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Resumo:  Tendo em vista a ingente necessidade de uma construção dogmática

que leve em consideração as especificidades do processo coletivo ambiental, o presente

trabalho tem como objetivo estudar a influência que o princípio jurídico da precaução

exerce sobre a estrutura e a dinâmica dos pressupostos para a concessão das tutelas de

urgência e, com isso, radiografar o regime diferenciado das tutelas sumárias ambientais.
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Resumen: Dada la enorme necesidad de una construcción dogmática que tenga

en cuenta las características específicas del proceso colectivo ambiental,  este trabajo

pretende estudiar la influencia que el  principio jurídico de precaución tiene sobre la

estructura y la dinámica de los requisitos para la concesión de las tutelas de urgencia y,
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1. Introdução

Já se tornou um lugar-comum na Processualística brasileira a afirmação de que o

direito material influencia o formato processual. Noutras palavras: o processo civil deve

adequar-se às vicissitudes específicas da relação de direito material controvertida. Para a

maioria dos doutrinadores, está-se diante da teoria da tutela jurisdicional diferenciada.

Há quem diga, porém, que a aludida teoria nada mais é do que uma descoberta tardia da

teoria da ação de direito material desenvolvida originariamente por Pontes de Miranda

e explorada com afinco por Ovídio Baptista da Silva. De qualquer forma, não é preciso

dizer que a redescoberta do indissociável nexo entre direito material e direito processual

tem estimulado a produção de inúmeras obras sobre direito processual tributário, direito

processual previdenciário, direito processual empresarial, direito processual ambiental,

direito processual público (péssimo nome atribuído ao conjunto de normas que regulam

a presença da Fazenda Pública em juízo), etc. Apesar das louváveis exceções1, a maioria

desses trabalhos tem se limitado a entender o fenômeno “de fora para dentro”. Ou seja,

eles reproduzem uma processualística tradicional, regada, porém, a exemplos do direito

material que “influenciaria” o processo. Nisso tem se circunscrito “ar de especificidade”

dessas obras. Como se nota, falta uma intelecção “de dentro para fora”. Quando muito é

exibida meia-dúzia de princípios “específicos”, que confeririam “autonomia dogmática”

ao ramo processual estudado. Mesmo assim, a existência desses princípios é dubitável.

Uma análise dura demonstra que eles não passam de regras excepcionais decorrentes da

colisão entre princípios processuais civis e princípios do direito material aplicado.

No chamado “direito processual ambiental”, as coisas não acontecem de maneira

diferente. Aqui, há inúmeras colisões interessantes entre os princípios processuais civis

(correlação, isonomia, intangibilidade da coisa julgada, etc.) e os princípios ambientais

(função sócio-ambiental da propriedade, precaução, poluidor-pagador, etc.), que acabam

sendo harmonizadas sob o pálio do postulado da proporcionalidade. Não por outra razão

o processo coletivo ambiental apresenta várias particularidades dogmáticas, positivas e

pragmáticas: o vínculo rebus sic stantibus entre a coisa julgada material e a evolução do

estado da técnica; a multidisciplinaridade da prova pericial; a relativização do princípio

da sucumbência; a irrestrita aplicabilidade da teoria das cargas probatórias dinâmicas; o

enfraquecimento do princípio da congruência; a elevada complexidade das execuções de
1 A excelente obra Processo civil ambiental, de Marcelo Abelha Rodrigues, é uma delas.



liminar e sentença; o acentuado grau de iniciativa judicial probatória; o potencial para o

desenvolvimento de relações processuais civis multipolares (em que é difícil identificar

quem são os autores e quem são os réus); a indisfarçável “margem de discricionariedade

controlada” atribuída aos juízes na escolha do meio técnico mais hábil à consecução da

finalidade ambiental; a dificuldade de saber se um julgamento é de “procedência total”,

“procedência parcial” ou “improcedência”; etc.

No entanto, uma dos traços mais marcantes do processo ambiental está na lógica

material subjacente à concessão de provimentos de urgência. É comum os doutrinadores

dizerem que as liminares são as medidas de proteção ambiental par excellence. Todavia,

a maioria deles ainda não logrou identificar a “partitura invisível” que rege a concessão

dessas tutelas em matéria ambiental. Como se verá ao longo deste trabalho, a incidência

do princípio da precaução modifica a lógica dos pressupostos para a outorga das tutelas

de urgência, o que dá às liminares ambientais um matiz especial e um regime processual

diferenciado. Trata-se, portanto, de um estudo “de dentro para fora”, em que se buscará

o desenvolvimento de uma ciência processual “esverdeada”. Nele, serão apresentados o

arquétipo dinâmico e unificador que está por trás de toda e qualquer liminar e a maneira

como o princípio da precaução contagia esse arquétipo para uma melhor consecução da

finalidade ambiental. Para tanto, será necessário estudar o direito das liminares sob um

enfoque menos estático-legalista e mais dinâmico-pragmático. Sem esse enfoque, não é

possível apreender com precisão as especificidades do processo coletivo ambiental.

