de 

Minas Gerais. 

Tais premissas foram rigorosamente seguidas, e estão devidamente 

apresentadas em tópico próprio, item 4 do Parecer Único, iniciando à página 

18. Neste tema, destaca-se: 

(...) 

Isto porque, quando não há estudo de relevância, as cavidades assumem 

status de máxima relevância, não sendo autorizada qualquer intervenção nas 

mesmas ou em suas áreas de influência. Assim, não se exigem estudos 

dispendiosos e desnecessários, uma vez que a análise de relevância só se 

aplica à possibilidade de autorizar intervenções em cavidades naturais 

subterrâneas, o que não se aplica. 

 

 Quanto à disponibilidade hídrica, importante ressaltar que o 
empreendimento em questão tem sua instalação prevista em 4 (quatro) fases, 
que deverão se desenrolar ao longo de 50 (cinquenta) anos. Assim, 
considerado o grande lapso temporal exigido para que se dê toda a 
implantação do empreendimento e ocupação da área, a disponibilidade 
hídrica para todo o empreendimento não pode ser corretamente avaliada 
numa etapa preliminar. 
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 Esta a razão pela qual, após a análise dos estudos já 
apresentados, o órgão ambiental concluiu que a disponibilidade hídrica para o 
empreendimento deverá ser demonstrada no momento da sua instalação, e, 
mais, no momento de instalação de cada fase. Cada fase deverá ser 
devidamente licenciada e, se não comprovada a disponibilidade hídrica no 
momento da instalação, a licença será indeferida. 
 
 Ora, necessário observar que a primeira fase de implantação do 
empreendimento tem sua conclusão prevista para 2.029 e o seu término, das 
quatro fases, como já exposto, para daqui a 50 (cinquenta) anos. Se estudos 
de disponibilidade hídrica só fossem exigidos agora, e não nas etapas 
posteriores, como quer o autor, deixar-se-ia de considerar que uma região 
com disponibilidade hídrica atual poderá não tê-la daqui a 10 (dez), 20 
(vinte) ou 50 (cinquenta) anos. 
 
 Assim, a postura do órgão ambiental de exigir estudos mais 
complexos de disponibilidade hídrica nas etapas posteriores, ao contrário do 
afirmado pelo autor, não tem por objetivo acelerar o licenciamento ambiental, 
mas resguardar e garantir que o empreendimento só venha a ter sua instalação 
autorizada se demonstrada a disponibilidade hídrica no momento de 
implantação de cada fase, ou seja, quando da análise da Licença de Instalação 
referente a cada uma das etapas. E, repita-se, eventualmente verificado que 
não há disponibilidade hídrica para algumas das fases de implantação, sua 
instalação não será autorizada. 
 
 Mais uma vez se transcreve os esclarecimentos prestados pelo 
órgão ambiental competente: 
 

(...) 

k. Finalmente, e mais importante, do que se depreende de toda a 

solicitação: tratou-se do debate acerca da disponibilidade hídrica do 

empreendimento. 

Em primeiro lugar: cabe à concessionária local a manifestação acerca da 

disponibilidade de atender às demandas de água e esgoto. Este é o primeiro 

projeto de parcelamento do solo urbano no Estado de Minas Gerais do qual 
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se exigiu, por efetiva proatividade das equipes técnicas da Semad, algum 

estudo de disponibilidade hídrica. Tal exigência só teve lugar exatamente 

por ser um processo de longo termo, que planejou suas fases de implantação 

e operação para os próximos 50 anos, e visualizou, em sua conformação 

final, a exigência de planejamento da ocupação por uma população 

superestimada de 230 mil habitantes. 

(...) 

Assim, por óbvio se buscou, como é a prática usual, estabelecida nas 

normativas próprias, levar à discussão das outorgas a quantidade, qualidade, 

forma de explotação, tratamento, etc., dos recursos hídricos, sobretudo 

considerando-se que, para a primeira fase de ocupação (até 2029), a 

demanda prevista é para cerca de 23 mil pessoas, número muito inferior ao 

projetado em fase final. 

Para esta fase, os dados apresentados, bem como a revisão do mapeamento, 

em escala adequada, e considerando as interferências geológicas (por 

exemplo, aquíferos, aquicludes – barreiras impermeáveis de rocha, etc) 

foram considerados suficientes para uma demanda de até 76.000 pessoas, 

considerando-se um período de bombeamento de 20 horas/dia, o que 

atenderia – com folga – a população esperada na primeira e segunda fases de 

implantação e operação. 

