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TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE Nº 5002345-52.2018.4.04.7216/SC

REQUERENTE: ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE GAROPABA
ADVOGADO: MARCELO BUZAGLO DANTAS
REQUERENTE: ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE LAGUNA-ACIL
ADVOGADO: MARCELO BUZAGLO DANTAS

REQUERENTE: ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE IMBITUBA - ACIM
ADVOGADO: MARCELO BUZAGLO DANTAS

REQUERENTE: ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE CRIADORES DE CAMARÃO
ADVOGADO: MARCELO BUZAGLO DANTAS
REQUERENTE: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E RURAL DE JAGUARUNA
ADVOGADO: MARCELO BUZAGLO DANTAS

REQUERENTE: ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE TUBARAO
ADVOGADO: MARCELO BUZAGLO DANTAS

REQUERENTE: SINDICATO DO COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DO MUNICÍPIO DE LAGUNA/SC -
SINCAVAL
ADVOGADO: MARCELO BUZAGLO DANTAS
REQUERIDO: INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE - ICMBIO

INTERESSADO: MUNICÍPIO DE LAGUNA/SC

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de pedido de tutela cautelar antecedente através do qual os requerentes
postulam, inclusive liminarmente, a suspensão do processo administrativo de aprovação do
Plano de Manejo da APA da Baleia Franca, a fim de que o ICMBio se abstenha de colocar em
votação a respectiva proposta nos dias 27 e 28 de setembro de 2018 ao menos até que a
matéria seja reavaliada por esse juízo na ação civil pública cujo pedido principal será
formulado no prazo de que trata o art. 308 do CPC.

Alega a parte requerente que com o objetivo de contribuir com a implantação de
ações destinadas à consecução dos objetivos da Área de Proteção Ambiental da Baleia
Franca, Unidade de Conservação Federal de Uso Sustentável criada em 14/09/00, "[...] o
IBAMA publicou a Portaria de Criação do Conselho Consultivo da APA da Baleia Franca, n.
48, de 22 de junho de 2006, nomeando, precisamente, 43 representantes de órgãos, entidades,
e organizações não governamentais para tanto" (evento 1, OUT9). Refere que, apesar disso,
o ICMBio iniciou as primeiras tratativas para elaboração do respectivo Plano de Manejo
somente em 2016, com a 1ª Oficina de Planejamento Participativo – OPP (evento 1, OUT15),
ao que se sucederam diversas oficinas "[...] à míngua da ciência da maioria da população
atingida, contando com a participação de pequenos grupos apenas [...]". Sustenta que
a minuta do Plano de Manejo está praticamente finalizada (evento 1, OUT11) e será levada
para votação final e publicação nos dias 27 e 28 de setembro de 2018 (evento 1, OUT10).

Assevera que "[...] durante anos a fio (mais especificamente, 18 anos!) a APA
da Baleia Franca não contou com um instrumento necessário e apto a traçar seus objetivos
gerais, além das formas de gerência do espaço, e agora, da “noite para o dia”, data maxima
venia, o documento cai nas mãos dos Municípios e da população, trazendo novos
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regramentos (absolutamente restritivos!) para parte das cidades atingidas, sem levar em
consideração, ao que tudo indica, diversos aspectos, principalmente no que se refere à
ocupação urbana existente no local". Aduz que "[...] além de aparentemente não se ter
contado com a participação da população atingida nem com um estudo específico e
conclusivo sobre as áreas que integram a APA, trata-se de uma norma que restringe parte
considerável do território de cidades cujo adensamento populacional é considerável".
Informa que não há processo administrativo específico que trate da elaboração da minuta
(evento 1, OUT12); que o blog do Conselho Gestor da APA da Baleia Franca – CONAPABF,
indicado pelo ICMBio como fonte de informação sobre sua elaboração, não apresenta "
[...] estudo técnico apto a embasar a minuta do Plano de Manejo, e, sobretudo, o seu
restritivo zoneamento"; que os estudos relacionados ao Plano de Manejo somente serão
publicados juntamente com este (evento 1, OUT13); que as oficinas realizadas não possuem
atas e nem foram registradas em vídeos; que não foram realizadas audiências públicas; que
não "[...] fica claro quais foram os critérios utilizados para convocar apenas alguns
“interessados” e não toda a população para a discussão"; e que foi concedido prazo exíguo
para alguns setores da sociedade civil se manifestarem sobre a minuta.