2. A dinâmica tipológica das liminares

A prematura “ciência processual dos professores” [law-in-books] defende que os

pressupostos para a concessão de tutelas de urgência são cumulativos e autônomos entre

si: se estiverem presentes, o juiz tem o dever de conceder a tutela; se um deles faltar, há

o dever de denegá-la. É como uma porta com duas fechaduras: é preciso ter duas chaves

para abri-la; uma apenas não basta. Todavia, a “ciência processual do cotidiano forense”

[law-in-action] revela que as coisas não se dão de maneira tão simplista e mecânica. No

dia-a-dia do foro, quanto mais “denso” é o fumus boni iuris, com menor rigor se exige o

periculum in mora; por outro lado, quanto mais “denso” é o periculum in mora, exige-se

com menor rigor o fumus boni iuris2. Noutros termos: é possível que a presença “forte”

2 Segundo a jurisprudência, “à luz do princípio da proporcionalidade é forçoso concluir que: a) quanto

mais denso o fumus boni juris, com menos rigor deverá o juiz mensurar os pressupostos concernentes ao



de um pressuposto “compense” a presença “fraca” do outro, cabendo ao juiz a valoração

dessa “suficiência compensatória”, que a realiza em cada caso concreto e dentro de uma

“margem controlada de discricionariedade”. Logo, do “direito vivo”, extrai-se que esses

pressupostos são interdependentes, i.é., que entre fumus e periculum existe um “vínculo

de complementaridade”, um “vaso comunicante”, um “liame elástico”. Trata-se, enfim,

de um “padrão normativo”, só verificável por observação metódica da rotina espontânea

dos Tribunais, não por leitura exclusiva dos textos de direito positivo.

É  comum ver  tutelas  liminares  sendo  concedidas  com a  só  presença  de  um

fumus boni iuris  extremado.  Nelas, o juiz defronta-se com uma pretensão de direito

material de existência  quase-certa, cuja procedência salta aos olhos  simpliciter et de

plano. Nesses casos, entende-se que há  causa  suficiente para a concessão da liminar,

sem tomar-se em consideração a eventual  presença de  periculum in mora.  Não raro

decisões  liminares  em matéria  tributária  e previdenciária são proferidas  com lastro

exclusivo  nas  súmulas  dos  Tribunais  Superiores,  em  jurisprudência  uníssona  dos

Tribunais Inferiores, nas decisões do STF em controle abstrato de constitucionalidade,

ou nos precedentes que se cunham em recursos especiais ou extraordinários. Daí já se

nota que a tutela de evidência não é novidade alguma na experiência quotidiana forense.

Da mesma forma, vários são os casos em que o juiz praticamente se vale apenas

de um periculum in mora extremado, de uma emergência crítica, para conceder a tutela

liminar. Vejam-se as situações que envolvem: planos de saúde, em que são concedidas

liminares determinando a internação do autor, o tratamento de enfermidades descritas na

petição inicial ou a realização de consultas e exames, embora haja cláusulas contratuais

de exclusão expressa da cobertura requerida; concursos públicos, nos quais é permitido

periculum in mora; b) quanto maior o risco de perecimento do direito invocado ou a probabilidade de

ocorrer dano de difícil reparação, com maior flexibilidade deverá considerar os pressupostos relativos ao

fumus boni iuris” (TJSC, 1ª Câmara de Direito Público, AI 2008.031776-5, rel. Desembargador Newton

Trisotto, j. 24.03.2009). Disponível em: < http://ap.tjsc.jus.br/jurisprudencia/>. Acesso em: 16 jun. 2009.

Agustín Gordillo, ao estudar no direito argentino tutelas cautelares no controle judicial da Administração,

afirma existir uma “balanza entre el periculum y la verosimilitud”: “Los dos requisitos para otorgar una

cautelar – el fumus y el peligro en la demora o la gravedad o irreparabilidad del daño – funcionam en

vasos comunicantes: a mayor verosimilitud del derecho cabe exigir menor peligro en la demora; a una

mayor gravedad o irreparabilidad del perjuicio se corresponde una menor exigencia en la verosimilitud

prima facie del derecho. Dicho en otras palabras, tales requisitos se hallan relacionados en que a mayor

verosimilitud del derecho cabe ser menos exigente en la gravedad e inminencia del daño y viceversa,

cuando existe el riesgo de un daño extremo e irreparable, el rigor acerca del fumus se debe atenuar”

(Tratado de derecho administrativo. t. 2. 5, p. XIII-32).



ao candidato, eliminado em exame médico ou psicotécnico, que participe das próximas

etapas, sob pena de impossibilitar-se a efetivação de eventual sentença de procedência

futura; licitações, em que não raro o concorrente eliminado pede a concessão de liminar

para prosseguir no certame, sob pena tornar-se difícil a efetivação da eventual sentença

favorável de mérito, visto que o autor não terá participado das demais fases da licitação;

títulos protestados, cuja publicidade é liminarmente sustada para evitar-se o desgaste do

crédito da empresa cuja atividade dependa de uma boa reputação perante o mercado3.

Em meio a essas duas extremidades, há uma sucessão infinitesimal de liminares

possíveis. Dentro dessa infinitude, podem-se destacar oito tipos fundamentais: (1) tutela

pura de fumus extremado; (2) tutela pura de periculum extremado; (3) tutela de fumus

extremado e periculum não-extremado; (4) tutela de periculum extremado e fumus não-

extremado; (5) tutela de fumus e periculum extremados; (6) tutela de fumus e periculum

não-extremados; (7) tutela pura de fumus de extremidade presumida (p. ex., liminar de

desocupação de imóvel em ação de despejo – Lei nº 8.245/91, art. 59, § 1º; liminar de

busca e apreensão em alienação fiduciária – Dec.-lei 911/69, art. 3º); (8) tutela pura de

periculum de extremidade presumida (p. ex.: liminar de imissão de posse provisória em

desapropriação – Dec.-lei 3.365/41, art. 15) 4. Como é possível ver, todas essas medidas

liminares nada mais são do que “combinações” não-axiomáticas dos diferentes graus de

fumus boni iuris e periculum in mora.

Tudo isso mostra que, na prática, a concessão de tutelas liminares obedece a uma

estrutura tipológica, não a uma estrutura conceitualista.