Ainda que, para apenas a fase de viabilidade ambiental, tais dados tenham 

sido considerados pelo órgão ambiental analista, bem como na Câmara 

Técnica do COPAM, cujas competências para análise e julgamento se 

estabelecem na Lei 7.772/80 e Lei 21.972/16, bem como seus decretos 

regulamentadores, tais órgãos ainda assim determinaram o detalhamento dos 

estudos de disponibilidade hídrica, das diferentes fontes disponíveis. 

Tais estudos tem como resultado exatamente o que busca o requerente: o 

detalhe das informações, os pontos de captação ideais, os efeitos da 

explotação de água subterrânea nos usos difusos, a composição do modelo 
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hidrogeológico, as condições de recarga e descarga do aquífero, etc. Tais 

considerações, como já informado, estão disponíveis no Parecer Único, item 

5.4, pp 28 e seguintes. 

Importa frisar que não se buscou esgotar todas as possibilidades em tal 

análise. É de se considerar que, num planejamento de longo prazo (50 anos) 

haverá inserção de novas variáveis nesta análise, como por exemplo, o 

esgotamento de mina de extração de ferro na região, tornando a água hoje 

outorgada em volume disponível. Ademais, uma eventual necessidade de 

água para abastecimento público, conforme a Lei Estadual 13.199/99, teria 

prioridade sobre outros usos, como para indústria ou mineração, ao contrário 

do que quer fazer crer o requerente, que inverte a lógica ao tratar de tais usos 

como preponderantes – de modo a gerar impacto sobre a disponibilidade 

hídrica para abastecimento público. 

Também insta o requerente a que o empreendedor considere os usos não 

registrados, que não possuem outorga ou cadastro, no balanço hídrico 

regional. Neste caso, é preciso anotar, primeiro, que tais usos são 

irregulares, ilegais. Se não há registro, não há fonte de informação de que 

poderia se valer o empreendedor. 

Cabe solicitar ao requerente, enfim, que informe à SEMAD quais seriam tais 

usos, se conhecidos do órgão ministerial, de modo que o Sisema, por meio 

de suas equipes de fiscalização e da PMMG/DMAT, possa fazer cumprir a 

legislação. 

Ademais da análise e manifestação da equipe técnica, bem como da ampla 

discussão realizada na Câmara Técnica do Copam, como se pode depreender 

da Ata da 18 Reunião Ordinária da Câmara de Atividades de Infraestrutura 

de Transporte, Saneamento e Urbanização do Copam, o tema foi tratado, 

ainda, em TERMO DE COMPROMISSO assinado pelo empreendedor e 

Ministério Público de Minas Gerais (inclusive a requerente), com a 
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interveniência da Semad, do Instituto Prístino e do Instituto de Pesquisas 

Tecnológicas de São Paulo (IPT). 

Tal acordo trazia a seguinte ementa: 

(...) 

Ora, certo é que o objeto, cujos relatórios parciais, inclusive de avaliação 

dos intervenientes, foram fartamente citados na requisição inicial, previa sua 

aplicação nas licenças de implantação, não sendo termo revisionista. Ao que 

conste, até o momento a compromissária vem honrando com seus 

compromissos, não havendo informação de que tal Termo tenha sido 

executado extrajudicialmente. 

Registre-se, novamente, que a ONG nominada na requisição inicial tem sido 

convidada pelo Ministério Público de Minas Gerais a participar das reuniões 

técnicas, bem como a apresentar manifestações supostamente técnicas (esta 

Superintendência desconhece a emissão de Anotação de Responsabilidade 

Técnica juntada às manifestações da ONG), mesmo não havendo, no termo 

de compromisso, qualquer menção a tal participação. 

Também é certo que o risco do negócio é exclusivo do empreendedor: sua 

possibilidade de expansão tem como limitador, entre outros, a 

disponibilidade hídrica. Se atualmente a demonstração de disponibilidade é 

para atender a 76 mil habitantes, expansões posteriores deverão ter novas 

demonstrações. Daí, portanto, a determinação de novos e aprofundados 

estudos de disponibilidade hídrica, tanto no licenciamento quanto no Termo 

de Compromisso firmado com o MPMG mesmo. 

  

 Apenas, por cautela, destaca-se que, como transcrito acima, os 
estudos já concluídos atestam a disponibilidade hídrica para as 2 (duas) 
primeiras fases do empreendimento. 
 
