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O  Ministério  Público  Federal,  pelo  procurador  da 

República signatário,  vem perante Vossa Excelência, com fundamento 

no artigo 129, inciso III da Constituição Federal, no artigo 6º, inciso VII, 

letra “b”, da Lei Complementar n.° 75/93, e nos artigos 1º, 5º e 12 da Lei 

n.º 7.347/85, propor a presente

AÇÃO CIVIL PÚBLICA
com pedido de antecipação de tutela

contra o  Instituto Chico Mendes de Conservação 
da  Biodiversidade (ICMBio),  autarquia  federal 

vinculada ao Ministério do Meio Ambiente criada pela 

Lei  n.º  11.516/2007,  inscrita  no  CPNJ  sob  o  n.º 

Avenida Presidente Getúlio Vargas, n.° 381 – Vila Paraíba – Guaratinguetá/SP – CEP 12.515-320
                        (012) 3123-1500                                                                         fls. 1/48



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM GUARATINGUETÁ/SP

08.829.974/0001-94,  a  ser  citada  na  pessoa  de  seus 

representantes  legais  na  Alameda  Tietê,  n.º  637,  4° 

andar, bairro Cerqueira César, em São Paulo/SP.

SÍNTESE DA AÇÃO

1.  A  presente  ação  civil  pública  tem  por  objetivo 

impor ao ICMBio a obrigação de elaborar,  no prazo de dezoito 
meses, o plano de manejo da área de proteção ambiental da Serra 
da Mantiqueira (APA da Serra da Mantiqueira).

BREVE DESCRIÇÃO DA APA DA SERRA DA MANTIQUEIRA

2. A APA da Serra da Mantiqueira é uma unidade de 

conservação  federal  de  uso  sustentável  que  foi  criada  pelo  Decreto 

Federal n.º 91.304, de 3 de junho de 1985 (fls. 17/23) e que, de acordo 

com  informação  extraída  do  site  do  IBAMA,  tem  como  objetivos 

específicos:

“garantir a conservação do conjunto paisagístico e da cultura 
regional,  proteger  e  preservar  parte  de  uma  das  maiores 
cadeias montanhosas do sudeste brasileiro; a flora endêmica e 
andina;  os  remanescentes  dos  bosques  de  araucárias;  a 
continuidade  da  cobertura  vegetal  do  espigão  central  e  das 
manchas  de  vegetação  primitiva  e  a  vida  selvagem, 
principalmente as espécies ameaçadas de extinção.”1

1 http://www.ibama.gov.br/siucweb/mostraUc.php?seqUc=37
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3.  O  ato  criador  da  APA  da  Serra  da  Mantiqueira 

(Decreto Federal n.º 91.304, de 3 de junho de 1985), além de estabelecer 

os  limites  da  unidade  de  conservação,  delineou  objetivos  (bem 

ambientais  a  serem  protegidos  -  artigo  2°),  previu  a  elaboração  de 

zoneamentos (artigos 4° e 11), proibiu e restringiu intervenções (artigos 

5°, 7°, 12 e 13) etc..

4. É útil reproduzir trechos de trabalhos científicos que 

veiculam  algumas  informações  relevantes  sobre  a  APA  da  Serra  da 

Mantiqueira. Vejamos:

“A  APA  da  Serra  da  Mantiqueira  está  localizada  entre  os 
paralelos  21°50’  e  23°00’  sul  e  44°10’  e  45°55’  oeste  e 
compreende uma região montanhosa  com altitudes entre 800 
m e 2.800 m contendo importantes nascentes de afluentes dos 
rios Grande e Paraíba do Sul. Seus limites abrangem territórios 
de 25 municípios em três estados (Minas Gerais, São Paulo e 
Rio de Janeiro) e encerram 4.228,73 km2.
Apesar de um processo de industrialização, não tão acelerado 
como em sua vizinhança, a APA da Serra da Mantiqueira ainda 
conta com um desenvolvimento tipicamente rural. Nos estados 
de São Paulo e do Rio de Janeiro, somente as áreas serranas 
(rurais) são contempladas pela APA. Em Minas Gerais, para os 
municípios  totalmente  ou  parcialmente  inseridos,  nota-se 
geralmente que atividades ligadas à agropecuária, extração e 
pesca  obtém  a  dedicação  de  mais  de  40%  da  população 
economicamente  ativa  (PEA)  chegando  há  mais  de  50% 
(IBGE,  2000).  Os  serviços  estão  como  segunda  atividade 
principal  com uma média de 34% da PEA, não esquecendo 
que o turismo é uma atividade de história na região. Além de 
recursos para o turismo, o desenvolvimento industrial, no vale 
do rio Paraíba do Sul e oeste fluminense, utiliza, muitas vezes 
de recursos provenientes da Mantiqueira.”2

2 Silva, B. S. G. “A experiência do SIG e sensoriamento remoto na construção de um gerenciamento participativo na 
Serra da Mantiqueira”. XII Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto.
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“A  estratégica  localização  da  Área  de  Proteção  Ambiental, 
(APA) da Serra da Mantiqueira,  sua grande beleza cênica e 
seu  potencial  turístico,  atraíram  muitos  habitantes  e 
empreendimentos  turísticos  para  as  pequenas  e  tradicionais 
comunidades rurais lá existentes.
A Área de Proteção Ambiental (APA) da Serra da Mantiqueira, 
que contem uma das mais importantes cadeias de montanha 
do  sudeste  brasileiro,  engloba  uma  área  total  de  cerca  de 
400.000 ha. Ela foi implantada em três de junho de 1985 sob o 
nº.  91.304  abrangendo  varias  cidades  dos  estados  de  São 
Paulo,Minas Gerais e Rio de Janeiro. As cidades paulistas de 
Cruzeiro,  Lavrinhas,  Pindamonhangaba,  Piquete,  Santo 
Antônio  do  Pinhal  e  Queluz  estão  na  região  do  Vale  do 
Paraíba.”3

5.  Tais  informações  são  suficientes  para  a 

contextualização  fática  da  presente  ação  e,  no  momento  apropriado, 

serão complementadas com dados de natureza mais específica.

ZONEAMENTO AMBIENTAL, UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E APA'S

6.  Como  sabido,  a  Constituição  Federal  de  1988 

conferiu ao meio ambiente um  status jurídico diferenciado no qual  se 

destaca, de um lado, sua essencialidade para o bem estar da humanidade, 

e de outro, a necessidade de sua proteção para o fu  turo   (art. 225, caput e 

§1°).  Ficou estabelecido ainda que compete à  União,  aos  Estados,  ao 

Distrito Federal e aos Municípios a proteção ao meio ambiente (artigo 

23, inciso VI) e a preservação das florestas, da fauna e da flora (artigo 23, 

inciso VII). Vejamos:

3 Youssef,  L.  R.  e  Conde Malta,  F.  J.  N.,  “Área  Residencial  em Zona de  Amortecimento na  Apa da  Serra  da 
Mantiqueira – Região do Vale do Paraíba/SP”, Revista de ciências humana, Taubaté, v. 12, n. 2, p. 75-89, jun./Dez. 
2006
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Art.  23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios:
(...)
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de 
suas formas;
VII - preservar as florestas, a fauna e a flora;
(...)
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:
(...)
III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais 
e  seus  componentes  a  serem especialmente  protegidos,  sendo  a 
alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada 
qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que 
justifiquem sua proteção;

7.  O  legislador,  em  cumprimento  aos  ditames 

constitucionais  em destaque,  estabeleceu a  Política  Nacional  do  Meio 

Ambiente  (Lei  n.° 6.938/81,  alterada  pela  Lei  n.° 7.904/89), 

oportunidade  em  que  foram  previstos  uma  série  de  instrumentos 

destinados  à  preservação do meio ambiente e  ao uso  sustentável  dos 

recursos naturais, dentre os quais é de interesse destacar o  zoneamento 

ambiental e  a  criação de  espaços territoriais  especialmente protegidos. 

Vejamos:

Art 9º - São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente:
(...)
II - o zoneamento ambiental;
(…)
VI - a criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo 
Poder  Público  federal,  estadual  e  municipal,  tais  como  áreas  de 
proteção  ambiental,  de  relevante  interesse  ecológico  e  reservas 
extrativistas;
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8.  O zoneamento ambiental é o instrumento que tem 

por  objetivo  prover  racionalidade  e  sustentabilidade  ambiental  aos 

processos de ocupação humana e de utilização dos recursos naturais. De 

maneira simples, pode-se definir o zoneamento como um instrumento de 

planejamento e gestão ambiental. Na lição de Édis Milaré, o zoneamento 

ambiental é:

“o  resultado  de  estudos  conduzidos  para  o  conhecimento 
sistematizado de características, fragilidades, e potencialidades 
do meio, a partir de aspectos ambientais escolhidos em espaço 
geográfico delimitado. De modo mais simples, o zoneamento 
ambiental  pode  ser  expresso  como  um  processo  de 
conhecimento  do  meio  ambiente  em  função  do  ser  
ordenamento.”4

9.  Assim,  o  zoneamento  ambiental  é  um  dos 
instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente e tem por 
objetivo o planejamento e a gestão ambiental.

10. No esforço de delineação da Política Nacional do 

Meio  Ambiente,  o  legislador  estabeleceu  que  a  criação  de   espaços 

territoriais especialmente protegidos é um dos instrumentos destinados à 

proteção  e  à  correta  utilização  do  meio  ambiente.  Na  lição  de  José 

Affonso da Silva, espaços territoriais especialmente protegidos são:

“áreas geográficas  públicas ou privadas (porção do território 
nacional) dotadas de atributos ambientais que requeiram sua 
sujeição, pela lei, a um regime jurídico de interesse público que 

4 Direito ambiental. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 469
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implique  sua  relativa  imodificabilidade  e  sua  utilização 
sustentada,  tendo  em  vista  a  preservação  e  proteção  da 
integridade  de  amostras  de  toda  a  diversidade  de 
ecossistemas, a proteção ao processo evolutivo das espécies, 
a preservação e proteção dos recursos naturais”5

11.  Nessa  ordem de  ideias,  os  espaços  territoriais 
especialmente  protegidos  são  áreas  públicas  ou  privadas  em 
relações  às  quais  há  restrições  administrativas  que  visam  a 
proteção  do  meio  ambiente  e  o  uso  sustentável  dos  recursos 
naturais.