Lembre-se que um conceito é formado de algumas notas distintivas particulares,

que se desligam e se abstraem do objeto no qual se apresentam e, na sua generalização,

são isoladas e separadas umas das outras. Portanto, aqui, não há “mais ou menos”: ou

um objeto é enquadrado no conceito porque possui marcas características concretas que

se subsumem a todas as notas distintivas abstratas descritas na definição, ou ele não se

enquadra. Logo, no conceito, não se apreende o objeto na plenitude substancial de todas

as suas partes e particularidades, como um todo único. Assim sendo, quando se enxerga

a concessão de tutelas liminares à luz de um pensamento conceitualista, tende-se a dizer

que essa concessão é uma mera subsunção por operação silogística, que ocorre porque,

no caso concreto,  as alegações do autor são enquadradas no conceito de  fumus boni

3 Para uma análise mais aprofundada dos acórdãos que confirmam tais constatações, ver nosso O “direito

vivo” das liminares..., p. 75 e ss.
4 Para uma análise mais aprofundada desses oito tipos: Idem. Ibidem, p. 123 e ss.



iuris e a situação que o aflige se encaixa no conceito de periculum in mora. Entretanto,

se um desses encaixes não for possível, a medida liminar não será concedida. É uma

aplicação  baseada  na  alternativa  “tudo  ou  nada”.  Nesse  sentido,  a  explicação

conceitualista  está  em  consonância  com  a  velha  cantilena  racional-iluminista  de

inspiração  cartesiana.  De acordo  com ela,  basta  ao  juiz  averiguar  metodicamente  –

dentro de um raciocínio linear e de uma neutralidade axiológica – se os pressupostos

descritos na lei estão presentes: se todos estiverem concretizados, o juiz terá o dever de

conceder a providência liminar; se algum deles faltar, terá o dever de denegá-la.

Contudo, a vida mostra que a concessão de medidas liminares não se subsume a

essa rigidez procedimental. Nessa matéria, a prática cotidiana forense sói enveredar um

raciocínio tipológico, que, por sua vez, pressupõe circularidade e avaliações subjetivas.

Ora, diferentemente do conceito, o tipo é mais fluido e adaptável.  Nele, são permitidas

formas intermediárias e “figuras híbridas”, as quais geralmente não se podem incluir no

esquema previamente dado. Isso porque a composição do tipo nunca parte dum método

isolante e abstrativo de notas singulares que são pensadas isoladamente, mas sempre de

um método de agrupamento e concretização de notas distintivas, que somente se podem

apreender em seu todo. Assim, se o conceito é uma forma abstrata e fragmentada à qual

os objetos são subsumidos por encaixes, o tipo é um esquema mais concreto e íntegro a

que os objetos se achegam por comparações (motivo pelo qual os traços do tipo podem

aparecer na imagem particular do objeto com diferentes matrizes e combinações).

Nesse sentido, o fumus boni iuris e o periculum in mora são vistos como pautas

“móveis”, que podem se apresentar em graus ou níveis distintos e que, por isso, não são

suscetíveis de fixação em termos genéricos. Ou seja, o fumus boni iuris e o periculum in

mora são vistos como pressupostos que precisam ser antes concretizadas pelo julgador,

e relacionados entre si em uma espécie de “coordenação valorativa”, para poderem ser

aplicadas ao caso. Isso mostra que é inútil definir fumus boni iuris e periculum in mora:

é melhor que sejam “explicitáveis”, “descritíveis” ou “explicáveis”, e não propriamente

“definíveis”.

Conseguintemente, para conceder-se a liminar, não há a necessidade da presença

simultânea dos dois pressupostos. Entre eles há uma espécie de permutabilidade livre.

Se o caso concreto desviar-se do “tipo normal” e somente um dos pressupostos estiver

presente em “peso decisivo”, mesmo assim será possível conceder-se a medida, embora

por força de uma “configuração atípica” ou “menos típica”, que se afasta do  modelo

descrito na lei. Tudo se passa como se, nos processos concretos de concessão de tutelas



liminares, o fumus boni iuris e o periculum in mora fossem “elementos” ou “forças” que

se articulam de forma variável, sem absolutismo e fixidez dimensional. O que importa,

no final das contas, é a “imagem global” do caso, ainda que a relação entre o fumus e o

periculum seja assimétrica5.

(a) Modelo conceitualista de subsunção:

[Hipótese de Incidência] N’(1) + N’(2) + N’(3) ... N’(n)

[Suporte Fático] N(1) + N(2) + N(3) ... N(n)

(b) Modelo tipológico de comparação:

[Hipótese de Incidência] N’(1) ↔ N’(2) ↔ N’(3) ... N’(n)

[Suporte Fático] N(1) ↔ N(2) ↔ N(3) ... N(n)

3. As liminares ambientais e o princípio da precaução

Nas liminares  ambientais  também são comuns  as dessimetrias  entre  o  fumus

boni  iuris  e  o  periculum  in  mora.  A  situação  de  urgência  costuma  ser  exagerada,

autorizando, assim, a concessão da tutela pura de urgência extremada. Daí por que não

se  pode tomar  ao  pé  da  letra  a  afirmação,  feita  por  Fiorillo,  no  sentido  de  que  “a

concessão da liminar antecipatória do direito exige o preenchimento dos requisitos do

periculum in mora e do fumus boni iuris” 6. Como já visto acima, esses dois requisitos

5 Para uma diferenciação entre conceito e tipo: DERZI, Misabel de Abreu Machado. Direito tributário,

direito penal e tipo, p. 37 e ss.; KAUFMANN, Arthur. Filosofia do direito, p. 188 e ss.; LARENZ, Karl.

Metodologia da ciência do direito, p. 621 e ss.; YARSHELL, Flávio Luiz. Tutela jurisdicional, p. 42 e ss.