 Assim, não há que se falar em açodamento do licenciamento 
ambiental. Conforme esclarece o órgão ambiental, o licenciamento seguiu seu 
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regular trâmite, com a observância de todos os requisitos previstos em lei, 
não havendo que se falar em vícios ou ilegalidades. 
 

 Pelo exposto, demonstrada a legalidade do processo 
administrativo de licenciamento ambiental, devem ser indeferidos os pedidos 
formulados na inicial. 
 
IV-CONCLUSÃO 

 
Por tais alegações, o Estado de Minas Gerais requer: 
 
a) Seja reconhecida a litispendência, relativamente à ação civil 

pública nº 0014269-04.2018.8.13.0090, com a consequente 
extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 
485, V do CPC; 

b) Seja reconhecida a ausência de interesse de agir do autor, 
com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito, 
nos termos do art.485, VI do CPC; 

c) Noutra hipótese, requer seja reconhecida a conexão entre o 
presente feito e ação civil pública nº 0014269-
04.2018.8.13.0090, com a consequente remessa do feito ao 
juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Brumadinho/MG; 

d) Por fim, requer sejam julgados improcedentes os pedidos 
formulados pelo autor. 

 
O réu pugna, ainda, pela juntada dos documentos anexos. 
 
 Termos em que pede deferimento. 
Belo Horizonte, 23 de julho de 2020. 

 
GRAZIELLE VALERIANO DE PAULA ALVES 

Procuradora do Estado 
OAB/MG 97.263 - MASP 1122392-2 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Justiça de Primeira Instância
  
Comarca de NOVA LIMA / 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Lima
 
 
PROCESSO Nº 5001472-34.2020.8.13.0188
CLASSE: AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL (65)
ASSUNTO: [Área de Preservação Permanente]
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO - MPMG 
RÉU: CSUL DESENVOLVIMENTO URBANO, ESTADO DE MINAS GERAIS 
 
Vistos, etc.
Antes da análise do pedido liminar, intime-se o réu Estado de Minas Gerais, para que preste as
informações que entender necessárias no prazo de até 72(setenta) e duas horas.
Após, venham os autos imediatamente conclusos.
Intime-se. Cumpra-se. 
NOVA LIMA, 2 de abril de 2020
 
                                   Ouça-se o Ministério Público em regime de urgência.
                                   Nova Lima, 02 de Abril de 2020.
 
Rua Pereira de Freitas, 163, Centro, NOVA LIMA - MG - CEP: 34000-288
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Justiça de Primeira Instância
  
Comarca de NOVA LIMA / 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Lima
 
 
PROCESSO Nº 5001472-34.2020.8.13.0188
CLASSE: AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL (65)
ASSUNTO: [Área de Preservação Permanente]
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO - MPMG 
RÉU: CSUL DESENVOLVIMENTO URBANO, ESTADO DE MINAS GERAIS 
 
Vistos, etc.
Intime-se o Ministério Público para manifestação, inclusive quanto a conexão levantada pelo réu
Estado de Minas Gerais.
Após, venham os autos conclusos para deliberação.
Intime-se. Cumpra-se.
NOVA LIMA, 5 de maio de 2020
 
 
Rua Pereira de Freitas, 163, Centro, NOVA LIMA - MG - CEP: 34000-288
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Justiça de Primeira Instância  
Comarca de NOVA LIMA / 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Lima
 
 
PROCESSO Nº 5001472-34.2020.8.13.0188 GC 
CLASSE: AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL (65)
ASSUNTO: [Área de Preservação Permanente]
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO - MPMG 
RÉU: CSUL DESENVOLVIMENTO URBANO, ESTADO DE MINAS GERAIS 
 

