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CLASSE N° 7100 - Ação Civil Pública

Autor: Ministério Público Federal e outro

Réu: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis e outros

SE N T E N G A (Tipo A)

Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO

FEDERAL e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra o INSTITUTO

BRASilEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

IBAMA, DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE

TRANSPORTE - DNIT e CONSÓRCIO M. MARTINS - EMSA, objetivando a

condenação do: a) DNIT e do consórcio empreendedor à obrigação de fazer

consistente na apresentação em juízo de Estudo/Relatório de Vizinhança e de

Trafegabilidade em relação à área impactada direta e indiretamente pela construção

da Ponte sobre o Rio Madeira; b) IBAMA na obrigação de não fazer, consistente em

se abster de emitir Licença de Operação para o empreendimento, até que concluído o

Estudo de Impacto de Vizinhança e adotadas medidas mitigatórias e/ou

compensatórias nele indicadas.

Alegam que a Ponte Rodoviária para transposição do Rio Madeira é

uma obra de porte considerável, a ser construída no final da Av. Imigrantes, no bairro

Balsa, BR-319, em Porto Velho/RO, ligando a área urbana da margem direita com a

margem esquerda e dando acesso à parte norte da Amazônia Ocidental. Salientam

que a ponte será construída na Área de Proteção Ambiental do Rio Madeira.

Afirmam que foi constatada a ausência de Relatório de Impacto de

Vizinhança - RIV para o empreendimento, tendo sido informado pelos órgãos

envolvidos que o RIV não foi solicitado por não ser exigido pela legislação estadual.

Instruíram a peça vestibular com os documentos de fls. 26/206.

Despacho intimando os requeridos IBAMA e DNIT para

manifestarem no prazo de 72 (setenta e duas) horas (fI. 208).

O DNIT manifestou-se, em síntese, que o IBAMA aprovou o
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ElA/RIMA elaborado pelo DNIT sem a exigência de qualquer estudo de impacto de

vizinhança e de trafegabilidade. Informou também que no dia 05/02/2007, foi

realizada audiência pública referente ao empreendimento em questão, o que torna

improcedente as alegações dos autores de que as populações diretamente afetadas

pela construção foram ouvidas (fls. 214/215).

o IBAMA apresentou manifestação, sustentando, em síntese, que o

Estudo de Impacto Vizinhança não foi elaborado especificamente para o

empreendimento, em razão do ElA/RIMA ser um documento mais completo, que

engloba, inclusive, as situações a serem definida no próprio EIV/RIV (fls. 219/225).

Decisão deferindo parcialmente o pedido de liminar (fls. 236/245).

o IBAMA e o DNIT noticiaram a interposição de agravo de

instrumento (fls. 255/286).

Despacho mantendo a decisão agravada (fI. 287).

o DNIT apresentou contestação, sustentando que a legislação

ambiental requer a elaboração de ElA/RIMA e não de EIV/RIV para o licenciamento

de obras de maior potencial causador de degradação ambiental. Alegou que a

identificação e avaliação de impactos, que porventura poderiam ocorrer num Estudo

de Impacto de Vizinhança, já é etapa do procedimento de licenciamento realizada no

âmbito do ElA, não fazendo mais sentido ser retomada (fls. 291/297).

o IBAMA apresentou contestação sustentando os mesmos

argumentos expostos pelo DNIT em sua contestação (fls. 301/307).

As empresas M. Martins Engenharia e Comércio S/A e EMSA -

Empresa Sul Americana de Montagens S/A, integrantes do Consórcio M. Martins -

EMSA, apresentaram contestação arguindo que o Estatuto das cidades só exige

estudo de impacto de vizinhança para empreendimentos cujo licenciamento cabe ao ~

Poder Público Municipal.

Aduz acerca da desnecessidade de EIV, visto que nos termos da

legislação municipal, a ponte sobre o Rio Madeira não é polo gerador de tráfego.

Salienta ainda que o Estudo de Impacto Ambiental já contemplou a matéria
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concernente ao EIV (fls. 308/321).

Réplicas (fls. 448/450 e 486/494).

Instados a especificarem provas as partes autoras nada requereram

(486/494 e 496). O DNIT e o IBAMA, também nada requereram (fls. 498/499). O

Consórcio M. Martins - EMSA, deixou transcorrer o prazo para se manifestar (fI. 501).

As empresas M. Martins Engenharia e Comércio S/A e EMSA -

Empresa Sul Americana de Montagens S/A e o DNIT, apresentaram o Estudo de

Impacto de vizinhança (EIV) (fls. 506/548, 550 e 554/627).

Às fls. 654/655 e 662, as partes autoras apresentaram manifestações

acerca da juntada do EIV.

É o relatório. Decido.

A presente demanda tem por escopo a realização de

Estudo/Relatório de Vizinhança - EIV, e de Trafegabilidade em relação à área

impactada direta e indiretamente pela construção da Ponte sobre o Rio Madeira,

bem como na abstenção de emissão de licença de operação, enquanto pendente a

conclusão do EIV e adotadas medidas mitigatórias e/ou compensatórias nele

indicadas.

O Estatuto da Cidade, instituído pela Lei n. 10.257/2001 que

regulamenta os arts. 182 e 183 da CRFB, prevê em seus arts. 36 a 38 as seguintes

disposições:

"Art. 36. Lei municipal definirá os empreendimentos e atividades

privados ou públicos em área urbana que dependerão de elaboração

de estudo prévio de impacto de vizinhança (EIV) para obter as

licenças ou autorizações de construção, ampliação ou.

funcionamento a cargo do Poder Público municipal.