12.  São  quatro  as  categorias  de  espaços  territoriais 

especialmente protegidos previstos em lei: área de proteção especial, área 

de preservação permanente, reserva legal e unidades de conservação.

13. A Lei nº 9.985/2000 institui o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação (SNUC) e estabeleceu critérios e normas para 

a  criação,  a  implantação  e  a  gestão  das  unidades  de  conservação. 

Vejamos:

Art.  1o Esta  Lei  institui  o  Sistema  Nacional  de  Unidades  de 
Conservação da Natureza – SNUC, estabelece critérios e normas 
para a criação, implantação e gestão das unidades de conservação.
Art. 2o Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:
I  -  unidade  de  conservação:  espaço  territorial  e  seus  recursos 
ambientais,  incluindo  as  águas  jurisdicionais,  com  características 
naturais  relevantes,  legalmente  instituído pelo  Poder  Público,  com 
objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de 
administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção;

5 Direito Ambiental Constitucional, 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p.230
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14. Édis Milaré, de maneira percuciente, estabelece os 

elementos caracterizadores das unidades de conservação:

“Portanto,  para  a  configuração  jurídico-ecológica  de  uma 
unidade de conservação deve haver:  a  relevância natural;  o 
caráter  oficial;  a  delimitação  territorial;  o  objeto 
conservacionista;  e  o  regime  especial  de  proteção  e 
administração.”6

15. O SNUC divide as unidades de conservação em 

duas categorias básicas: as unidades de proteção integral e as unidades de 

uso sustentável. Na presente ação, o interesse é restrito a uma espécie de 

unidade  de  conservação  de  uso  sustentável:  as  áreas  de  proteção 

ambiental (APA's). Vejamos:

Art. 7o As unidades de conservação integrantes do SNUC dividem-se 
em dois grupos, com características específicas:
I - Unidades de Proteção Integral;
II - Unidades de Uso Sustentável.
(...)
§  2o O  objetivo  básico  das  Unidades  de  Uso  Sustentável  é 
compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de 
parcela dos seus recursos naturais.
(...)
Art.  14. Constituem o Grupo das Unidades de Uso Sustentável as 
seguintes categorias de unidade de conservação:
I - Área de Proteção Ambiental;

16.  As  APA's  são  unidades  de  conservação  da 

categoria  de  uso  sustentável,  o  que  se  traduz  na  necessidade  de 

6 Direito ambiental. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 365
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compatibilização  da  preservação  do  meio  ambiente  com  a  utilização 

sustentável dos recursos naturais.

17.  Mas  especificamente,  as  APA's  visam 
compatibilizar  a  proteção  de  biomas  particularmente  relevantes 
com a  ocupação humana e com o uso sustentável  dos recursos 
naturais, o que implica o estabelecimento de uma série de relações 
altamente complexas. Vejamos a definição legal de APA:

Art. 15. A Área de Proteção Ambiental é uma área em geral extensa, 
com  um  certo  grau  de  ocupação  humana,  dotada  de  atributos 
abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes 
para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, e 
tem  como  objetivos  básicos  proteger  a  diversidade  biológica, 
disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade 
do uso dos recursos naturais.
§ 1o A Área de Proteção Ambiental é constituída por terras públicas 
ou privadas.
§ 2o Respeitados os limites constitucionais, podem ser estabelecidas 
normas e restrições para a utilização de uma propriedade privada 
localizada em uma Área de Proteção Ambiental.
§  3o As  condições  para  a  realização  de  pesquisa  científica  e 
visitação pública nas áreas sob domínio público serão estabelecidas 
pelo órgão gestor da unidade.
§  4o Nas  áreas  sob  propriedade  privada,  cabe  ao  proprietário 
estabelecer  as  condições  para  pesquisa  e  visitação  pelo  público, 
observadas as exigências e restrições legais.
§  5o  A  Área  de  Proteção  Ambiental  disporá  de  um  Conselho 
presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído 
por  representantes  dos  órgãos  públicos,  de  organizações  da 
sociedade civil e da população residente, conforme se dispuser no 
regulamento desta Lei.

18. É interessante, por mais uma vez, expor a lição de 

Édis Milaré, desta vez sobre a definição e as características das APA's:
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“A APA é constituída por terras públicas ou privadas, podendo 
ser  estabelecidas  normas  e  restrições  para  a  utilização  das 
propriedades privadas,  respeitados os limites constitucionais. 
Nas  áreas  sob  domínio  público,  o  órgão  gestor  da  unidade 
deve estabelecer as condições para a realização de pesquisa 
científica e visitação pública; nas áreas particulares, cabe ao 
proprietário  estabelecer  as  condições  para  a  pesquisa  e 
visitação  do  público,  observadas  as  exigências  e  restrições 
legais”7

19.  As  APA's  se  caracterizam,  portanto,  pelo 

significativo grau  de  ocupação  humana e  pela  possibilidade  de  serem 

formadas por terras particulares.

20.  Tais  particularidades  implicam  um  aumento  da 

complexidade das relações naturais, sociais e jurídicas que se estabelecem 

na unidade de conservação, pois a interação humana com o ambiente é 

intensa, o que implica a necessidade da utilização de instrumentos mais 

eficazes que possam garantir o uso sustentável do meio ambiente.

21. Vale a pena repisar que a APA pode ser constituída 

por  terras  privadas,  particularidade  da  qual  deriva  a  necessidade  do 

estabelecimento de  normas  e  restrições para  a  utilização  destas  terras 

pelos seus possuidores.

22. Tem-se, em uma síntese parcial, que:

7 Direito ambiental. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 376
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a) o zoneamento ambiental é um dos instrumentos da 
Política Nacional do Meio Ambiente e tem por objetivo 
o planejamento e a gestão ambiental;

b) os  espaços  territoriais  especialmente  protegidos 
são áreas públicas ou privadas em relações às quais 
há  restrições  administrativas que  visam  a  proteção 
ambiental e o uso sustentável dos recursos naturais; e

c) as APA's visam compatibilizar a proteção de biomas 
particularmente  importantes  para  o  bem  estar  das 
pessoas  com  a  ocupação  humana e  com  o  uso 
sustentável  dos  recursos  naturais,  o  que  implica  o 
estabelecimento  de  relações  naturais,  sociais  e 
jurídicas altamente complexas.

PLANO DE MANEJO

23. Na sistemática do SNUC são previstas uma série 

de  mecanismos  tendentes  a  efetivar  o  objetivo  constitucional  de 

promover  a  preservação  do  meio  ambiente  e  o  uso  sustentável  dos 

recursos naturais em unidades de conservação.

24. O plano de manejo é fundamental na medida em 

que estabelece o zoneamento, o uso e o aproveitamento da unidade de 

conservação, o que significa que é o documento disciplinador de todas as 

ações públicas e privadas que possam vir a afetar o bem ambiental que a 

unidade de conservação visa proteger.  Vejamos o que dispõe a lei  do 

SNUC sobre o plano de manejo:
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Art. 2o Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:
(...)
XVII  -  plano de manejo:  documento técnico mediante o qual,  com 
fundamento nos objetivos gerais de uma unidade de conservação, 
se estabelece o seu zoneamento e as normas que devem presidir o 
uso  da  área  e  o  manejo  dos  recursos  naturais,  inclusive  a 
implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da unidade;

25. Sobre o plano de manejo, Édis Milaré leciona que:

“A lei  atribui-lhe ações ou cometimentos  de grande alcance, 
revestindo-o, por assim dizer, de um duplo caráter: preventivo 
e normativo. Com efeito, cada unidade de conservação deve 
dispor  de  um  Plano  de  Manejo.  Esse  Plano  deverá  ser 
elaborado pelo órgão gestor ou pelo proprietário quando for o 
caso, no prazo de cinco anos a partir da data de sua criação, e 
abrangerá a área da unidade de conservação,  sua zona de 
amortecimento e os corredores ecológicos, incluindo medidas 
com o fim de promover  sua integração à  vida  econômica  e 
social  das  comunidades  vizinhas.  Nos  procedimentos  de 
elaboração, atualização e implementação do Plano de Manejo, 
será  assegurada  a  ampla  participação  da  população 
residente”8

26.  Assim,  o  plano  de  manejo  é  o  instrumento 
fundamental  de  planejamento  e  de  gestão  ambiental  de  uma 
unidade de conservação.

27. Uma análise sistêmica e contextualizada do plano 

de  manejo  conduz  à  conclusão  de  que  o  plano  de  manejo  é  a 
convergência de dois instrumentos previstos na Política Nacional 
do  Meio  Ambiente:  o  zoneamento  ambiental  e  os  espaços 
territoriais especialmente protegidos.
8 Direito ambiental. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 390
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28.  Com  isso  quer-se  dizer  que,  pelas  suas 

características, o plano de manejo é a expressão imediata, em relação 
à unidade de conservação, do zoneamento ambiental.

29.  Paulo  Affonso  Leme  Machado,  em  uma  frase 

simples  e  por  isso  mesmo  poderosa,  sintetiza  em  poucas  palavras  a 

relevância do plano de manejo:

“O plano de manejo, na prática, será a lei interna das unidades 
de conservação”9

30. Em mais uma síntese parcial tem-se que:

a) o plano de manejo é o instrumento de planejamento 
e  de  gestão  ambiental de  uma  unidade  de 
conservação;

b) o  plano  de  manejo  é  a  convergência de  dois 
instrumentos previstos na Política  Nacional  do Meio 
Ambiente:  o  zoneamento  ambiental e  os  espaços 
territoriais especialmente protegidos.

OBRIGATORIEDADE E PRAZO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE MANEJO

31.  O  lei  do  SNUC  é  clara  a  dispor  sobre  a 

obrigatoriedade da elaboração de plano de manejo e ao estabelecer um 

prazo máximo para a sua elaboração. Vejamos:

9 Direito Ambiental Brasileiro, 13ª ed. São Paulo, Malheiros, 2005, p. 796
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Art. 27. As unidades de conservação devem dispor de um Plano de 
Manejo.
(...)
§ 3o O Plano de Manejo de uma unidade de conservação deve ser 
elaborado no prazo de cinco anos a partir da data de sua criação.