DECISÃO
 
Vistos, etc.
Trata-se de Ação Civil Pública, com pedido de Tutela de Urgência, proposta pelo 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, em face de ESTADO DE MINAS
GERAIS e CSUL DESENVOLVIMENTO URBANO S.A, ambos qualificados nos autos.
Em suma, atesta o autor que instaurou Inquérito Civil a partir de representação formulada por
diversas ONGs que notificaram que o empreendimento de parcelamento do solo para fins
urbanos conhecido como CSUL, demandará grande quantidade de água, estimando-se no
EIA/RIMA o consumo de 624.679 m³ ao mês.
Aduz que o referido empreendimento será instalado no entorno da Lagoa dos Ingleses, na cidade
de Nova Lima/MG.
Afirma o Parquet, que a continuidade do licenciamento ambiental do empreendimento para a fase
de instalação causará inúmeros danos ambientais, alegando que o procedimento administrativo
terá continuidade, sendo este eivado de lacunas e ilegalidades apontadas nos relatórios técnicos
produzidos no Inquérito Civil.
Ressalta que o órgão ambiental concedeu licença prévia ao empreendimento requerido sem que
houvesse resposta a questões relativas à viabilidade ambiental do mesmo, deixando para
analisá-las na fase de licença de instalação, o que viola a Constituição Federal e a Resolução
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CONAMA nº 237/97.
Liminarmente, pugnou pela suspensão da licença prévia concedida ao parcelamento do solo na
localidade mencionada acima, bem como que se abstenham de dar sequência ao procedimento
de licença de instalação caso já iniciada.
Com a petição inicial encontram-se acostados os documentos comprobatórios.
No despacho ID-110744990, foi determinado a intimação do Estado de Minas, para manifestação
no prazo de 72(setenta e duas) horas, tendo se manifestação na petição ID-113916764,
oportunidade que requereu que fosse reconhecida a litispendência, relativamente à ação civil
pública nº: 0014269-04.2018.8.13.0090, com a consequente extinção do feito sem resolução do
mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC; que seja reconhecida a ausência de interesse de agir
do autor, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art.485,
VI, do CPC, e que noutra hipótese, pudesse ser reconhecida a conexão entre o presente feito e
ação civil pública nº: 0014269-04.2018.8.13.0090, com a consequente remessa do feito ao juízo
da 2ª Vara Cível da Comarca de Brumadinho/MG.
Ouvido o Ministério Público acerca das alegações, pugnou pela rejeição da preliminar suscitada,
com consequente análise do pedido liminar. (ID-116713613). 
Vieram os autos conclusos.
É o breve relatório. Decido.
Vale ressaltar que a tutela de urgência somente deverá ser concedida quando presentes os
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado
útil do processo, conforme preceitua o art. 300 do CPC.
Além desses elementos, a tutela provisória de urgência antecipada (satisfativa) exige a
observância de um pressuposto específico, qual seja: a ausência de perigo de irreversibilidade
dos efeitos da decisão (art. 300, §3º, CPC).
Analisando os documentos juntados, entendo que, por ora, não restaram comprovados os
argumentos apresentados pela parte autora a ponto do convencimento da verossimilhança das
alegações, diante da documentação colacionada aos autos.
Verifico que o pedido de tutela de urgência está embasado no inquérito civil n°: 0188.15.000608-
1, o qual vem tramitando desde o ano de 2015.
Tenho que as provas apresentadas, embora revestidas de veracidade, não comprovam de forma
satisfatória as irregularidades do ato administrativo em debate, a ponto de invalidá-lo em sede
liminar. 
Vislumbro que a parte autora deixou de comprovar a irregularidade na licença ambiental
concedida e, sendo assim, para melhor análise da situação fática será necessária dilação
probatória exaustiva.
Lado outro, levo em consideração que os atos da Administração Pública, são dotados de
presunção de legitimidade e legalidade, o que de tal modo, impõe prova cabal de sua ilegalidade
para intervenção do Poder Judiciário na sua aplicação. 
A jurisprudência do e.Tribunal de Minas Gerais, tem adotado o seguinte posicionamento,
vejamos:
 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE – MUNICÍPIO DE
PEDRO LEOPOLDO - "CARSTE LAGOA SANTA" - EXPLORAÇÃO E BENEFICIAMENTO DE
PEDRA LAGOA SANTA - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE EFETIVA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL
NA PROPRIEDADE OBJETO DOS AUTOS - ABSTENÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO -
PODER DISCRICIONÁRIO - INGERÊNCIA INDEVIDA DO PODER JUDICIÁRIO NO ÂMBITO DA
ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL -- OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES.
Não sendo demonstrada a existência de passivo ambiental, porquanto sequer foi comprovada a
irregularidade do licenciamento ambiental e tampouco a efetiva degradação ambiental no imóvel
em questão, para que seja determinada a desativação, desmobilização, descomissionamento e
recuperação ambiental da referida área, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes
tais pedidos, porquanto não se desincumbiu o autor do ônus que lhe atribui o art.373, I do NCPC
(art. 333, I, do CPC/73). A licença ambiental ou sua dispensa não possui caráter definitivo, motivo
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pelo qual a administração pública pode negar renovação, ou mesmo revogar aquelas em que for
constatada a não adequação à legislação ambiental, cabendo ao Poder Judiciário a verificação do
aspecto legal do ato administrativo. Sem antes que o ato seja submetido ao crivo do
administrador e caracterizada a ilegalidade, não se pode admitir a intervenção judicial como
hipótese condicional à concessão ou renovação de alvará, sob pena de ingerência indevida da
função administrativa, em flagrante ofensa ao princípio constitucional da separação dos poderes
 (TJMG -  Apelação Cível  1.0210.12.006519-3/001, Relator(a): Des.(a) Yeda Athias , 6ª CÂMARA
CÍVEL, julgamento em 26/04/2016, publicação da súmula em 06/05/2016).
 