6 Curso de direito ambiental brasileiro, p. 355.



não são necessariamente cumulativos. Afinal de contas, o bem jurídico ameaçado é de

enorme relevância, já que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é bem de uso

comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida das presentes e futuras gerações

(cf. caput do art. 225 da CF de 1988). Como se isso não bastasse, a gravidade do dano

aos  bens  ambientais  é  altíssima  e  a  reversibilidade  desse  tipo  de  dano  é  assaz

problemática.  Em alguns casos,  a Natureza precisa despender centenas de anos para

reconstruir  o  que  o  homem  destruiu  em  poucas  horas  (ex.:  recuperação  de  área

devastada); noutros casos, a recomposição é impossível (ex.: extinção de uma espécie

animal).  Isso  sem  contar  os  casos  de  poluição  nos  quais  a  Natureza  necessita  de

milhares de anos para a decomposição do material (p. ex., vidro). Portanto, não é raro

que, nesse âmbito, mesmo que incipientes os elementos probatórios relativos à violação

à legislação ambiental, sejam concedidas liminares apenas com base em um periculum

in mora robusto.

De qualquer maneira, aqui, a presença do  periculum in mora  é reforçada pela

incidência do princípio da precaução, que objetiva prevenir já uma suspeição de perigo,

ou garantir suficiente margem de segurança da linha de perigo [in dubio pro securitate]
7. Num certo sentido, por força do princípio da precaução, pode-se dizer que, na dúvida,

deve-se conferir primazia ao mau prognóstico sobre o bom. No ordenamento brasileiro,

o mencionado princípio deflue do texto do artigo 225, § 1º, IV, da Constituição Federal

de 1988, que prescreve o estudo prévio de impacto ambiental para a “instalação de obra

ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente”.

Tal dever de cautela, aliás, consta do Decreto Legislativo nº 1, de 03.02.1994, por meio

do qual o Congresso Nacional aprovou o texto da Convenção-Quadro sobre Mudanças

do Clima, acordada pelo Brasil no âmbito da ONU por ocasião da chamada “ECO 92”

(Artigo 3º, 3: “As Partes devem adotar medidas de precaução para prever, evitar  ou

minimizar  as causas da mudança do clima e mitigar  seus efeitos negativos.  Quando

surgirem ameaças de danos sérios ou irreversíveis, a falta de plena certeza científica não

deve ser  usada como razão para postergar  essas  medidas,  levando em conta  que as

políticas e medidas adotadas para enfrentar a mudança do clima devem ser eficazes em

7 Cf. DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico, p. 149-152; MANCUSO, Rodolfo de Camargo.

Transposição das águas do Rio São Francisco, p. 64 e ss. V. ainda: MACHADO, Paulo Affonso Leme.

Direito ambiental brasileiro, p. 53 e ss. Preferindo empregar a expressão “princípio da  prevenção”, p.

ex.: FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro, p. 39-41; MILARÉ, Edis.

Direito do ambiente, p. 165-167.



função dos custos, de modo a assegurar benefícios mundiais ao menor custo possível.

Para esse fim, essas políticas e medidas devem levar em conta os diferentes contextos

socioeconômicos,  ser abrangentes,  cobrir  todas as fontes,  sumidouros e reservatórios

significativos  de  gases  de  efeito  estufa  e  adaptações,  e  abranger  todos  os  setores

econômicos.  As  Partes  interessadas  podem  realizar  esforços,  em  cooperação,  para

enfrentar a mudança do clima”).

Implicitamente, o princípio da precaução deflue do art. 54 da Lei 9.605/98, que

qualifica como crime a conduta de “causar poluição de qualquer natureza em níveis tais

que  resultem ou  possam resultar  em danos  à  saúde  humana,  ou  que  provoquem a

mortandade de animais ou a destruição significativa da flora”, sendo que o § 3º impõe

idêntica pena a “quem deixar de adotar, quando assim o exigir a autoridade competente,

medidas de precaução em caso de risco de dano ambiental grave ou irreversível” (d.n.).

Recentemente, a dita Lei de Biossegurança (Lei 11.105/2005) consagrou o princípio no

caput do art. 1º (“Esta lei estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização

sobre a construção, o cultivo, a produção, a manipulação, o transporte, a transferência, a

importação, a exportação, o armazenamento, a pesquisa, a comercialização, o consumo,

a liberação no meio ambiente e o descarte de organismos geneticamente modificados –

OGM e seus derivados, tendo como diretrizes o estímulo ao avanço científico na área de

biossegurança e biotecnologia, a proteção à vida e à saúde humana, animal e vegetal, e a

observância do princípio da precaução para a proteção do meio ambiente”) 8.

Para sanar essa suspeição de perigo, o juiz expedirá: a) ordem liminar executiva

(p. ex., demolição forçada de obra); b) ordem mandamental de fazer (p. ex., instalação

de filtro em chaminé industrial); c) ordem mandamental de não fazer (p. ex., paralisação

de atividade); d) ordem mandamental de desfazer (ex.: desmontagem de equipamentos);

e/ou e) ordem mandamental de tolerar (p. ex., tolerância à fiscalização ambiental). Isso

significa que, mesmo que a parte autora não haja conseguido coligir ab initio elementos

que apontem para a probabilidade da existência da pretensão por ela alegada, é de bom

alvitre conceder-se a liminar para evitar-se o possível início de uma degradação. Daí por

que a concessão de liminares é ínsita aos processos ambientais. É como se o princípio

jurídico da precaução interviesse na “aritmética processual” e hipertrofiasse a presença

8 Sobre as bases  textuais do princípio da precaução no direito brasileiro,  p.  ex.:  MACHADO, Paulo

Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro, p. 53 e ss.; MILARÉ, Édis. Direito do ambiente, p. 166-167;

SARLET, Ingo Wolfgang e FENSTERSEIFER, Tiago. Direito constitucional ambiental, p. 240-241, nota

31.