32. Édis Milaré é enfático ao apontar a obrigatoriedade 

e o prazo para elaboração do plano de manejo:

“(…) Com efeito, cada unidade de conservação deve dispor de 
um Plano de Manejo. Esse Plano deverá ser elaborado pelo 
órgão gestor ou pelo proprietário quando for o caso, no prazo 
de cinco anos a partir da data de sua criação, e abrangerá a 
área da unidade de conservação, sua zona de amortecimento 
e os corredores ecológicos, incluindo medidas com o fim de 
promover  sua  integração  à  vida  econômica  e  social  das 
comunidades vizinhas (...)”10

33. Como conclusão tem-se que  o plano de manejo 
deve ser  obrigatoriamente  elaborado no prazo de cinco anos da 
criação da unidade de conservação.

34.  Mesmo  que  a  lei  do  SNUC  não  estabelecesse 

expressamente a exigência em comento, a obrigatoriedade da elaboração 

do plano de manejo em tempo razoável decorreria de sua importância 

capital para a tutela do bem ambiental que a unidade de conservação visa 

proteger.

10 Direito ambiental. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 390
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35. É prudente estabelecer desde já que a exigência de 

elaboração de plano de manejo atinge todas as unidades de conservação, 

tenham sido elas criadas antes ou depois da vigência da lei do SNUC.

36. Uma questão que se coloca é a referente ao prazo 

para  a  elaboração  do  plano  de  manejo  das  unidades  de  conservação 

ambiental criadas antes do início de vigência da lei  do SNUC (Lei nº 

9.985/2000).

37.  Pode-se  colecionar  argumentos  em  defesa  da 

exigência imediata da elaboração do plano de manejo (primeira hipótese 

extrema), de um prazo de cinco anos a contar da criação da unidade, de 

um prazo intermediário a contar da vigência da lei ou de um prazo de 

cinco anos da vigência da lei (segunda hipótese extrema).

38. Contudo, considerando que a exigência está em 
vigor por um tempo muito superior ao prazo previsto em lei, todas 
as  unidades  de  conservação  criadas  anteriormente  ao  início  da 
vigência do SNUC devem dispor de plano de manejo.

39. Tem-se então que:

a) o  plano  de  manejo  deve  ser  obrigatoriamente 
elaborado  no  prazo  de  cinco  anos  da  criação  da 
unidade de conservação;
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b) considerando que a exigência de criação de plano 
de manejo está em vigor por um tempo muito superior 
ao  prazo  legal,  todas  as  unidades  de  conservação 
criadas antes do início da vigência do SNUC devem 
dispor de plano de manejo.

CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS GENÉRICAS DECORRENTES DA FALTA DE PLANO 
DE MANEJO DE UMA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO

40. A falta de plano de manejo implica, por óbvio, na 

carência do principal instrumento de planejamento e de gestão ambiental, 

o  que  inviabiliza  o  atingimento  dos  objetivos  propostos  quando  da 

criação da unidade de conservação.

41. Por outro giro verbal, pode-se afirmar que a falta 
do plano de manejo se traduz na ausência do principal instrumento 
de gestão da unidade de conservação, o que implica uma atuação 
funcional limitada, parcial e insuficiente.

42.  O  plano  de  manejo  é  um  instrumento  tão 

importante  que  não  é  difícil  apontar,  de  maneira  específica  e 

circunstanciada, na esfera estritamente normativa e abstrata, os prejuízos 

decorrentes de sua ausência.

43. A lei que institui o SNUC estabelece que o plano 

de manejo deve dispor sobre a área da unidade de conservação, sua zona 
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de amortecimento e os corredores ecológicos,  bem como promover a 

integração da unidade às comunidades vizinhas. Vejamos:

Art. 27. As unidades de conservação devem dispor de um Plano de 
Manejo.
§  1º  O  Plano  de  Manejo  deve  abranger  a  área  da  unidade  de 
conservação,  sua  zona  de  amortecimento  e  os  corredores 
ecológicos, incluindo medidas com o fim de promover sua integração 
à vida econômica e social das comunidades vizinhas.

44. Assim, por força do artigo 27 da lei do SNUC,  a 
falta  do  plano  de  manejo  implica  a  ausência  de  disciplina  do 
zoneamento  e  das  relações  da  unidade  de  conservação  com  a 
sociedade local.

45. A lei do SNUC, por óbvio, estabelece objetivos e 

diretrizes. Vejamos:

Art. 4o O SNUC tem os seguintes objetivos:
I  -  contribuir  para  a  manutenção  da  diversidade  biológica  e  dos 
recursos genéticos no território nacional e nas águas jurisdicionais;
II - proteger as espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional 
e nacional;
III - contribuir para a preservação e a restauração da diversidade de 
ecossistemas naturais;
IV - promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos 
naturais;
V - promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da 
natureza no processo de desenvolvimento;
VI - proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza 
cênica;
VII  -  proteger  as características relevantes de natureza geológica, 
geomorfológica,  espeleológica,  arqueológica,  paleontológica  e 
cultural;
VIII - proteger e recuperar recursos hídricos e edáficos;
IX - recuperar ou restaurar ecossistemas degradados;
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X  -  proporcionar  meios  e  incentivos  para  atividades  de  pesquisa 
científica, estudos e monitoramento ambiental;
XI - valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica;
XII  -  favorecer  condições  e promover  a educação e  interpretação 
ambiental,  a  recreação  em  contato  com  a  natureza  e  o  turismo 
ecológico;
XIII  -  proteger  os recursos naturais  necessários à subsistência de 
populações tradicionais, respeitando e valorizando seu conhecimento 
e sua cultura e promovendo-as social e economicamente.

Art. 5o O SNUC será regido por diretrizes que:
I  -  assegurem  que  no  conjunto  das  unidades  de  conservação 
estejam  representadas  amostras  significativas  e  ecologicamente 
viáveis  das  diferentes  populações,  habitats  e  ecossistemas  do 
território  nacional  e  das  águas  jurisdicionais,  salvaguardando  o 
patrimônio biológico existente;
II  -  assegurem  os  mecanismos  e  procedimentos  necessários  ao 
envolvimento  da  sociedade  no  estabelecimento  e  na  revisão  da 
política nacional de unidades de conservação;
III  -  assegurem  a  participação  efetiva  das  populações  locais  na 
criação, implantação e gestão das unidades de conservação;
IV  -  busquem  o  apoio  e  a  cooperação  de  organizações  não-
governamentais, de organizações privadas e pessoas físicas para o 
desenvolvimento  de  estudos,  pesquisas  científicas,  práticas  de 
educação  ambiental,  atividades  de  lazer  e  de  turismo  ecológico, 
monitoramento,  manutenção  e  outras  atividades  de  gestão  das 
unidades de conservação;
V - incentivem as populações locais e as organizações privadas a 
estabelecerem e administrarem unidades de conservação dentro do 
sistema nacional;
VI - assegurem, nos casos possíveis, a sustentabilidade econômica 
das unidades de conservação;
VII  -  permitam  o  uso  das  unidades  de  conservação  para  a 
conservação  in  situ  de  populações  das  variantes  genéticas 
selvagens dos animais e plantas domesticados e recursos genéticos 
silvestres;
VIII - assegurem que o processo de criação e a gestão das unidades 
de conservação sejam feitos de forma integrada com as políticas de 
administração  das  terras  e  águas  circundantes,  considerando  as 
condições e necessidades sociais e econômicas locais;
IX - considerem as condições e necessidades das populações locais 
no  desenvolvimento  e  adaptação  de  métodos  e  técnicas  de  uso 
sustentável dos recursos naturais;
X - garantam às populações tradicionais cuja subsistência dependa 
da utilização de recursos naturais existentes no interior das unidades 
de  conservação  meios  de  subsistência  alternativos  ou  a  justa 
indenização pelos recursos perdidos;
XI  -  garantam  uma  alocação  adequada  dos  recursos  financeiros 
necessários para que, uma vez criadas, as unidades de conservação 
possam ser geridas de forma eficaz e atender aos seus objetivos;
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XII  -  busquem  conferir  às  unidades  de  conservação,  nos  casos 
possíveis  e  respeitadas  as  conveniências  da  administração, 
autonomia administrativa e financeira; e
XIII  -  busquem proteger  grandes  áreas por  meio de um conjunto 
integrado  de  unidades  de  conservação  de  diferentes  categorias, 
próximas ou contíguas, e suas respectivas zonas de amortecimento 
e  corredores  ecológicos,  integrando  as  diferentes  atividades  de 
preservação da natureza,  uso sustentável dos recursos naturais  e 
restauração e recuperação dos ecossistemas.

46. Uma breve análise do conteúdos dos dispositivos 

legais  acima  reproduzidos  revela  que  tanto  os  objetivos  quanto  as 

diretrizes das unidades de conservação gravitam em torno de duas ações 

primordiais:  a  preservação do meio ambiente e o uso sustentável  dos 

recursos naturais.

47. Tais atividades (preservação do meio ambiente e o 

uso sustentável dos recursos naturais) devem ser disciplinadas pelo plano 

de manejo. Nesse sentido é a lição de Paulo Affonso Leme Machado:

“Os objetivos de cada unidade de conservação estão inseridos 
na sua conceituação na Lei 9.985/2000.  Assim, há objetivos 
gerais e objetivos específicos que são realmente importantes, 
porque  através  deles  poderá  ser  aplicada  a  regra  da 
Constituição  Federal,  a  qual  manda  que,  nos  espaços 
territoriais  e  seus  componentes  a  serem  especialmente 
protegidos, seja 'vedada qualquer utilização que comprometa a 
integridade  dos  atributos  que  justifiquem  sua  proteção'  (art. 
225, §1º III). Há, portanto, um vínculo legal ligando o 'plano de 
manejo' à Constituição Federal e à própria Lei 9.985, vínculo 
do qual, os que elaborarem o plano, não podem desligar-se.
Há  matérias  que  devem  estar  presentes  em  determinados 
planos de manejo: a visitação pública deve ser analisada nos 
planos  de  manejo  da  Estação  Ecológica  (art.  9°,  §2°),  do 
Parque Nacional (art. 11°, §2°), do Refúgio Silvestre (art. 13°, 
§3°),  da  Reserva  Extrativista  (art.  18°,  §3°)  e  no  plano  de 
manejo  da  Reserva de  Desenvolvimento  Sustentável  devem 
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estar  previstas  as  zonas  de  proteção  integral,  de  uso 
sustentável e de amortecimento e corredores ecológicos (art. 
20°, §6°) ”11

48. Como já pontuado em mais de uma oportunidade, 

o plano de manejo é o instrumento de planejamento e de gestão das 

unidades de conservação, razão pela qual os objetivos e diretrizes de uma 

unidade de conservação são materializados pela aplicação do plano de 

manejo,  o que significa que  a falta  do plano de manejo impede o 
atingimento  dos  objetivos  das  unidades  de  conservação  e  a 
obediência de suas diretrizes.