Sendo assim, por não ver preenchidos os requisitos legais para a tutela pretendida, INDEFIRO o
pedido liminar.
Com relação as alegações do Estado de Minas Gerais  quanto a existência de litispedência, falta
de interesse de agir e conexão, tenho que não caberá a análise neste momento processual, eis
que para tanto demandará a produção de outras provas.
No mais, citem-se os requeridos nos endereços fornecidos na inicial, inclusive quanto à
decisão acima, para, querendo, apresentarem defesa pelo prazo legal.
Se apresentada defesa, intime-se o Ministério Público para réplica.
Tudo cumprido, venham os autos conclusos.
PI.C.
NOVA LIMA, 3 de junho de 2020
 
 
Rua Pereira de Freitas, 163, Centro, NOVA LIMA - MG - CEP: 34000-288
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Justiça de Primeira Instância  
Comarca de NOVA LIMA / 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Lima
 
 
PROCESSO Nº 5001472-34.2020.8.13.0188
CLASSE: [CÍVEL] AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL (65)
ASSUNTO: [Área de Preservação Permanente]
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO - MPMG 
RÉU: CSUL DESENVOLVIMENTO URBANO, ESTADO DE MINAS GERAIS
 
 
Vistos, etc.
Antes de de qualquer deliberação, intime-se o Ministério Público para manifestar acerca do
requerimento apresentado na petição ID-118886063.
Após, venham os autos conclusos.
Intime-se. Cumpra-se. 
NOVA LIMA, 6 de agosto de 2020
 
 
Rua Pereira de Freitas, 163, Centro, NOVA LIMA - MG - CEP: 34000-288
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Justiça de Primeira Instância  
Comarca de NOVA LIMA / 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Lima
 
 
PROCESSO Nº 5001472-34.2020.8.13.0188
CLASSE: [CÍVEL] AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL (65)
ASSUNTO: [Área de Preservação Permanente]
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO - MPMG 
RÉU: CSUL DESENVOLVIMENTO URBANO, ESTADO DE MINAS GERAIS 
 
 
Vistos, etc.
Cadastre-se a parte mencionada na petição ID-118886063, bem como seus procuradores no polo
ativo da demanda.
Após, intimem-se as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, para que apontem, de maneira
clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento
da lide.
Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como
aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que
servem de suporte a cada alegação.
Com relação às questões de fato controvertidas, deverão especificar as provas que pretendem
produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência.
Saliento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como
anuência ao julgamento antecipado.
Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, manifestar-
se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo.
Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões não adequadamente
delineadas e fundamentadas nas peças processuais, além de todos os demais argumentos
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insubsistentes ou ultrapassados pela jurisprudência reiterada.
Por fim, venham os autos conclusos para saneamento.
I.C.
NOVA LIMA, 12 de agosto de 2020
 
 
Rua Pereira de Freitas, 163, Centro, NOVA LIMA - MG - CEP: 34000-288
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Justiça de Primeira Instância 
Comarca de NOVA LIMA / 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Lima
 
PROCESSO Nº: 5001472-34.2020.8.13.0188
CLASSE: [CÍVEL] AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL (65)
ASSUNTO: [Área de Preservação Permanente]
AUTOR: Ministério Público - MPMG e outros 
 