do periculum in mora, fazendo com que nessas demandas houvesse sempre a presença

de um periculum in mora extremado in re ipsa. Em realidade, essa urgência inerente às

causas ambientais não apenas tornam pródigas as liminares: ela exige que essas causas

tenham desfecho célere (o que é assustadoramente desafiador, visto que a complexidade

das questões técnicas é incompatível com uma instrução probatória rápida). Segundo o

Prof. Marcelo Abelha Rodrigues, “não é demasia ou devaneio afirmar que a questão da

urgência na proteção do meio ambiente é in re ipsa, pois a sua ubiqüidade, instabilidade

e essencialidade à vida não permitem que se adote outra premissa senão a de que toda

tutela jurisdicional em favor do meio ambiente deve ser tratada com a máxima urgência,

pelos riscos que o prejuízo ambiental causa à sociedade” 9. Na prática, isso faz com que,

em matéria de tutela jurisdicional do meio ambiente, a concessão de medida de urgência

seja regra, não exceção. Como sagazmente afirmado por Edis Milaré, “[...] no Direito

ambiental, diferentemente do que se dá com outras matérias, vigoram dois princípios

que modificam profundamente as bases e a manifestação do poder de cautela do juiz: a)

o princípio da prevalência do meio ambiente (da vida) e b) o princípio da precaução,

também conhecido como princípio da prudência ou da cautela” 10.

É importante frisar que não apenas o compósito fumus-periculum é um “sistema

móvel”, cujos elementos se mostram em pesos ou dosagens capazes de “compensarem-

se” mutuamente. O próprio periculum in mora também se comporta como um “sistema

móvel” 11. Ora, o grau de periculum in mora = o grau de relevância do bem jurídico sob

ameaça + o grau de irreversibilidade do dano + o grau de gravidade do dano + o grau de

probabilidade de ocorrência do dano + o grau de proximidade da ocorrência do dano.

Isso não quer dizer, entretanto, que periculum in mora = relevância do bem jurídico sob

risco + irreversibilidade do dano + probabilidade da ocorrência do dano + proximidade

da ocorrência do dano. Como já dito, não se pode definir o que seja periculum in mora,

mas tão-somente descrevê-lo e explicá-lo. Isso gera a suspeita de que a própria noção de

periculum in mora seja tipológica, não conceitual. Assim, a “relevância do bem jurídico
9 Processo civil ambiental, p. 114.

10 Direito do ambiente, p. 961.

11 A respeito da noção de “sistema móvel”, p. ex.: CANARIS, Claus-Wilhelm. Pensamento sistemático e

conceito de sistema na ciência do direito,  p.  127-148; FRADA, Manuel António de Castro Portugal

Carneiro  da.  Teoria  da  confiança  e  responsabilidade  civil,  p.  289,  nota  268;  LARENZ,  Karl.

Metodologia da ciência do direito, p. 668-669 e 680-682; MENEZES CORDEIRO, António Manuel da

Rocha e. Da boa fé no direito civil, p. 1.262; VIEHWEG, Theodor. Tópica y jurisprudencia, p. 138-143;

WILBURG, Walter. Desenvolvimento de um sistema móvel no direito civil, p. 55-73.



sob ameaça, a “irreversibilidade do dano”, a “gravidade do dano”, a “probabilidade de

ocorrência do dano” e a “proximidade da ocorrência do dano” seriam traços tipológicos,

atados uns aos outros por meio de “liames elásticos”. Nesse sentido, o periculum é um

“sistema móvel” inserido em um “sistema móvel”; é uma parte fluida dentro de um todo

fluido12. Com isso se percebe que o binômio fumus-periculum é um verdadeiro fractal,

isto é, um objeto geométrico não-euclidiano, que pode ser dividido em partes, cada uma

delas semelhante ao objeto original [fenômeno da auto-similaridade].

Pois bem, numa demanda ambiental, p. ex., já se viu que os graus de “relevância

do bem jurídico sob ameaça”, de “irreversibilidade do dano” e de “gravidade do dano”

são bastante elevados. No entanto, pode ser que, em uma determinada situação concreta,

os graus de “probabilidade de ocorrência do dano” e/ou de “proximidade da ocorrência

do dano” não sejam altos (ou seja, é possível que o perigo de damnum irreparabile não

seja atual e/ou iminente, isto é, não seja concreto e/ou próximo). Nessa hipótese, porém,

o princípio jurídico-ambiental da precaução sempre incidirá para garantir a presença de

um periculum in mora radical e suficiente para a concessão de, pelo menos, uma tutela

pura de urgência extremada. Como se vê, o princípio da precaução interfere na soma das

dosagens dos elementos móveis. Ou seja, ainda que se verifique faticamente que apenas

são máximos os graus da “relevância do bem jurídico ameaçado”, da “irreversibilidade

do dano” e da “gravidade do dano”, o princípio da precaução garantirá normativamente,

por presunção absoluta, que também serão máximas as densidades da “probabilidade de

ocorrência do dano” e da “proximidade da ocorrência do dano”. Ou seja, ele preencherá

a esqualidez dos outros elementos móveis.