49. A lei do SNUC estabelece também que o plano de 

manejo é o documento básico a partir do qual são determinadas quais são 

as intervenções humanas permitidas na unidade de conservação e quais 

são as proibidas. Vejamos:

Art.  28.  São  proibidas,  nas  unidades  de  conservação,  quaisquer 
alterações,  atividades ou modalidades de utilização em desacordo 
com os seus objetivos, o seu Plano de Manejo e seus regulamentos.
Parágrafo único. Até que seja elaborado o Plano de Manejo, todas 
as atividades e obras desenvolvidas nas unidades de conservação 
de proteção integral devem se limitar àquelas destinadas a garantir a 
integridade  dos  recursos  que  a  unidade  objetiva  proteger, 
assegurando-se às populações tradicionais porventura residentes na 
área as condições e os meios necessários para a satisfação de suas 
necessidades materiais, sociais e culturais.
(...)
Art.  31.  É proibida a introdução nas unidades de conservação de 
espécies não autóctones.
§ 1o Excetuam-se do disposto  neste artigo as Áreas de Proteção 
Ambiental,  as  Florestas  Nacionais,  as Reservas Extrativistas  e as 
Reservas de Desenvolvimento Sustentável, bem como os animais e 

11 Direito Ambiental Brasileiro, 13ª ed. São Paulo, Malheiros, 2005, p. 794
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plantas  necessários  à  administração  e  às  atividades  das  demais 
categorias de unidades de conservação,  de acordo com o que se 
dispuser em regulamento e no Plano de Manejo da unidade.

50.  Assim,  a falta  de plano de manejo implica a 
carência de parâmetros de avaliação das intervenções humanas na 
unidade de conservação,  o que de um lado conduz uma efetiva 
diminuição da proteção do bem ambiental sob tutela e, de outro 
lado, inibe as intervenções humanas lícitas que se pautam no uso 
sustentável do meio ambiente. O prejuízo é duplo: ao meio ambiente e 

ao desenvolvimento socioeconômico da comunidade local.

51.  No  caso  de  unidades  de  conservação  de  uso 

sustentável,  a  falta  de  plano  de  manejo  provoca  o  duplo  prejuízo 

mencionado no parágrafo  anterior:  não  incide  a  proteção prevista  no 

parágrafo único do artigo 28 da lei do SNUC (que é uma espécie de piso 

de  segurança da  conservação  ambiental  até  a  elaboração do plano de 

manejo) e lança na ilicitude condutas compatíveis com o uso sustentável 

da  área  (impossibilidade  de  aplicação  do  §1° do  artigo  31  da  lei  do 

SNUC).

52.  Na  mesma  linha, o  plano  de  manejo  funciona 

como baliza e condicionante de uma série de determinações previstas no 

Decreto n.° 4.340/2002, que regulamenta a lei do SNUC. Vejamos:

Art. 7o Os limites da unidade de conservação, em relação ao espaço 
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aéreo,  são  estabelecidos  no  Plano  de  Manejo,  embasados  em 
estudos  técnicos  realizados  pelo  órgão  gestor  da  unidade  de 
conservação, consultada a autoridade aeronáutica competente e de 
acordo com a legislação vigente.
(...)
Art. 13. O contrato de concessão de direito real de uso e o termo de 
compromisso  firmados  com  populações  tradicionais  das  Reservas 
Extrativistas e Reservas de Uso Sustentável devem estar de acordo 
com o Plano de Manejo, devendo ser revistos, se necessário.
(...)
Art.  26.  A partir  da  publicação  deste  Decreto,  novas autorizações 
para a exploração comercial de produtos, sub-produtos ou serviços 
em unidade de conservação de domínio público só serão permitidas 
se  previstas  no  Plano  de  Manejo,  mediante  decisão  do  órgão 
executor, ouvido o conselho da unidade de conservação.

53. Consequentemente,  a falta de plano de manejo 
esvazia a eficácia do Decreto n.° 4.340/2002, o que se traduz no 
impedimento  do exercício  de algumas das  atribuições  do órgão 
gestor da unidade de conservação.

54.  A  Resolução  CONAMA  n.° 13/90  dispõe  que 

sobre o licenciamento e a autorização de empreendimentos que possam 

afetar a biota de uma unidade de conservação.

Art.  1º  -  O órgão responsável por cada Unidade de Conservação, 
juntamente com os órgãos licenciadores e de meio ambiente, definirá 
as  atividades  que  possam  afetar  a  biota  da  Unidade  de 
Conservação.
Art. 2º - Nas áreas circundantes das Unidades de Conservação, num 
raio de dez quilômetros, qualquer atividade que possa afetar a biota, 
deverá  ser  obrigatoriamente  licenciada  pelo  órgão  ambiental 
competente.
Parágrafo  Único -  O licenciamento  a que se refere o  caput deste 
artigo só será concedido mediante autorização do responsável pela 
administração da Unidade de Conservação.

Inquérito civil público n.º 1.34.029.000070/2009-52 (ação civil pública – elaboração da plano de manejo APA da Serra da Mantiqueira) fls. 22/48



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM GUARATINGUETÁ/SP

55.  Nesse  quadro,  a  falta  de  plano  de  manejo 
impede a definição das atividades potencialmente degradadoras ao 
meio  ambiente,  o  que  é  um  óbice  incontornável  para  o 
licenciamento das atividades desenvolvidas no entorno da unidade 
de conservação.

56. Resumidamente, tem-se que:

a) a falta do plano de manejo se traduz na ausência do 
principal  instrumento  de  gestão da  unidade  de 
conservação,  o  que  implica  uma  atuação  funcional 
limitada, parcial e insuficiente.

b) na esfera normativa,  a  falta de plano de manejo é 
uma  lacuna  que  repercute  negativamente  na 
preservação do meio ambiente e no uso sustentável 
dos  recursos  naturais da  unidade  de  conservação, 
destacando-se:

i. ausência de disciplina do zoneamento e das relações 
da unidade de conservação com a sociedade local;
ii. impedimento  da  consecução  dos  objetivos  das 
unidades  de  conservação  e  a  observância  de  suas 
diretrizes;
iii. carência de parâmetros de avaliação das intervenções 
humanas na unidade de conservação, o que de um lado 
conduz  uma  efetiva  diminuição  da  proteção  do  bem 
ambiental  sob  tutela  e,  de  outro  lado,  inibe  as 
intervenções  humanas  lícitas  que  se  pautam  no  uso 
sustentável do meio ambiente;
iv. esvaziamento da eficácia do Decreto n.° 4.340/2002, o 
que se traduz no impedimento do exercício de algumas 
das atribuições do órgão gestor;
v. falta  de  definição  das  atividades  potencialmente 
degradadoras  ao  meio  ambiente,  o  que  é  um  óbice 
incontornável  para  o  licenciamento  das  atividades 
desenvolvidas no entorno da unidade de conservação.
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DOS FATOS SUBJACENTES À PRESENTE AÇÃO CIVIL PÚBLICA

57. Preliminarmente,  é necessário esclarecer os fatos 

que motivaram a  instauração do  inquérito  civil  público que serviu  de 

suporte probatório à presente ação civil pública.

58.  No início  de  2009,  como resultado  de  contatos 

travados com membros do Ministério Público do Estado de São Paulo e 

com  integrantes  da  Polícia  Ambiental  do  Estado  de  São  Paulo, 

começaram  a  ser  remetidos  à  Procuradoria  da  República  em 

Guaratinguetá  procedimentos  cíveis  e  criminais  que  diziam respeito  a 

danos ambientais ocorridos no interior e no entorno da APA da Serra da 

Mantiqueira.

59.  Em  um  trabalho  de  análise  progressiva  dos 

procedimentos  que  aportavam  na  Procuradoria  da  República  em 

Guaratinguetá, constatou-se que a APA da Serra da Mantiqueira sofre, na 

região inserida  na Subseção  Judiciária  de  Guaratinguetá,  forte  pressão 

antrópica decorrente de diversos fenômenos, dentre os quais destacam-se 

a urbanização desordenada, a exploração ilegal de recursos naturais e a 

ocupação irregular de imóveis rurais.

60. Os fatores de vulnerabilidade acima indicados se 

manifestam de modo particularmente intenso em razão da inexistência de 
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plano de  manejo da APA da Serra da  Mantiqueira,  ausência  essa  que 

implica  um  severo  limitador  à  ação  do  órgão  gestor  da  unidade  de 

conservação.

61. Nesse quadro, a contenção das pressões antrópicas 

irregulares que afetam o meio ambiente da região da APA da Serra da 

Mantiqueira  inserida  na  Subseção  Judiciária  de  Guaratinguetá  exige  a 

elaboração do plano de manejo da unidade de conservação.

62.  Assim,  dois  são  os  fatos  de  interesse  para  a 

presente ação civil pública ambiental:

a) apesar  de  ter  sido  criada  há  mais  de  24  anos  e 
apesar da lei  do SNUC estar em vigor há mais de 7 
anos, a APA da Serra da Mantiqueira ainda não dispõe 
de plano de manejo, o que significa que o ICMBio está, 
há  mais  de  dois  anos,  em  mora  relativamente  à 
obrigação legal de elaborar o plano de manejo da APA 
da Serra da Mantiqueira; e

b) a falta  de  plano de  manejo   é  fator  que  impede a 
contenção das pressões antrópicas que resultam em 
danos ambientais significativos na região da  APA da 
Serra  da  Mantiqueira  localizada  nos  limites  da 
Subseção Judiciária de Guaratinguetá.