RÉU: CSUL DESENVOLVIMENTO URBANO e outros
 
 
DESPACHO
Vistos, etc.
Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público de Minas Gerais e Abrace a
Serra da Moeda em face de CSUL Desenvolvimento Urbano S/A e Estado de Minas Gerais, 
alegando, em síntese, que instaurou inquérito civil a partir da notícia formulada por ONG’s que o
empreendimento de parcelamento de solo para fins urbanos a ser instalados no entorno da Lagoa
dos Ingleses demandará uma grande quantidade de água. A representação feita no órgão do
Ministério Público concluiu que a única forma de abastecimento da população seria através e
perfuração de poços profundos que bombearão a água do aquífero Cauê Grande que abrange a
região do quadrilátero ferrífero.
O autor ainda ressalta que as representações aduziram que a 2º ré não abordou adequadamente
o EIA/RIMA submetido ao órgão ambiental estadual todos os impactos ambientais ao aquífero, e
que se houver rebaixamento do lençol freático decorrente do bombeamento da água subterrânea
para atendimento da demanda do CSUL, as nascentes de comunidades e rio vizinhos poderão
secar.
O autor ainda narra que o licenciamento ambiental levado a efeito pelo Estado de Minas Gerais
por meio de seu órgão competente, não conseguiu trazer respostas sobre várias questões
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concernentes à própria viabilidade ambiental do empreendimento, próprias da fase de licença
prévia, deixando para analisá-las na fase de licença de instalação. Alega ainda que embora tenha
envidado esforços para a correção do ato administrativo, questionado, propondo que os réus não
dessem sequência à fase de licença de instalação os réus não aceitaram firmar acordo nesse
sentido
Da conexão
O Estado de Minas Gerais pugna pelo reconhecimento de conexão da presente ação com a ação
civil pública nº0014269.2018.8.13.0188 em trâmite perante a 2º vara cível da comarca de
Brumadinho sob o argumento de que o mesmo objetivo é perseguido pela ONG Abrace a Serra
da Moeda, sendo aquele juízo competente para o julgamento do presente feito
No ID – 129898741 foi acostada a inicial da ação civil pública ajuizada na comarca de
Brumadinho pela ONG Abrace a Serra da Moeda, na qual se verifica que o objeto de ambas as
ações é o mesmo, qual seja, a suposta irregularidade do processo de estudos de impactos
ambientais do empreendimento da CSUL Desenvolvimento Urbano para o parcelamento do solo
na área próxima à Lagoa dos Ingleses.
Sendo assim, considerando a evidente conexão entre a presente ação e a ação civil pública
(0014269.2018.8.13.0188) intentada perante a 2ª vara cível da comarca de Brumadinho,
conforme petição inicial juntada pelo réu, e ainda, considerando ter ocorrido a prevenção do juízo
(distribuição em 22/06/2018), de acordo com art.59 do NCPC, DECLINO da minha competência e
determino a remessa dos autos à 2ª vara cível da Comarca de Brumadinho.
Transitada esta em julgado, remeta-se. 
I.C
 
 
NOVA LIMA, data da assinatura eletrônica.                       
 
KLEBER ALVES DE OLIVEIRA
Juiz(íza) de Direito
Rua Pereira de Freitas, 163, Centro, NOVA LIMA - MG - CEP: 34000-288 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Justiça de Primeira Instância 
Comarca de BRUMADINHO / 2ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de
Brumadinho
 
PROCESSO Nº: 5001472-34.2020.8.13.0188
CLASSE: [CÍVEL] AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL (65)
ASSUNTO: [Área de Preservação Permanente]
AUTOR: Ministério Público - MPMG e outros 
 
RÉU: CSUL DESENVOLVIMENTO URBANO e outros
 
 
DESPACHO
 
 
 
Ao Ministério Público. Em seguida, conclusos.  
 
 
 
BRUMADINHO, data da assinatura eletrônica.                       
 
RENATA NASCIMENTO BORGES
Juiz(íza) de Direito
Rua Governador Valadares, 271, Centro, BRUMADINHO - MG - CEP: 35460-000 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Justiça de Primeira Instância 
Comarca de BRUMADINHO / 2ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de
Brumadinho
 
PROCESSO Nº: 5001472-34.2020.8.13.0188
CLASSE: [CÍVEL] AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL (65)
ASSUNTO: [Área de Preservação Permanente]
AUTOR: Ministério Público - MPMG e outros 
 
RÉU: CSUL DESENVOLVIMENTO URBANO e outros
 
 
DESPACHO
 
 
Atenda-se ao MP.  
 
 
 
BRUMADINHO, data da assinatura eletrônica.                       
 