Ora, em boa processualística, quando se está diante de uma tutela jurisdicional

direcionada a sanar uma situação de perigo de damnum irreparabile  que naturalmente

não seja atual e iminente, diz-se que se está diante da velha tutela preventiva em sentido

estrito (atualmente apelidada, pela influência da doutrina italiana, de “tutela inibitória”
13). Tutela preventiva lato sensu é gênero, de que são espécies a tutela preventiva stricto

12 Sobre o tema, ver nosso O “direito vivo” das liminares..., p. 178, nota 2. 

13 É interessante registrar o fetiche dos processualistas brasileiros pela doutrina estrangeira. Gastam hoje

rios de tinta sobre a tutela inibitória dos italianos, como se se tratasse de algo ultramoderno, mas não se

dão ao trabalho de consultar o pioneiro e melhor texto já escrito no Brasil sobre o tema: o genial verbete

“Tutela preventiva”, da autoria de Clóvis do Couto e Silva, encartado às páginas 293-302 do volume 5 do

Digesto de Processo e publicado em 1988 pela parceria entre a Editora Forense e a Revista Brasileira de

Direito Processual. 



sensu, a tutela de urgência cautelar e a tutela de urgência satisfativa14. Bons exemplos de

tutela preventiva stricto sensu são o mandado de segurança preventivo, a nunciação de

obra  nova,  a  caução de dano infecto  e  o interdito  proibitório.  No caso do interdito

possessório, p. ex., garante-se a manutenção do status quo a fim de que o conflito não

descambe para uma grave situação de violência descontrolada. Como se vê, há risco de

dano grave e irreparável, mas ainda não existem dados indicativos de que esse risco seja

concreto ou de que o respectivo dano esteja próximo. Daí por que a tutela preventiva em

sentido estrito é a mais apropriada forma de tutela jurisdicional do meio ambiente: em

razão da grandiosidade, da indispensabilidade e da sensibilidade dos bens ambientais,

qualquer lesão a eles perpetrada pode redundar em danos graves e irrecuperáveis à vida

e ao bem-estar das presentes e futuras gerações; por conseguinte, é melhor preveni-los

que remediá-los. Com isso se vê que, na dogmática processual ambiental, o tema mais

importante não deve ser a tutela repressiva condenatória (que é uma providência ex post

facto), mas a tutela preventiva da degradação ambiental (que é uma providência ex ante

facto) 15. Logo, para o direito ambiental, em face da elevada carga de preventividade, as

tutelas liminares colocam-se no mesmo nível de relevância  do EIA/RIMA, do manejo

ecológico, do tombamento, das sanções administrativas, etc16.

4. A jurisprudência

A dilatação do periculum in mora pelo princípio da precaução e a possibilidade

de concessão de liminar mesmo diante de um fumus boni iuris  bastante esquálido são

plenamente confirmados pela prática forense.

Em sessão de 4 de abril de 2007, a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça

do Mato Grosso manteve a decisão liminar, proferida em ação civil pública aforada pelo

Ministério Público, que determinara a paralisação de atividades de beneficiamentos de

grãos até que se tomassem providências necessárias à inibição de emissão de poluentes

14 Cf,, p. ex., SPADONI, Luiz Felipe. Ação inibitória, p. 27 e ss.

15 No mesmo sentido, MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela inibitória, p. 100: “[...] se no plano do direito

ambiental  deseja-se  a  prevenção,  e  não  a  reparação,  não  é  de  grande  valia  teorizar  a  respeito  da

responsabilidade do poluidor, sendo muito mais relevante pensar na tutela inibitória do ato lesivo ao meio

ambiente”.

16 Cf. FIORILLO, Celso Antônio Pacheco Fiorillo, RODRIGUES, Marcelo Abelha Rodrigues e NERY,

Rosa  Maria  de  Andrade.  O princípio  da  prevenção  e  a  utilização  de  liminares  no  direito  ambiental

brasileiro, p. 119.



(AI 49815/2006, rel.  Des.  José Zuquim Nogueira,  v.u.,  negaram provimento).  Nesse

caso em particular, não se pode dizer que a Corte tenha propriamente outorgado uma

tutela de urgência extremada pura, tendo em vista que a Câmara julgadora identificou a

presença do fumus boni iuris a partir de “documentos colacionados aos autos, que foram

suficientes  para demonstrar  a poluição causada pela  emissão de partículas  poluentes

pelo agravante, que está prejudicando o meio ambiente e também a saúde das pessoas

que habitam o seu entorno”. Porém, de acordo com o Eminente Relator, “ainda que não

tivesse sido demonstrada efetivamente a atividade poluidora, seria possível a decisão

antecipatória da tutela, mediante a verificação de indícios de poluição, porque, como é

sabido, o Direito Ambiental  tem como princípio basilar a prevenção. Sob o enfoque

dessa ótica preventiva, ressalte-se que a ausência de certeza científica absoluta não pode

servir de pretexto para procrastinar a adoção de medidas efetivas visando a evitar o dano

ambiental e à saúde daqueles atingidos. Vale dizer que a incerteza científica milita em

favor do meio ambiente [...].” 17

Em sessão do dia 17 de janeiro de 2012, a Quarta Câmara Cível do Tribunal de

Justiça do Mato Grosso do Sul deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo

Município de Campo Grande, revogando a decisão liminar proferida pelo juízo da 3ª

Vara Fazenda Pública e de Registros Públicos da Comarca de Campo Grande, que havia

prorrogado a licença de operação da empresa de mineração agravada (AI 2011.032699-

1/0000-00, rel. Des. Paschoal Carmello Leandro, v.u., deram provimento). No que diz

respeito à presença do fumus boni iuris, o Eminente Relator asseverou que as questões

controvertidas “exigem maiores esclarecimentos por parte da agravada, se constituindo

numa circunstância prejudicial ao reconhecimento da fumaça do bom direito sem uma

cognição mais exauriente para aferimento da realidade dos eventuais prejuízos ao meio

ambiente”. Ou seja, em face da “grande complexidade” das questões, o julgador pôs-se

francamente em estado de dúvida. Todavia, no que diz respeito à presença do periculum

in mora, não houve vacilações: “[...] o escopo do legislador constitucional ao determinar

providências para a proteção concreta e eficiente do meio ambiente como um direito de

toda a população, ou seja, a defesa de um bem maior, transcendente, de última geração,

se comparado aos tradicionais direitos individuais, impondo aceitar que as exigências do

Poder Público e as demais que correlatamente são utilizadas para remediar a degradação

do pouco que resta, operam-se na busca de decisões eficazes que permitam impedir a