63.  O  primeiro  dos  fatos  (mora  do  ICMBIo)  é 

evidente, o que dispensa qualquer esforço probatório. O segundo fato 

(caracterização dos danos ambientais decorrentes da falta de plano de 
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manejo da APA da Serra da Mantiqueira) é objeto de análise nos tópicos 

seguintes.

CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS ESPECÍFICAS DECORRENTES DA FALTA DE PLANO 
DE MANEJO DA APA DA SERRA DA MANTIQUEIRA

64.  Já  foi  demonstrado  que,  mesmo  na  esfera 

normativa,  a  ausência  de  plano  de  manejo  provoca  uma  série  de 

consequências deletérias para o bem ambiental cuja proteção é visada por 

uma APA (itens 40 a 56). O objetivo, agora, é expor as consequências 

negativas  específicas que a falta de plano de manejo induz na APA da 

Serra da Mantiqueira.

65.  No  caso  específico  da  APA  da  Serra  da 

Mantiqueira, a falta de plano de manejo é fator que impede a contenção 

das pressões antrópicas que a unidade de conservação em comento e seu 

entorno  tem  sofrido  na  região  da  Subseção  Judiciária  de 

Guaratinguetá/SP. Vejamos.

ANÁLISE DO ATO CRIADOR DA APA DA SERRA DA MANTIQUEIRA

66. Um breve exame do ato criador da APA da Serra 

da Mantiqueira possibilita aferir as consequências negativas da falta do 

plano de  manejo  para  a  preservação do  meio ambiente  e  para  o  uso 

Inquérito civil público n.º 1.34.029.000070/2009-52 (ação civil pública – elaboração da plano de manejo APA da Serra da Mantiqueira) fls. 26/48



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM GUARATINGUETÁ/SP

sustentável dos recursos naturais.

67.  O  artigo  4° do  Decreto  Federal  n.º  91.304/85 

prevê o zoneamento da APA da Serra da Mantiqueira, zoneamento esse 

que  deverá  indicar  quais  são  as  atividades  que  serão  incentivadas, 

permitidas, restringidas ou proibidas em cada uma das zonas.

Art  4º  -  Na  implantação  e  funcionamento  da  APA  da  Serra  da 
Mantiqueira, serão adotada as seguintes medidas:
I - zoneamento a ser efetivado (...), indicando as atividades a serem 
encorajadas ou incentivadas em cada zona, bem como as que serão 
ser  limitadas,  restringidas  ou  proibidas,  de  acordo  a  legislação 
aplicável;
(...)

68.  Portanto,  a mora  na  obrigação de elaborar  o 
plano de manejo se traduz na falta de definição das atividades que 
podem  ser  exercidas  nas  diferentes  zonas  da  APA da  Serra  da 
Mantiqueira, efeito negativo específico que já havia sido desenhado em 

linhas gerais no item 50.

69.  Os  artigos  5° e  7° do  Decreto  Federal  n.º 

91.304/85  prevê,  de  maneira  genérica,  quais  são  as  atividades  e 

construções  que  são  proibidas  na  APA da  Serra  da  Mantiqueira.  Na 

mesma  linha,  os  artigos  12  e  13  do  Decreto  Federal  n.º  91.304/85 

preveem, de maneira genérica, quais são as atividades e construções que 

são proibidas na zona de vida silvestre da APA da Serra da Mantiqueira.
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Art  5º  -  Na  APA  da  Serra  da  Mantiqueira  ficam  proibidas  ou 
restringidas:
I - a implantação de atividades industriais potencialmente poluidoras, 
capazes de afetar mananciais de água;
II - a realização de obras de terraplenagem e a abertura de canais, 
quando  essas  iniciativas  importarem  em  sensível  alteração  das 
condições  ecológicas  locais,  principalmente  da  Zona  de  Vida 
Silvestre, onde a biota será protegida com mais rigor;
III - o exercício de atividades capazes de provocar acelerada erosão 
das terras ou acentuado assoreamento das coleções hídricas;
IV - o exercício de atividades que ameacem extinguir  as espécies 
raras  da biota,  principalmente  os  remanescentes  dos bosques  de 
araucária,  as  manchas  de vegetação  primitiva e as nascentes  de 
cursos d’água existentes na região;
V - o uso de biocidas, quando indiscriminado ou em desacordo com 
as normas ou recomendações técnicas oficiais.
(...)
Art  7º - Para melhor controlar seus efluentes e reduzir o potencial 
poluidor  das  construções  destinadas  ao  uso  humano,  não  serão 
permitidas:
a)  a  construção  de  edificações,  em  terrenos  que,  por  suas 
características, não comportarem, a existência simultânea de poços 
para  receber  o  despejo  de  fossas  sépticas,  e  de  poços  de 
abastecimento d’água, que fiquem a salvo de contaminação, quando 
não houver rede de coleta e estação de tratamento de esgoto, em 
funcionamento;
b)  a  execução  de  projetos  de  urbanização,  sem  as  devidas 
autorizações,  alvarás,  licenças  federais,  estaduais  e  municipais 
exigíveis.
(…)
Art  13  -  Na  Zona  de  Vida  Silvestre  não  será  permitida  atividade 
degradadora  ou  potencialmente  causadora  de  degradação 
ambiental,  inclusive  o  porte  de  armas  de  fogo  e  de  artefatos  ou 
instrumentos de destruição da biota ressalvados os casos objeto de 
prévia autorização, expedida, em caráter excepcional, pela SEMA.

70. As limitações indicadas artigos acima reproduzidos 

dependem  de  um  marco  que  estabeleça  critérios  definidores  das 

atividades proibidas ou restritas, o que implica, por mais uma via, que a 
falta do plano de manejo impede a definição das atividades que 
podem ser desenvolvidas na APA da Serra da Mantiqueira.
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71. Por fim, o parágrafo único do artigo 11 do Decreto 

Federal n.º 91.304/85 eleva as áreas particulares da zona de vida silvestre 

da APA da Serra da Mantiqueira à condição de área de relevante interesse 

ecológico (ARIE).

Art  11 -  Fica estabelecida na APA da Serra da Mantiqueira,  uma 
Zona de Vida Silvestre, destinada, prioritariamente, à salvaguarda da 
biota nativa para garantia da reprodução das espécies, proteção do 
habitat de espécies raras, endêmicas, em perigo ou ameaçadas de 
extinção.
Parágrafo Único - A Zona de Vida Silvestre, de que trata o  caput 
deste artigo, compreenderá as áreas mencionadas no artigo 18, da 
Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, as quais, quando forem de 
domínio privado, serão consideradas como de Relevante Interesse 
Ecológico  (ARIE),  e  ficarão  sujeitas  às  restrições  de  uso  e 
penalidades estabelecidas, nos termos dos Decretos nºs 88.351/83, 
e 89.532/84.

72. A área de relevante interesse ecológico (ARIE) é 

objeto de disciplina legal no artigo 16 da lei do SNUC. Vejamos:

Art.  16.  A Área de Relevante Interesse Ecológico é uma área em 
geral  de  pequena  extensão,  com  pouca  ou  nenhuma  ocupação 
humana, com características naturais extraordinárias ou que abriga 
exemplares raros da biota regional, e tem como objetivo manter os 
ecossistemas naturais de importância regional ou local e regular o 
uso admissível  dessas  áreas,  de modo a compatibilizá-lo  com os 
objetivos de conservação da natureza.
§  1o A  Área  de  Relevante  Interesse  Ecológico  é  constituída  por 
terras públicas ou privadas.
§ 2o Respeitados os limites constitucionais, podem ser estabelecidas 
normas e restrições para a utilização de uma propriedade privada 
localizada em uma Área de Relevante Interesse Ecológico.

73.  A ARIE é,  então,  uma categoria  de  unidade  de 

conservação  sobre  a  qual  pesam  restrições  mais  severas  do  que  as 
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vigentes em uma APA. O que implica o estabelecimento de regras mais 

rígidas de ocupação humana e de uso de recursos naturais.

74.  Assim,  o  ato  criador  da  APA  da  Serra  da 

mantiqueira  criou  também,  em  seu  interior,  uma  ARIE  na  porção 

definida como sua zona de vida silvestre (mais especificamente nas áreas 

particulares da zona silvestre), o que implica o estabelecimento de dois 

regramentos distintos para a APA da Serra da Mantiqueira, situação que 

deve ser disciplinada pelo plano de manejo sob pena de perda de eficácia 

na proteção do bem ambiental sob proteção na unidade de conservação.

75. Assim,  o estabelecimento de ARIE no interior 
da APA da Serra da Mantiqueira exige a incidência de regramentos 
específicos que devem ser  previstos  no plano de manejo,  o que 
exacerba  as  consequências  negativas  decorrentes  da  falta  de 
manejo no caso específico da APA da Serra da Mantiqueira.

ESTUDO CIENTÍFICO QUE CORRELACIONA FALTA DE PLANO DE MANEJO COM 
DANO AMBIENTAL NA APA DA SERRA DA MANTIQUEIRA

76. Há nos autos cópia de um estudo científico que 

correlaciona a falta de plano de manejo na APA da Serra da Mantiqueira 

com danos ambientais (fls.  30/44). Vejamos um trecho do estudo em 

comento:
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“Devido à ausência de um Plano de Zoneamento  Ambiental, 
esse processo vem ocorrendo de forma progressiva, gerando 
sérios impactos ambientais e sociais. A ocupação desordenada 
e o desmatamento atingem diretamente os recursos hídricos 
da  região,  a  biodiversidade  e  a  qualidade  de  vida  da 
população.  Paralelamente  a  esse  processo,  a  pecuária 
extensiva e tradicional ocupa áreas impróprias às margens dos 
rios  e  encostas  de  alta  declividade.  Incêndios  florestais  são 
comuns  durante  a  estação  seca,  provocando  a  constante 
redução  dos  remanescentes  florestais  da  Área  de  Proteção 
Ambiental.
(...)
Analisando o caso e tendo contato direto com os  problemas 
em que a APA da Serra da Mantiqueira vem enfrentando na 
última década juntamente com o Poder Executivo - Prefeituras 
Municipais das Cidades Lindeiras que fazem parte do entorno 
da  APA,  chegasse  a  conclusão  da  “urgência”  do  Plano  de 
Manejo desta APA.
As  invasões  estão  ocorrendo  naturalmente  e 
indiscriminadamente  nas Unidades de Conservação.  Não há 
nenhuma  força  do  poder  executivo  que  possa  impedir  as 
ocupações clandestinas,  pois estas áreas fazem parte de um 
contexto federal onde somente com um plano de manejo e a 
participação direta da população de cada cidade é que serão 
solucionados os problemas de intervenções e ocupação nas 
áreas de proteção ambiental.”12

77.  Assim,  de acordo com o estudo juntado aos 
autos a fls. 30/44, a falta de plano de manejo é fator que agrava os 
problemas de intervenções e de ocupações humanas irregulares na 
APA da Serra da Mantiqueira.