RENATA NASCIMENTO BORGES
Juiz(íza) de Direito
Rua Governador Valadares, 271, Centro, BRUMADINHO - MG - CEP: 35460-000 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Justiça de Primeira Instância 
Comarca de BRUMADINHO / 2ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de
Brumadinho
 
PROCESSO Nº: 5001472-34.2020.8.13.0188
CLASSE: [CÍVEL] AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL (65)
ASSUNTO: [Área de Preservação Permanente]
AUTOR: Ministério Público - MPMG e outros 
 
RÉU: CSUL DESENVOLVIMENTO URBANO e outros
 
 
DESPACHO
 
 
Atenda-se ao MP.  
 
 
 
BRUMADINHO, data da assinatura eletrônica.                       
 
RENATA NASCIMENTO BORGES
Juiz(íza) de Direito
Rua Governador Valadares, 271, Centro, BRUMADINHO - MG - CEP: 35460-000 
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 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
 Justiça de Primeira Instância  
Comarca de BRUMADINHO / 2ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de
Brumadinho 
 
 
PROCESSO Nº: 5001472-34.2020.8.13.0188 
CLASSE: [CÍVEL] AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL (65) 
ASSUNTO: [Área de Preservação Permanente] 
AUTOR: Ministério Público - MPMG e outros 
 
RÉU/RÉ: CSUL DESENVOLVIMENTO URBANO e outros 
 
 
DESPACHO
 
Tratando-se de feito redistribuído, proceda-se à certidão de triagem relativa a esta Comarca.
Após, ao MP.
Em seguida, conclusos.
 
 
BRUMADINHO, data da assinatura eletrônica.  
 
RENATA NASCIMENTO BORGES  
Juiz(íza) de Direito 
Rua Governador Valadares, 271, Centro, BRUMADINHO - MG - CEP: 35460-000 
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Polo Ativo
Nome Parte Tipo Parte

Ministério Público - MPMG AUTOR

ABRACE A SERRA DA MOEDA AUTOR

OSWALDO JOSE BARBOSA SILVA ADVOGADO

Polo Passivo
Nome Parte Tipo Parte

CSUL DESENVOLVIMENTO URBANO RÉU/RÉ

ESTADO DE MINAS GERAIS RÉU/RÉ

PRISCILLA BARBOSA GROSSI ADVOGADO

TIAGO ULISSES DE CASTRO E OLIVEIRA ADVOGADO

IGOR MORAES SANTOS ADVOGADO

EURICO BITENCOURT NETO ADVOGADO

ROMEU FARIA THOME DA SILVA ADVOGADO

Movimentação do Processo
Data de atualização Movimento

08/12/2021 14:39:35 Conclusos para despacho

01/12/2021 11:38:42 Juntada de Petição de MPMG-
OUTRAS MANIFESTAÇÕES

26/11/2021 16:31:29 Expedição de comunicação via
sistema.

26/11/2021 16:30:10 Expedição de Certidão.
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Data de atualização Movimento
23/11/2021 14:08:37 Proferido despacho de mero

expediente

19/11/2021 09:01:08 Redistribuído por prevenção em razão
de modificação da competência

19/11/2021 09:01:08 Conclusos para despacho

03/11/2021 17:54:42 Juntada de Petição de petição

28/09/2021 00:17:59 Decorrido prazo de ESTADO DE
MINAS GERAIS em 27/09/2021
23:59:59.

17/09/2021 00:14:43 Decorrido prazo de ABRACE A SERRA
DA MOEDA em 16/09/2021 23:59:59.

02/09/2021 10:00:44 Juntada de Petição de petição

25/08/2021 09:05:25 Juntada de Petição de MPMG-CIENTE
O MP

23/08/2021 18:01:09 Juntada de Petição de petição

23/08/2021 08:13:01 Expedição de comunicação via
sistema.

23/08/2021 08:13:00 Expedição de comunicação via
sistema.

23/08/2021 08:13:00 Expedição de comunicação via
sistema.

23/08/2021 08:13:00 Expedição de comunicação via
sistema.

03/05/2021 16:14:37 Embargos de Declaração Não-
acolhidos

03/05/2021 11:22:10 Redistribuído por dependência em
razão de erro material

03/05/2021 11:22:09 Conclusos para despacho

30/04/2021 15:18:32 Proferido despacho de mero
expediente

26/01/2021 12:51:03 Conclusos para despacho

15/01/2021 16:57:27 Juntada de Petição de MPMG-
PARECER

15/12/2020 23:36:52 Juntada de Petição de MPMG-
OUTRAS MANIFESTAÇÕES

04/12/2020 17:21:26 Expedição de comunicação via
sistema.