Art. 37. O EIV será executado de forma a contemplar os efeitos

positivos e negativos do empreendimento ou atividade quanto à

qualidade de vida da população residente na área e suas
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proximidades, incluindo a análise, no mínimo, das seguintes

questões:

I - adensamento populacional;

11- equipamentos urbanos e comunitários;

\11- uso e ocupação do solo;

IV - valorização imobiliária;

V - geração de tráfego e demanda por transporte público;

VI - ventilação e iluminação;

VII - paisagem urbana e patrimônio natural e cultural.

Parágrafo único. Dar-se-á publicidade aos documentos integrantes

do EIV, que ficarão disponíveis para consulta, no órgão competente

do Poder Público municipal, por qualquer interessado.

Art. 38. A elaboração do EIV não substitui a elaboração e a

aprovação de estudo prévio de impacto ambiental (ElA), requeridas

nos termos da legislação ambiental".

Desse modo, o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), trata-se de

um trabalho elaborado com o intuito de cognição acerca dos impactos a serem

suportados pela população que reside nas proximidades de futuros

empreendimentos ou atividades públicos ou privados.

De acordo com o supracitado art. 36, cabe ao Poder Público

Municipal definir quais são os empreendimentos ou atividades que devem ser

submetidas à elaboração do EIV.

Disciplinando a matéria, o art. 60, 111,da Lei Complementar n. 138,

que instituiu o Código Municipal de Meio Ambiente do Município de Porto Velho,

estabelece que a Autorização ambiental fica condicionada a apresentação do

Relatório de Impacto de Vizinhança - RIVI, nos casos de empreendimentos

classificados como "Pólo Gerador de Tráfego" de acordo com o Código de Obras e

Edificações ou de Posturas do Município.
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o art. 80, ~2°, I e 11,do referido Código Municipal de Meio Ambiente

do Município de Porto Velho, estabelece que:

"(...)

~ 20 Presumem-se geradores de impacto de vizinhança, entre

outros, os empreendimentos e atividades:

I - sujeitos a apresentação de ElA/RIMA e, portanto, com os

impactos de vizinhança já devidamente considerados;

11 - que possam interferir no bom desempenho do sistema de

transporte, de trânsito e viário";

Nesse contexto, percebe-se que o ElA/RIMA e o EIV são

dissociáveis, porquanto cada trabalho tem características próprias, as quais não

podem ser suprimidas ante a realização de um estudo pelo outro.

Na espécie, a obra objeto dos presentes autos "Ponte sobre o Rio

Madeira", enquadra-se nas hipóteses dos incisos I e 11,do ~2°, do art. 80, da LC n.

138 acima transcritos, visto que além de se sujeitar a elaboração do ElA/RIMA, trata-

se de obra inerente ao desempenho do sistema de transporte, trânsito e viário.

Destarte, merece guarida a pretensão inicial formulada pelo

Ministério Público Federal.

Ante o exposto, confirmo a liminar de fls. 236/245 e JULGO

PROCEDENTE a pretensão inicial para CONDENAR:

a) o DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE

TRANSPORTE - DNIT e CONSÓRCIO M. MARTINS - EMSA à

obrigação de fazer consistente na apresentação em juízo de

Estudo/Relatório de Vizinhança e de Trafegabilidade em relação

à área impactada direta e indiretamente pela construção da

Ponte sobre o Rio Madeira;

b) o IBAMA na obrigação de não fazer, consistente em se abster

de emitir Licença de Operação para o empreendimento, até que

5





PODER JUDICIÁRIO
JUSllÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE RONDÔNIA
SB VARA FEDERAL AMBIENTAL E AGRÁRIA

Autos nO11187-73.2011.4.01.4100

concluído o Estudo de Impacto de Vizinhança e adotadas

medidas mitigatórias e/ou compensatórias nele indicadas.

Tendo em vista a manifestação do DNIT às fls. 657/660 e o

requerimento do MPF às fls. 654/655, intime-se o DNIT e o IBAMA para que deem

efetividade ao Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV.

Fixo multa processual no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com

fundamento no art. 14, inciso V, e parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Ainda, com apoio no art. 461, 99 3°, 4° e 5°, do CPC, fixo multa diária de R$

2.000,00 (dois mil reais) por dia de atraso no cumprimento

Descabido condenação em honorários advocatícios em favor do

Parquet quando autor da ACP1, portanto, deixo de condenar as partes em

honorários advocatícios nos termos do art. 18 da Lei n. 7.347/1985.

Por conseguinte, EXTINGO o processo com resolução de mérito,

nos termos do art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil.

Feito isento de custas judiciais, ante a qualidade das partes rés (art.

4°, inciso I, Lei n. 9.289/96).

Publique-se. Registre-se. I i

NACIF

1 HONORÁRIOS ADVOCATíCIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MINISTÉRIO PÚBLICO. Longe fica de
vulnerar o inciso 11 do 9 5° do artigo 128 da Constituição Federal pronunciamento judicial no sentido
de não se mostrarem devidos honorários advocatícios em ação civil pública ajuizada pelo Minístério
Público e julgada procedente considerada a articulação de a verba ser recolhida à Fazenda Pública.
(RE 428324, MARCO AURÉLIO, STF)
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