DAS OUTRAS PROVAS COLHIDAS NO INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO

12 Youssef,  L.  R. e  Conde Malta,  F.  J.  N.,  “Área Residencial  em Zona de  Amortecimento na Apa da  Serra  da 
Mantiqueira – Região do Vale do Paraíba/SP”, Revista de ciências humana, Taubaté, v. 12, n. 2, p. 75-89, jun./Dez. 
2006

Inquérito civil público n.º 1.34.029.000070/2009-52 (ação civil pública – elaboração da plano de manejo APA da Serra da Mantiqueira) fls. 31/48



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM GUARATINGUETÁ/SP

78.  O  Ministério  Público  Federal  expediu  ofício 

endereçado ao órgão gestor da APA da Serra da Mantiqueira (fls. 08/09) 

na qual foram pedidos esclarecimentos acerca da omissão na elaboração 

do plano de manejo da unidade de conservação.

79. Em resposta, o órgão gestor da APA da Serra da 

Mantiqueira  argumentou  que  estão  sendo  feitos  esforços  para  a 

elaboração  do  plano  de  manejo  (fls.  12),  oportunidade  em  que  foi 
ressaltado  pelo  próprio  órgão  gestor  da  APA  da  Serra  da 
mantiqueira que a elaboração do plano de manejo é de importância 
capital para a unidade de conservação.

80.  Foram juntadas  aos  autos  do inquérito civil  que 

serviu de suporte à presente ação civil pública (anexo I) cópias de alguns 

procedimentos cíveis e criminais que estão em trâmite na Procuradoria da 

República em Guaratinguetá  e  na  Vara  Federal  de  Guaratinguetá  que 

revelam, de maneira concreta, que a APA da Serra da Mantiqueira tem 

sido alvo de pressões antrópicas de diversas naturezas.  Frise-se que o 

anexo I do inquérito civil foi instruído com apenas  uma pequena parte 

dos procedimentos cíveis e criminais que versam sobre danos ambientais 

ocorridos no interior da APA da Serra da Mantiqueira na região inserida 

na Subseção Judiciária de Guaratinguetá.
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81. A tabela abaixo consolida informações extraídas do 

anexo I (número do procedimento, espécie de pressão antrópica que deu 

causa  ao  dano  na  APA  da  Serra  da  Mantiqueira  e  Município  onde 

ocorreu o dano ambiental).

Procedimento Espécie de pressão antrópica Município
Ação penal

2007.61.18.000065-9
Ocupação irregular de imóvel rural

(corte de vegetação em APP)
Guaratinguetá/SP

Ação penal
2009.61.18.001205-1

Ocupação irregular de imóvel rural
(dificultar regeneração natural de vegetação em APP)

Guaratinguetá/SP

Inquérito policial
2008.61.18.002143-6

Ocupação irregular de imóvel rural
(corte de vegetação em APP)

Cruzeiro/SP

Inquérito policial
2008.61.18.001222-1

Ocupação irregular de imóvel rural
(dano direto à APA da Serra da Mantiqueira)

Guaratinguetá/SP

Inquérito policial
2009.61.18.001333-0

Ocupação irregular de imóvel rural
(construções irregulares)

Guaratinguetá/SP

Inquérito policial
2009.61.18.001334-1

Ocupação urbana desordenada
(dificultar regeneração natural de vegetação em APP)

Guaratinguetá/SP

Inquérito policial
2009.61.18.001335-3

Ocupação urbana desordenada
(dificultar regeneração natural de vegetação em APP)

Guaratinguetá/SP

Inquérito policial
2009.61.18.001365-0

Ocupação urbana desordenada
(dificultar regeneração natural de vegetação em APP)

Guaratinguetá/SP

Inquérito policial
2009.61.18.001375-4

Ocupação irregular de imóvel rural
(corte de vegetação em APP)

Guaratinguetá/SP

Inquérito policial
2009.61.18.001454-0

Ocupação irregular de imóvel rural
(dificultar regeneração natural de vegetação em APP)

Guaratinguetá/SP

Peça informativa
1.34.029.000013/2009-73

Ocupação irregular de imóvel rural
(dificultar regeneração natural de vegetação em APP)

Cruzeiro/SP

Peça informativa
1.34.029.000160/2009-43

Exploração irregular de recursos naturais
(dano direto à APA da Serra da Mantiqueira)

Guaratinguetá/SP

Peça informativa
1.34.029.000161/2009-98

Ocupação urbana desordenada
(dificultar regeneração natural de vegetação em APP)

Guaratinguetá/SP

Peça informativa
1.34.029.000156/2009-85

Ocupação urbana desordenada
(dificultar regeneração natural de vegetação em APP)

Guaratinguetá/SP

Tabela I – Caracterização dos danos ambientais sofridos pela APA da Serra da Mantiqueira na 

Subseção Judiciária de Guaratinguetá
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Procedimento Espécie de pressão antrópica Município
Peça informativa

1.34.029.000157/2009-20
Ocupação urbana desordenada

(dificultar regeneração natural de vegetação em APP)
Guaratinguetá/SP

Peça informativa
1.34.029.000159/2009-19

Ocupação urbana desordenada
(dificultar regeneração natural de vegetação em APP)

Guaratinguetá/SP

Peça informativa
1.34.029.000158/2009-74

Ocupação urbana desordenada
(dificultar regeneração natural de vegetação em APP)

Guaratinguetá/SP

Peça informativa
1.34.029.000155/2009-31

Ocupação urbana desordenada
(dificultar regeneração natural de vegetação em APP)

Guaratinguetá/SP

Peça informativa
1.34.029.000227/2008-69

Ocupação irregular de imóvel rural
(dificultar regeneração natural de vegetação em APP)

Guaratinguetá/SP

Peça informativa
1.34.029.000227/2006-05

Ocupação irregular de imóvel rural
(dificultar regeneração natural de vegetação em APP)

Guaratinguetá/SP

Peça informativa
1.34.029.000224/2006-63

Exploração irregular de recursos naturais
(dano direto à APA da Serra da Mantiqueira)

Guaratinguetá/SP

Peça informativa
1.34.029.000277/2008-46

Ocupação irregular de imóvel rural
(dificultar regeneração natural de vegetação em APP)

Cruzeiro/SP

Peça informativa
1.34.029.000072/2009-41

Ocupação irregular de imóvel rural
(dificultar regeneração natural de vegetação em APP)

Cruzeiro/SP

Peça informativa
1.34.029.000082/2009-87

Ocupação irregular de imóvel rural
(dificultar regeneração natural de vegetação em APP)

Cruzeiro/SP

Inquérito policial
2008.61.18.001544-8

Ocupação urbana desordenada
(dificultar regeneração natural de vegetação em APP)

Lavrinhas/SP

Peça informativa
1.34.029.000108/2009-97

Ocupação irregular de imóvel rural
(dificultar regeneração natural de vegetação em APP)

Cruzeiro/SP

Inquérito policial
2009.61.18.001355-9

Ocupação urbana desordenada
(dificultar regeneração natural de vegetação em APP)

Guaratinguetá/SP

Continuação da Tabela I – Caracterização dos danos ambientais sofridos pela APA da Serra da 

Mantiqueira na Subseção Judiciária de Guaratinguetá

82. Como já apontado nos itens 56 e 84, a tabela acima 

revela que a região da APA da Serra da Mantiqueira inserida nos limites 

da Subseção judiciária de Guaratinguetá tem sofrido danos ambientais 

que  estão  relacionados  à  falta  de  plano  de  manejo  da  unidade  de 

conservação em comento.
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83. Assim, em conclusão, há nos autos do inquérito 
civil  que instruiu a  presente  ação civil  pública  um vasto acervo 
probatório que demonstra, de forma concreta, que a falta de plano 
de manejo da APA da Serra da Mantiqueira é fator que induz um 
aumento  na  vulnerabilidade  do  meio  ambiente  das  áreas  da 
unidade  de  conservação  em  comento  inseridas  na  Subseção 
Judiciária de Guaratinguetá.

84. Em síntese, tem-se que:

a) a mora na obrigação de elaborar o plano de manejo 
se  traduz  na  falta  de  definição  das  atividades  que 
podem ser exercidas nas diferentes zonas da APA da 
Serra da Mantiqueira;

b) a falta do plano de manejo  impede a definição das 
atividades que podem ser  desenvolvidas  na APA da 
Serra da Mantiqueira;

c) o estabelecimento de ARIE no interior  da APA da 
Serra  da  Mantiqueira  exige  a  incidência  de 
regramentos específicos que devem ser previstos no 
plano de manejo,  o que  exacerba as consequências 
negativas  decorrentes  da  falta  de  manejo  no  caso 
específico da APA da Serra da Mantiqueira;

d) de acordo com o  estudo juntado aos autos a fls. 
30/44, a falta de plano de manejo é fator que agrava os 
problemas de intervenções e de ocupações humanas 
irregulares na APA da Serra da Mantiqueira;

e) foi ressaltado pelo próprio órgão gestor da APA da 
Serra  da  Mantiqueira que  a  elaboração do  plano de 
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manejo  é  de  importância  capital  para  a  unidade  de 
conservação; e

f) há  nos  autos  do  inquérito  civil  que  instruiu  a 
presente  ação  civil  pública  uma  vasto  acervo 
probatório  que  demonstra  de  forma  concreta  que  a 
falta  de  plano  de  manejo  da  APA  da  Serra  da 
Mantiqueira  é  fator  que  induz  um  aumento  na 
vulnerabilidade  do  meio  ambiente  das  áreas  da 
unidade  de  conservação  em  comento  inseridas  na 
Subseção Judiciária de Guaratinguetá.

LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

85. A atribuição do Ministério Público Federal para a 

propositura da presente ação civil pública está prevista no artigo 127 e no 

artigo  129,  incisos  III  e  V,  ambos  da  Constituição  Federal,  que 

estabelecem, respectivamente, como de incumbência do Parquet a defesa 

da ordem jurídica, e como sua a função institucional, dentre outras, de 

proteção do meio ambiente.

86. No mesmo sentido, a Lei Complementar n.º 75/93 

estabelece, em seu artigo 1°, que incumbe ao Ministério Público da União 

a defesa da ordem jurídica, inclusive como função institucional (art. 5°, 

inc. I e art. 6°, inc. XIV), sendo que o artigo 5º, inciso III, alínea “d”, 

define  como  funções  institucionais  do  Ministério  Público  Federal  a 

defesa  do  meio  ambiente  e  o  zelo  pela  observância  dos  princípios 

constitucionais relativos à sua proteção, determinando, ainda, o artigo 6°, 
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inciso VII, b, que compete ao Ministério Público da União a promoção 

da ação civil pública para defesa do meio ambiente.

87. Na mesma linha, o artigo 1º, inciso I e o artigo 5º, 

ambos da Lei nº.  7.347/85 legitimam o Ministério Público a ajuizar a 

ação civil pública em defesa do meio ambiente.

88.  No  caso  concreto,  a  legitimidade  ativa  do 
Ministério  Público  Federal  decorre  da  induvidosa  existência  de 
interesse federal no caso submetido à tutela jurisdicional, seja pelo 

fato  de  ser  réu  o  ICMBio,  seja  pela  presença  de  inafastável  interesse 

federal em razão da natureza dos bens e dos valores jurídicos que se visa 

tutelar (unidade de conservação federal).

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL

89. Como já apontado, a APA da Serra da Mantiqueira 

é  uma  unidade  de  conservação  federal  administrada  pelo  ICMBio, 

autarquia  federal  vinculada  ao  Ministério  do  Meio  Ambiente, 

circunstância  que  conduz  ao  imediato  reconhecimento  de  interesse 

federal em jogo na presente ação civil pública.

90. A Constituição Federal, em seu artigo 109, inciso I, 

define que compete à Justiça Federal as causas em que a União, entidade 
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autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de 

autoras,  rés,  assistentes  ou  oponentes,  exceto  as  de  falência,  as  de 

acidente de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral, bem como a disputa 

sobre direitos indígenas.

91. Desta forma,  considerando que há a presença, 
no polo passivo da relação processual,  de uma autarquia federal 
(ICMBio), a competência para processar e julgar a presente ação 
civil pública é da Justiça Federal.

COMPETÊNCIA TERRITORIAL DA VARA FEDERAL DE GUARATINGUETÁ

92. A APA da Serra da Mantiqueira espalha-se pelos 

Estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, destacando-se os 

municípios  de  Cruzeiro/SP,  Guaratinguetá/SP,  Lavrinhas/SP, 

Lorena/SP,  Piquete/SP e Queluz/SP,  municípios  esses  localizados na 

Subseção Judiciária de Guaratinguetá.

93. De acordo com o disposto no artigo 2° da Lei n.° 

7.347/85,  a  competência  territorial  para  processar  e  julgar  ação  civis 

públicas é do Juízo do local onde ocorreu ou deveria ocorre o dano:

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.
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Parágrafo único A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo 
para  todas  as  ações  posteriormente  intentadas  que  possuam  a 
mesma causa de pedir ou o mesmo objeto

94.  Ora,  como já  exaustivamente exposto,  os  danos 

ambientais apurados nos procedimentos cíveis e criminais que instruem a 

presente ação civil pública (anexo I do inquérito civil) estão localizados 

na Subseção Judiciária de Guaratinguetá, o que justifica a competência 

territorial do Juízo Federal de Guaratinguetá.

95. A circunstância da APA da Serra da Mantiqueira 

espalhar-se pela circunscrição de outros Juízos Federais e o fato de sua 

sede ser localizada no Município de Itamonte/MG não afetam a fixação 

da  competência  territorial  deste  Juízo  Federal,  em  cuja  circunscrição 

ocorreram os danos ambientais  apurados e que decorrem, em alguma 

medida, da falta de plano de manejo da unidade de conservação.

96. Isso porque, como já visto na redação do artigo 2° 

da Lei n.° 7.347/85, a fixação da competência é feita pela conjunção de 

dois critérios básicos: o local do dano e a prevenção.

97. A fixação da competência territorial pelo local do 

dano é um imperativo lógico e pragmático que decorre da necessidade de 

eficiência na repressão aos danos ambientais.
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98.  Deve-se  repisar  que  os  danos  ambientais  que 

motivaram a instauração de  inquérito civil  público e a  propositura da 

presente ação civil pública ocorram nos limites da Subseção Judiciária do 

Juízo  Federal  de  Guaratinguetá,  conforme  amplamente  documentado 

(anexo I).

99. Não se cogita, nesta ação civil pública, dos danos 

ambientais que possam estar ocorrendo em outras regiões da APA da 

Serra da Mantiqueira que possam ser atribuídos, em alguma medida, à 

ausência de plano de manejo. Os problemas abordados e que serviram de 

pano de fundo são estritamente locais,  mas a solução deve ser global, 

pois não se concebe a elaboração de plano de manejo de apenas uma 

parte de uma unidade de conservação.

100. No tema da competência de foro de ações civis 

públicas ambientais, Édis Milaré ensina que:

“Como  dito,  é  da  Lei  n.º  7.347/85,  art.  2.º,  que  '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'.
Por trás da regra do local do dano, identificamos, como seu 
fundamento,  a  busca  da  eficiência  da  implementação 
ambiental.  Não só os  implementadores  situados  na área da 
danosidade têm, como regra, uma adequação psicológica mais 
acertada ('o que olhos não veem, o coração não sente', diz o 
adágio  popular),  como  os  elementos  probatórios  são  mais 
facilmente recolhidos e utilizados.
Realmente, o critério da lei é o que melhor consulta o interesse 
público,  pois  'o  sentimento  de reação emocional  ao  dano  é 
melhor vivenciado pelo agente do Ministério Público (e outras 
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autoridades) que habita na mesma cidade, que convive com as 
mesmas  vítimas  e  testemunhas  e  assim  poderá,  com  mais 
eficiência  que  outro  colega  distanciado  da  área  das 
consequências  do  fato,  promover  as  medidas  adequadas  à 
perseguição dos agressores, bem como lutar pela prevenção 
do dano'.
(…)
Quid inde, se a danosidade não se circunscrever aos limites de 
uma única comarca ou seção judiciária?
(...)
Nestes  casos,  respeitada  a  Justiça  competente,  por 
caracterizar-se  uma  concorrência  de  competência,  'qualquer 
ação  civil  pública  pode  ser  proposta  em  qualquer  daquelas 
circunscrições  territoriais,  nas  quais  se  tenha  manifestado  o 
dano. No caso de concorrência, como se sabe, pode ocorrer o 
fenômeno da prevenção, ou seja, se dois ou mais órgãos de 
competência  territorial  diferente  tomam  conhecimento  de 
determinada matéria, a questão resolve-se, normalmente, em 
regra, pela prevenção, de acordo com as normas do Código de 
Processo Civil'. Perfilhando essa linha de raciocínio, e no claro 
intuito  de  evitar  decisões contraditórias,  a  Medida Provisória 
1.984, em sua 18.ª reedição, de 1.º.06.2000, acrescentou um 
parágrafo único ao art. 2.º da Lei n.º 7.347/85, a teor do qual “a 
propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas 
as  ações  posteriormente  intentadas  que  possuam a  mesma 
causa de pedir ou o mesmo objeto.
Questão que também enseja dúvida diz com a aplicação, no 
caso, do artigo 93, II,  do CDC, que prevê a competência do 
foro da Capital do Estado ou do Distrito Federal para os danos, 
respectivamente, de âmbito regional ou nacional.
Com os olhos postos nos anseios de efetividade da justiça em 
matéria  de  tutela  do  patrimônio  ambiental  do  país,  já 
sustentamos  que  referida  norma  estaria  adstrita  apenas  a 
regular a competência jurisdicional nas ações coletivas para a 
defesa  de  interesses  individuais  homogêneos,  conforme 
indicado  expressamente  pelo  Capítulo  II  do  Título  III  da  Lei 
8.078/90. Com efeito, se se considerar como regional o dano 
que  transcende  a  área  de  uma  dada  comarca  ou  seção 
judiciária,  dentro  de  um  mesmo  Estado,  como  sustentam 
alguns,  que  sentido  faz  se  levar  uma  demanda  por  dano 
ambiental  verificando  na  longínqua  região  de  Presidente 
Prudente para ser apreciada na Capital de São Paulo? Não se 
estaria, no caso, traindo o objetivo básico da Lei da Ação Civil 
Pública que elegeu o local do dano como o mais adequado na 
busca da eficiência da implementação ambiental?
De qualquer forma, mesmo se admitindo a incidência da regra 
de competência territorial – nacional ou regional – do artigo 93 
do  CDC  na  tutela  jurisdicional  dos  interesses  difusos  e 
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coletivos, não se pode perder de vista o conhecido conceito de 
dano  ambiental  regional constante  na  Resolução  CONAMA 
237/97,  visto  como  aquele  capaz  de  afetar,  no  todo  ou  em 
parte, o território de dois ou mais Estados. Ora, se assim é, se 
a lei  subministra um conceito de dano regional,  a conclusão 
inelutável  a  que  se  chega  é  a  de  que,  para  ele,  o  foro 
competente será estabelecido segundo as regras do Código de 
Processo Civil, conforme determina o próprio artigo 93, II,  in 
fine,  do  CDC,  por  se  tratar  de  caso  de  competência 
concorrente. Vale dizer, o problema será resolvido aplicando-
se as regras da prevenção. Portanto, a aplicação do art. 93, II, 
do CDC só poderá vir a ocorrer na hipótese muito rara de dano 
ambiental  com  repercussão  concreta  em  todo o  território 
nacional, que, aí sim, estaria a desafiar a competência do foro 
do Distrito Federal.”13