02/12/2020 13:45:26 Proferido despacho de mero
expediente

01/12/2020 12:39:51 Juntada de Petição de embargos de
declaração

30/11/2020 07:39:48 Redistribuído por prevenção em razão
de modificação da competência

30/11/2020 07:39:48 Conclusos para despacho

30/11/2020 07:37:28 Expedição de comunicação via
sistema.
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Data de atualização Movimento
30/11/2020 07:37:28 Expedição de comunicação via

sistema.

30/11/2020 07:37:28 Expedição de comunicação via
sistema.

30/11/2020 07:37:28 Expedição de comunicação via
sistema.

20/11/2020 10:23:54 Proferido despacho de mero
expediente

14/10/2020 13:30:37 Conclusos para despacho

06/10/2020 06:25:44 Decorrido prazo de ABRACE A SERRA
DA MOEDA em 05/10/2020 23:59:59.

30/09/2020 07:54:32 Juntada de Petição de petição

28/09/2020 15:11:11 Juntada de Petição de Petição (outras)

26/09/2020 02:38:46 Decorrido prazo de Ministério Público -
MPMG em 25/09/2020 23:59:59.

23/09/2020 12:21:41 Juntada de Petição de petição

03/09/2020 14:04:35 Expedição de comunicação via
sistema.

03/09/2020 14:04:35 Expedição de comunicação via
sistema.

03/09/2020 13:58:51 Expedição de Certidão.

01/09/2020 16:58:05 Juntada de Petição de petição

12/08/2020 17:55:25 Proferido despacho de mero
expediente

07/08/2020 15:14:21 Conclusos para despacho

07/08/2020 12:18:50 Juntada de Petição de MPMG-
PARECER

06/08/2020 14:09:21 Expedição de comunicação via
sistema.

06/08/2020 13:23:17 Proferido despacho de mero
expediente

05/08/2020 20:29:28 Conclusos para despacho

05/08/2020 14:03:33 Juntada de Petição de MPMG-IMP C
SUL  EST  MG

27/07/2020 19:05:52 Juntada de Mandado

23/07/2020 14:37:22 Expedição de comunicação via
sistema.

23/07/2020 11:45:10 Juntada de Petição de manifestação

17/07/2020 01:19:48 Decorrido prazo de ESTADO DE
MINAS GERAIS em 16/07/2020
23:59:59.

10/07/2020 17:46:32 Juntada de Petição de contestação

15/06/2020 14:50:45 Expedição de Mandado.

15/06/2020 14:50:44 Expedição de comunicação via
sistema.
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Data de atualização Movimento
05/06/2020 16:39:44 Juntada de Petição de petição

05/06/2020 14:32:21 Juntada de Petição de petição

04/06/2020 09:57:23 Não Concedida a Medida Liminar

25/05/2020 17:36:36 Conclusos para despacho

23/05/2020 06:45:20 Decorrido prazo de Ministério Público -
MPMG em 13/05/2020 23:59:59.

22/05/2020 16:24:06 Juntada de Petição de Petição (outras)

21/05/2020 07:50:29 Decorrido prazo de Ministério Público -
MPMG em 13/05/2020 23:59:59.

19/05/2020 09:51:32 Decorrido prazo de Ministério Público -
MPMG em 13/05/2020 23:59:59.

11/05/2020 18:54:17 Decorrido prazo de ESTADO DE
MINAS GERAIS em 06/05/2020
23:59:59.

05/05/2020 18:05:42 Expedição de comunicação via
sistema.

05/05/2020 17:15:28 Proferido despacho de mero
expediente

05/05/2020 14:55:03 Conclusos para despacho

05/05/2020 12:29:10 Juntada de Petição de manifestação

03/04/2020 18:35:25 Expedição de comunicação via
sistema.

02/04/2020 14:05:55 Proferido despacho de mero
expediente

10/03/2020 15:08:58 Conclusos para decisão

10/03/2020 15:07:36 Expedição de Certidão.

09/03/2020 17:40:58 Juntada de Petição de Petição (outras)

09/03/2020 17:38:29 Juntada de Petição de Petição (outras)

09/03/2020 17:34:58 Juntada de Petição de Petição (outras)

09/03/2020 17:29:28 Juntada de Petição de Petição (outras)

09/03/2020 17:18:02 Distribuído por sorteio
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