17 Disponível  em:  <http://www.tj.mt.gov.br/jurisprudenciapdf/GEACOR_49815-2006_11-04-

07_81940.pdf>. Acesso em: 01 jun. 2009.



devastação, prestigiando-se, destarte, o princípio da prevalência do meio ambiente, bem

como o princípio da precaução.” 18 

 Já a Segunda Câmara de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça de Santa

Catarina, em sessão do dia 18 de julho de 2008, manteve a decisão liminar que havia

determinado, em ação civil pública, a suspensão das obras realizadas para a construção

de uma clínica médica em uma área próxima ao Ribeirão Gaspar Grande, no Município

de Gaspar (AI 2008.003664-5, rel. Des. Cid Goulart, v.u., negaram provimento). Para o

Eminente Relator, o projeto mostrado pelo agravante indicava que o empreendimento

obedeceria ao distanciamento mínimo imposto pela Lei Municipal 1.153/88; no entanto,

não havia plena certeza de que a sua execução efetivamente obedeceria a essa distância

mínima, motivo pela qual seria necessária a realização de uma perícia judicial. Como se

pode notar, a decisão liminar escorou-se em meras afirmações trazidas pela associação

autora. Contudo, essa presença esquálida de fumus boni iuris acabou sendo compensada

por minuciosa análise a respeito da presença robusta do periculum in mora e por longas

considerações a respeito do princípio da precaução. No que concerne ao periculum in

mora, advertiu-se que “a execução das obras nesse momento geraria evidente risco de

dano ambiental, dada a proximidade com a margem do ribeirão onde pode se verificar a

presença de mata ciliar em estado de regeneração”. Já no que diz respeito ao princípio

jurídico-ambiental da precaução, consignou-se – dentre outras coisas – que “não seria

prudente, pelo menos até que se comprove que as obras invadirão a faixa tida como área

de preservação permanente,  determinar  que as atividades  continuem sem antes ter  a

certeza de que o meio ambiente protegido por lei não será afetado pela construção” 19.

Em sessão de 17 de maio de 2012, a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do E.

Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao agravo de instrumento interposto

pelo Gerente da Agência Ambiental da CETESB – Regional Itapetininga, revogando a

liminar que em mandado de segurança suspendeu a aplicação de multa e de qualquer

outra restrição à atividade do Auto Posto BR 64 Ltda. por falta de licença de operação

(AI 0236493-12.2011.8.26.0000, rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro, v.u., deram

18 Disponível em: <http://www.tjms.jus.br/cjosg/pcjoDecisao.jsp?OrdemCodigo=2&tpClasse=J>. Acesso

em: 09 jun. 2012.

19 Disponível  em:  <http://ap.tjsc.jus.br/jurisprudencia/acnaintegra!rtf.action?

qTodas=&qFrase=&qUma=&q

Nao=&qDataIni=&qDataFim=&qProcesso=2008.0036645&qEmenta=&qClasse=&qRelator=&qForo=&

qOrgaoJulgador=&qCor=FF0000&qTipoOrdem=relevancia&pageCount=10&qID=AAAG

%2B9AALAAAqo3AAD>. Acesso em: 01 jun. 2009.



provimento). No que diz respeito ao fumus boni iuris, o Tribunal limitou-se a dizer que,

“em cognição sumária, prevalece a legitimidade dos atos praticados pelos agentes da

CETESB”. Isso porque esteve diante de alegações conflitantes absolutamente insolúveis

nos estreitos limites de uma apreciação liminar: de um lado, a CETESB alegando que o

Posto cometeu diversas irregularidades; de outro, o Posto sustentando que desenvolve

as suas atividades dentro das exigências legais. Já no que concerne ao  periculum in

mora, a Corte entendeu que “a atividade desenvolvida pelo agravado é notoriamente

causadora  de  impacto  ambiental,  existindo  risco  de  lesão  irreparável  ou  de  difícil

reparação  em  desfavor  do  meio  ambiente”,  o  que  se  coaduna  com  a  “a  idéia  de

prevenção e precaução do direito ambiental,  ambos alçados a condição de princípios

jurídicos.” 20

Por sua vez, a Quarta Turma do E. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em

sessão de 31 de outubro de 2007, manteve a liminar, concedida em ação civil pública,

que havia ordenado a paralisação das atividades de detonação das rochas para a extração

de carvão em área que se encontra sob o perímetro urbano, até que se realizem estudos

sobre o impacto da atividade nas residências em solo e sobre os riscos de subsidência da

mina no local (AI 2007.04.00.026485-0/SC, rel. Des. Fed. Edgard Antônio Lippmann

Júnior, v.u., negaram provimento). No que tange ao fumus boni iuris, o acórdão limitou-

se a dizer que as questões debatidas “demandam extensão dilação probatória, detalhada

investigação técnica e instrução processual, impossível em sede de cognição sumária”.

Mas a afirmação de que ali se estava tratando de “atividade de mineração de carvão,

potencialmente lesiva ao meio ambiente se não observadas as normas técnicas vigentes

para a exploração da atividade”, foi fortalecida por pequenas considerações acerca do

princípio da precaução (“[...] afigura-se imprescindível a prevenção, como medida que

se antecipe às agressões potenciais à natureza”)21.

Convém ainda se mencionar o acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional

Federal da 5ª Região, que, na sessão do dia 15 de janeiro de 2008, manteve a decisão

liminar proferida pelo Juízo da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do

Norte, que havia determinado a retirada imediata de viveiros de camarão e a suspensão

20 Disponível  em:  <http://esaj.tj.sp.gov.br/cjsg/getArquivo.do?

cdAcordao=5909213&vlCaptcha=xAQJB>. Acesso em: 09 jun. 2012.