101. A conclusão de Édis Milaré sobre o tema merece 

destaque por ser lapidar e definitiva:

“Resumindo: a competência de foro para a regular veiculação 
da ação covil pública ambiental está disciplinada, hoje, pelos 
arts. 2.º da Lei 7.347/85 e 93, I e II, do CDC, atuando no caso 
concreto:

a) o Juiz do foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer o 
dano, quando de âmbito local, isto é, restrito aos limites 
de uma única comarca ou seção judiciária (art. 2.º da Lei 
7.347/85, c/c o art. 93,I, do CDC);
b) o Juiz de qualquer um dos foros afetados pelo impacto 
ambiental, onde se tenha dado a primeira citação válida – 
considerando,  portanto,  prevento  –  tanto  nos  casos  de 
danos que desbordam os limites territoriais de uma única 
comarca  ou  seção  judiciária  (âmbito  microrregional) 
quanto naqueles de âmbito  regional,  isto é,  que afetam 
diretamente, no todo ou em parte, o território de dois ou 
mais Estados (art. 219 do CPC, c/c o art. 2.º, parágrafo 
único,  da  Lei  7.347/85,  e  art.  1.º,  IV,  da  Resolução 
CONAMA 237/97);
c)  o  Juiz do foro  do Distrito  Federal  para os  danos de 
âmbito nacional, isto é, que afetam concretamente todo o 
território nacional (art. 93, II, do CDC).”14

13 Direito ambiental. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 944/947
14 Direito ambiental. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 947
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102.  Assim,  tendo  em  vista  que  os  danos 
ambientais sob enfoque estão localizados na Subseção Judiciária 
de  Guaratinguetá/SP,  o  Juízo  Federal  de  Guaratinguetá  é 
competente por prevenção para processar e julgar a presente ação 
civil pública.

NECESSIDADE DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA

103.  O  artigo  12  da  Lei  n.° 7.347/85  sujeita  a 

concessão de medida liminar (antecipação de tutela) ao atendimento de 

dois pressupostos, quais sejam, periculum in mora (fundado receio de dano 

de  difícil  reparação)  e  fumus  boni  iuris (prova  inequívoca  da 

verossimilhança da alegação).

104.  O  fumus  boni  iuris é  a  plausibilidade  do  direito 

substancial invocado por quem pretende a decisão de mérito favorável. 

O periculum in mora é a configuração de um dano potencial, um risco que 

corre o processo principal de não ser útil ao interesse demonstrado pela 

parte.

105. O primeiro pressuposto encontra-se demonstrado 

pelas  conclusões  condensadas  no  item  62  e  que,  em  conjunto, 

demostram que  o ICMBio está  em mora em relação à obrigação 
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legal  de  elaborar  o  plano  de  manejo  da  APA  da  Serra  da 
Mantiqueira.

106. O segundo decorre das conclusões condensadas 

nos itens 56 e 84 e que, em conjunto, demonstram que a falta de plano 
de manejo é o principal fator de impede a contenção das pressões 
antrópicas irregulares  que estão degradando a APA da Serra da 
Mantiqueira  e  seu entorno na  região  da  Subseção Judiciária  de 
Guaratinguetá.

107.  Ademais,  o  perigo de  demora    consubstancia-se   

também no fato de que, não vigorando um prazo para a elaboração do 

plano de manejo da APA da Serra da Mantiqueira, o ICMBio continuará 

ocupado  apenas  com  atividades  meramente  procrastinatórias,  o  que 

implicará  um  agravamento  progressivo  e  irreparável  dos  danos 

ambientais  que  estão  ocorrendo  na  região  da  APA  da  Serra  da 

Mantiqueira localizada na Subseção Judiciária de Guaratinguetá.

108.  Não  se  pode  ignorar  que  a  defesa  de  bens 

ambientais deve pautar-se   pelo princípio da precaução, princípio esse que   

reforça a necessidade de antecipação dos efeitos da tutela na medida em 

que impõe a ação dos entes estatais mesmo ante riscos potenciais ao bem 

ambiental.
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109. Deve-se anotar que não existe   periculum in mora in   

reverso  , pois eventual reversão da medida liminar não implicará qualquer   

prejuízo a ele.

110.  Por  fim,  a  antecipação  dos  efeitos  da  tutela  é 

medida necessária pois a demora da prestação jurisdicional agravará de 

maneira irreversível os danos ambientais que guardam correlação com a 

inércia do ICMBio em elaborar o plano de manejo da APA da Serra da 

Mantiqueira.

111. Repise-se que a falta de elaboração do plano de 

manejo da APA da Serra da Mantiqueira é uma omissão que contribui 

diariamente para a degradação da unidade de conservação em comento 

na região da Subseção Judiciária de Guaratinguetá e que, por essa razão, a 
antecipação dos efeitos da tutela é medida imperiosa sem a qual a 
presente ação civil pública perde completamente sua eficácia.

112.  A  afirmação  feita  no  item  anterior  não  é 

superlativa ou exagerada pois, no caso do provimento jurisdicional ser 

concedido apenas ao final do processo (ou seja, daqui a alguns longos 

anos), o resultado efetivo de todo o trabalho do Ministério Público e da 

Justiça Federal seria apenas um acanhado acompanhamento da danosa 

procrastinação a que se entregou o ICMBio relativamente à obrigação de 

elaborar o plano de manejo da APA da Serra da Mantiqueira.
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113. Assim, em síntese, a antecipação dos efeitos da 

tutela deve ser concedida porque:

a) a falta  de  plano de manejo  é  o  principal  fator  de 
impede  a  contenção  das  pressões  antrópicas 
irregulares que  estão  degradando  a  APA da  Serra  da 
Mantiqueira  e  seu  entorno  na  região  da  Subseção 
Judiciária de Guaratinguetá;

b) não vigorando um prazo para a elaboração do plano de 
manejo,  o  ICMBio  continuará  ocupado  com  atividades 
procrastinatórias,  o  que  implicará  um  agravamento 
progressivo  e  irreparável  dos  danos que  estão 
ocorrendo  na  região  da  APA  da  Serra  da  Mantiqueira 
localizada na Subseção Judiciária de Guaratinguetá;

c) a  defesa  de  bens  ambientais  deve  pautar-se  pelo 
princípio  da  precaução,  princípio  esse  que  reforça  a 
necessidade de antecipação dos efeitos da tutela;

d) não  existe  periculum  in  mora  in  reverso,  pois 
eventual  reversão  da  medida  liminar  não  implicará 
qualquer prejuízo ao ICMBio;

e) a  demora  da  prestação  jurisdicional  agravará  de 
maneira irreversível os danos ambientais que guardam 
correlação com a inércia do ICMBio em elaborar o plano 
de manejo da APA da Serra da Mantiqueira; e

f) a  antecipação  dos  efeitos  da  tutela  é  medida 
imperiosa  sem a  qual  a  presente  ação  civil  pública 
perde completamente sua eficácia.

114.  Um  fato  que  não  se  pode  ignorar  é  a 

complexidade da tarefa de elaboração de um plano de manejo. Consultas 

informais  realizadas  com  peritos  do  Ministério  Público  Federal 

confirmaram que a confecção de um plano de manejo é um trabalho 

multidisciplinar que demanda cerca de um ano para ser executado.
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115.  Tendo  em vista  tal  circunstância,  optou-se  por 

formular o pedido de antecipação de tutela em um formato que respeita 

o  tempo  necessário  para  a  confecção  do  plano  de  manejo  e  que 

contempla um mecanismo de acompanhamento de sua implementação, 

conforme indicado adiante.

PEDIDOS

116. Diante de todo o exposto, o Ministério Público 

Federal,  pelo  procurador  da  República  signatário,  requer  a  Vossa 

Excelência:

a) que,  com  fundamento  no  artigo  12  da  Lei  n.° 
7.347/85, no artigo 273 e no artigo 461, §3º, ambos 
do Código de Processo Civil,  seja concedida    initio   
litis   medida liminar para que o ICMBio  :

i. elabore e apresente ao Juízo  ,  no prazo de um 
mês,  um  cronograma de  trabalho  completo  e 
circunstanciado  no  qual  deverão  constar  todas  as 
tarefas que devem ser executadas para que, ao final 
do  prazo  máximo  de  dezoito  meses  a  contar  da 
apresentação do cronograma, seja concluído o plano 
de manejo da APA da Serra da Mantiqueira;

ii. elabore  e  apresente  ao  Juízo  ,  a  cada  três 
meses,  um  relatório sobre  o  andamento  dos 
trabalhos de confecção do plano de manejo da APA 
da Serra da Mantiqueira,  com informações sobre a 
situação  dos  trabalhos  em  relação  ao  cronograma 
inicialmente  apresentado  e  com  indicação  das 
providências  que  serão  tomadas  para  corrigir 
eventuais atrasos;
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iii. ao  final  do  prazo  de  dezoito  meses   da 
apresentação  do  cronograma,  que  apresente  ao 
Juízo  o  plano  de  manejo  da  APA da  Serra  da 
Mantiqueira.

b) seja, no mérito, confirmada a liminar na sentença, 
condenando-se o ICMBio à obrigação de elaborar 
o  plano  de  manejo  da  APA  da  Serra  da 
Mantiqueira.

117.  Requer-se  ainda  que,  em  caso  de 
descumprimento ou atraso da ordem judicial indicada na letra “a” 
do item anterior, seja imposta, com fundamento no artigo 461,   §  5  °  ,   
do Código de Processo Civil, multa diária no valor de R$ 10.000,00 
(dez mil reais).

118.  Requer-se,  por fim,  que o réu seja citado para, 

querendo, contestar a presente ação, sob pena de revelia, protestando, 

desde já, pela produção de toda e qualquer prova em direito admitida, 

especialmente a documental, pericial, testemunhal e vistoria.

119. Atribui-se à presente causa o valor de R$ 1.000,00 

(um mil reais).

Guaratinguetá, 13 de outubro de 2009.

Adjame Alexandre Gonçalves Oliveira
Procurador da República
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