21 Disponível  em:  <http://www.trf4.jus.br/trf4/jurisjud/inteiro_teor.php?

orgao=1&numeroProcesso=200704000

264850&dataDisponibilizacao=26/11/2007>. Acesso em: 01 jun. 2009.



das  atividades  de  carnicicultura  em área  de  preservação  ambiental  permanente  (AI

2007.05.00.0357555-RN, rel. Des. Fed. Manoel Erhardt, v.u., negaram provimento). De

acordo com a Turma Julgadora, “[...] o invocado princípio da preservação aplica-se ao

presente  caso,  pois  se  deve  evitar  que primeiro  ocorra  o dano para  somente  depois

resolver a causa de sua origem. A Jurisprudência pátria recomenda a proibição liminar

de condutas aparentemente ilegais e lesivas ao meio ambiente.  Dessa forma, quando

houver dúvida sobre a potencial degradação de uma determinada ação sobre o ambiente,

toma-se a decisão mais conservadora, evitando-se a ação.” 22

Por fim, vale menção o v. acórdão da Terceira Câmara Cível do E. Tribunal de

Justiça do Rio Grande do Sul, que, em sessão do dia 11 de outubro de 2007, manteve a

liminar, concedida em ação civil pública proposta pelo Ministério Público Estadual, que

havia determinado a proibição do corte e do descapoeiramento da mata nativa existente

num imóvel pertencente ao agravante (AI 70021128921, rel. Des. Mário Crespo Brum,

v.u., negaram provimento). Aqui, no que tange ao fumus boni iuris, a Câmara baseou-se

na “notícia de prática, ao menos em tese, de descapoeiramento ilícito” (g.n.). Já no que

diz com o periculum in mora, entendeu-se “razoável suspender qualquer ato que possa

alterar fisicamente o local, em nome do princípio da precaução”, pois, “após realizado o

corte da vegetação, de nada adiantaria uma eventual sentença de procedência, visto que

o dano ambiental já teria ocorrido” 23.

5. Remate

Diante do exposto, pode-se notar que a generosidade com a qual se concedem as

liminares ambientais não decorre de um fanatismo ecológico, ou de um ambientalismo

romântico do qual sofre o Poder Judiciário. O filósofo alemão Hans Jonas – considerado

o pai do princípio ambiental da responsabilidade – costumava dizer que a técnica passou

de um poder de primeiro grau (direcionado a um mundo que parecia inesgotável) a um

poder de segundo grau (que foge a todo o controle e que, ao invés de libertar o Homem,

escraviza-o), razão por que chegara a vez de se buscar um poder de terceiro grau, capaz

de limitar a dominação que estraçalha os limites da Natureza24. Nesse sentido, há quem

22 Disponível  em:  <http://www.trf5.jus.br/archive/2008/02/200705000357555_20080211.pdf>.  Acesso

em: 11 jul. 2009.

23 Disponível em: <http://www.tjrs.jus.br/site_php/jprud2/resultado.php>. Acesso em: 01 jun. 2009.

24 O princípio da responsabilidade, p. 237.



divise ideologicamente o Judiciário como um cotitular desse terceiro poder. Porém, uma

análise dogmática cuidadosa do fenômeno jurídico desconstitui qualquer leitura política

e permite-nos verificar que a proveitosa interação sistêmica entre o direito ambiental e o

direito processual faz com que a concessão dessas liminares seja a regra, não a exceção.

Lembre-se: o direito é um expediente de conformação social e, por isso, tem a tarefa de

adaptar os agentes econômicos às exigências hodiernas do desenvolvimento sustentável

(tanto mais no Brasil, em que a pressão pelo crescimento econômico pouco sustentável

tem sido feroz, e em um mundo mais preocupado em salvar as suas economias que o

Planeta). Nesse sentido, as medidas liminares funcionam como importante instrumento. 

Os réus hoje não mais se rebelam contra o discurso ambientalista. Ao contrário:

a adequação à legislação ambiental tem se tornado um fator integrativo do goodwill das

empresas. No entanto, essa adequação ainda tem sido muito mais aparente que real. A

experiência tem desvendado a falsidade e a generalidade imatura de inúmeros relatórios

empresariais de sustentabilidade (os quais são chamados pelo universo corporativo de

“maquiagem verde”). Ou seja, embora todos repitam a máxima de que a Natureza é um

sistema inanimado esgotável formado por humanos e não-humanos entre si interligados

[visão ecocêntrica], na prática as pessoas ainda se comportam como se a Natureza não

passasse de um recurso material  inexaurível voltado exclusivamente à satisfação das

necessidades humanas [visão antropocêntrica] 25. Enfim, os saberes ainda são colocados

a serviço da dominação da Natureza para melhorar a sorte da Humanidade (embora não

se saiba até quando a Natureza suportará sua sobre-exploração). De qualquer maneira, é

importante que se diga que, para as empresas, as práticas ambientalmente responsáveis

ainda custam muito caro.

Por isso, ainda serão infindáveis as concessões de liminares ambientais. E, para

que elas continuem desempenhando a sua relevante funcionalidade social, necessário é

que o Poder Judiciário – a par da teorização insatisfatória que ainda lhe é oferecida pela

doutrina brasileira – continue a concedê-las mediante “combinações” não-axiomáticas

dos diferentes graus de fumus boni iuris e periculum in mora e uma atuação intelectual

manietada axiologicamente pela precaução e marcada por discricionariedade. Esse tipo

de atuação é certamente arredia a objetivações excessivas e controles racionais rígidos.

Entretanto, a dinâmica de concessão de liminares é tão fluida como o meio ambiente e o

direito “verde” que o espelha normativamente.

25 Para um aprofundamento das duas visões: HEYWOOD, Andrew. Ideologias políticas. V. 2, p. 45 e ss.
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