Afirma que a Lei nº 9.985/00 (arts. 5º, III e VIII, 22 e § 3º, e 27, § 2º), o Decreto
nº 4.340/02 (arts. 5º, § 2º, e 7º) e a Instrução Normativa nº 07/2017 exigem que a elaboração
do Plano de Manejo seja aprovado pelo Conselho Deliberativo da APA após "[...] a
elaboração de estudos técnicos que garantam a integração da unidade de conservação à vida
econômica e social das comunidades vizinhas e a realização de consultas públicas, a fim de
permitir, à população diretamente afetada, a sua efetiva participação". Afirma que a ausência
de consultas públicas ofende os princípios da participação e da publicidade e o direito de
informação, enquanto a ausência de prévios estudos e diagnósticos técnicos, econômicos e
socioambientais torna nulo o projeto do Plano de Manejo, que se encontra baseado
unicamente em "[...] 19 artigos esparsos elaborados pelo próprio réu e conselheiros da APA
da Baleia Franca, uma tese de doutorado e uma dissertação de mestrado, estas elaboradas,
respectivamente, em 2013 e 2015, no âmbito da Universidade Federal de Santa Catarina,
entidade governamental também que integra o Conselho Gestor da APA da Baleia Franca",
os quais não realizaram caracterização ampla e detalhada dos locais envolvidos e não foram
contratados por meio de licitação.

Acrescenta que a minuta do Plano de Manejo foi elaborada ao arrepio das
normas municipais em vigor, das políticas públicas municipais já existentes, dos Planos
Diretores, do Zoneamento Ecológico Econômico, dos Planos de Gerenciamento Costeiro, do
Projeto Orla e dos Planos de Desenvolvimento Econômico dos Municípios. Refere que o "
[...] zoneamento absolutamente restritivo, que em nada se compatibiliza com o uso da
propriedade pelo ser humano [...]" definido na minuta do Plano de Manejo, ofende o
princípio da finalidade, já que a Unidade de Conservação de Uso Sustentável visa
compatibilizar a proteção do meio ambiente com o bem-estar da pessoa humana. Informa que
a minuta do Plano de Manejo prevê dez categorias de zoneamento, das quais apenas três
permitem algum tipo de intervenção nas áreas urbanas que compõem a maior parte do
território dos Municípios, estas também com restrições não condizentes com a realidade local.
Afirma que "[...] a Zona de Produção Rural – ZPR trouxe diversas restrições, sobretudo às
atividades que já vêm sendo licenciadas na região, a exemplo da carcinicultura e energia
eólica". Defende a impossibilidade de se elaborar o Plano de Manejo de uma Área de
Proteção Ambiental como se fosse destinado a uma Unidade de Proteção Integral. Alega
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ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, já que o zoneamento pretendido
não se coaduna com o interesse público e as normas ambientais vigentes, quanto menos com
as características ambientais do local, e caso mantido gerará ao Poder Público o ônus de
indenizar "[...] centenas de proprietários de imóveis existentes no interior da APA, que
certamente terão seus usos absolutamente tolhidos".

Destaca que não pretende a paralisação definitiva e indeterminada do processo
de aprovação do Plano de Manejo, mas evitar que seja este aprovado da forma como foi
elaborado até aqui. Assevera que "O perigo de dano é evidente, pois, caso efetivada a
implementação do Plano de Manejo da APA da Baleia Franca em comento, os direitos das
populações que integram os Municípios por ele atingido será profundamente afetado. Isso
sem contar, é claro, com os imensuráveis prejuízos que serão ocasionados aos setores
agrícola, de carcinicultura e de energia eólica, que não apenas terão suas atividades
econômicas limitadas pelos restritivos zoneamentos impostos pelo Plano de Manejo, como
terão prejuízos econômicos imensuráveis com a proibição de expansão de suas atividades
[...]". Aduz que "[...] uma vez aprovado formalmente o Plano de Manejo, qualquer sentença
a ser proferida na ação civil pública a ser proposta será absolutamente ineficaz, posto que a
mesma terá perdido o seu objeto".

A exordial foi instruída com os documentos anexados no evento 1.

No evento 3, o Município de Laguna postulou admissão como litisconsorte
ativo e o deferimento da tutela cautelar antecedente. Referiu, em síntese, que "Passados 18
(dezoito) anos da criação da APA da Baleia Franca, sem que qualquer estudo e ou
diagnóstico fosse realizado, sem que houvesse a efetiva participação popular, o Conselho
Gestor da Unidade pretende aprovar um Plano de Manejo, que está em desacordo com o
Plano Diretor do Município de Laguna e lhe é prejudicial".

Intimado para se manifestar sobre o pedido liminar (art. 2º da Lei nº 8.437/92),
o ICMBio apresentou petição e documentos no evento 12, oportunidade em que postulou o
seu indeferimento. Referiu que o Plano de Manejo da APA da Baleia Franca está sendo
elaborado em cumprimento à sentença transitada em julgado na ação civil pública
nº 200572000103279, razão pela qual é "[...] objeto de fiscalização pelo Ministério Público
Federal, sendo que eventuais irregularidades serão verificadas por aquele órgão no processo
de execução de sentença e corrigidos pelo juízo da execução". Defendeu que "[...] eventual
concessão de liminar nos presentes autos ensejará o retardo do cumprimento da sentença
exarada naqueles autos, nos quais já se reconheceu a importância da elaboração do Plano
de Manejo, tanto que foi cominada multa diária para o caso de descumprimento ou atraso
por parte desta Autarquia". Destacou que foram efetivadas diversas ações comunitárias
relacionadas à elaboração do Plano de Manejo da APA da Baleia Franca (evento 12, OUT3,
OUT4, OUT5, OUT6, OUT7, OUT12, OUT13 e OUT14). Dissertou sobre as etapas de
elaboração da minuta do Plano de Manejo:

O Plano de manejo da Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca encontra-se em fase de
elaboração. Seu início ocorreu, efetivamente, em 2014, quando um grupo de trabalho (GT
Plano de Manejo) foi criado no âmbito do Conselho Gestor da Unidade (CONAPABF),
envolvendo representantes da Coordenação de Planos de Manejo do ICMBio Sede (Brasília) e
da APA da Baleia Franca e conselheiros da unidade para auxiliar na elaboração do plano.
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Ainda em 2014, a Unidade entrou em contato com pesquisadores, conselheiros voluntários e
Centros de Conservação da Biodiversidade do ICMBio, solicitando a elaboração de textos
sobre temas relacionados a aspectos naturais, socioeconômicos e culturais do território da
UC, de forma que as informações compusessem a caracterização da APA da Baleia Franca e
subsidiassem as definições de zonas e normas para a Unidade.

Em 2016, após um período de contratações de consultorias, elaboração de mapas,
organização de informações, definição de estratégias para realizar oficinas participativas e
mobilizações da sociedade, foi realizada a 1ª Oficina de Planejamento Participativo (1ª
OPP; Agosto de 2016). Essa oficina foi importante porque, em conjunto com os membros do
CONAPABF foram levantados os problemas e os conflitos ambientais que ocorrem na
Unidade, mas também, as potencialidades que possam auxiliar na sua resolução. Também
foram definidas a missão e a visão de futuro da APA da Baleia Franca e os objetivos
estratégicos para o seu plano de manejo.

A etapa seguinte ocorreu entre outubro de 2016 e março de 2018 e consistiu na realização de
23 oficinas setoriais com representantes dos seguintes grupos e setores: pesquisadores,
organizações não governamentais, pesca artesanal, pesca industrial, esportes, turismo,
agricultura familiar, rizicultura, imobiliário, mineração, indústria, comércio e setor público.
Os objetivos dessas oficinas foram caracterizar cada uma das atividades no interior da
unidade de conservação, de forma a documentar onde ocorrem e quais os problemas e
conflitos em cada setor e atividade. Essas oficinas setoriais também serviram para que
informações relativas à APA da Baleia Franca fossem transmitidas aos participantes.

Destacamos que as Oficinas Setoriais de Pesca Artesanal foram realizadas em cada
município, dando oportunidade às principais lideranças locais de pesca tratarem das suas
peculiaridades. Os representantes institucionais dos demais setores foram convidados para
oficinas regionais, agregando os representantes dos diversos municípios em um evento por
setor.

Nessa etapa, o processo de elaboração do plano de manejo também foi apresentado em
diferentes espaços para conhecimento da sociedade, como as câmaras de vereadores dos
municípios de Imbituba, Garopaba, Laguna e Balneário Rincão, o Comitê da Bacia
Hidrográfica do Rio Tubarão e a Rádio Pinheira, de Palhoça. Oficina conjunta entre setores
diferentes (denominadas oficinas intersetoriais) também ocorreram nesta etapa com o objetivo
de buscar possíveis soluções para um dos conflito existentes no interior da Unidade, no caso a
relação entre entre a pesca artesanal e o surfe, na época das tainhas.

A etapa subsequente consistiu na consolidação e análise de todos os dados levantados nas
oficinas setoriais. Ela ocorreu entre outubro e novembro de 2017 e contou com o apoio de
membros do CONAPABF para analisar todas as informações provenientes das oficinas,
objetivando o levantamento de normas e diretrizes propostas por cada um dos setores
mobilizados. Essas informações e dados servem de subsídio até o presente momento, quando
ainda são consultados para definições de normas e zonas que constarão no plano de manejo.

Em abril de 2018 a Unidade realizou a 2ª Oficina de Planejamento Participativo (2ª
OPP) com o objetivo de consolidar normas e zonas propostas nas setoriais, revisar os
objetivos do plano de manejo propostos na 1ª OPP, elaborar as ações estratégicas para o
plano e identificar áreas prioritárias para conservação no interior da Unidade, de forma a
auxiliar na elaboração do seu zoneamento.

No período de maio a julho de 2018, a equipe da Unidade elaborou a 1ª versão do documento
“Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca – Normatização e
Zoneamento” que foi disponibilizado, a partir da Plenária do CONAPABF de 12 de Julho de
2018, para as instituições do CONAPABF e representantes dos setores mobilizados para
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análise e contribuições. O prazo final dado para as contribuições foi 6 de setembro de 2018,
após adiamento da data inicial de 22 de agosto e a pedido de algumas instituições do
território.

No momento, os técnicos da Unidade estão analisando as contribuições recebidas e
organizando-as, de forma a apresentá-las na plenária do CONAPABF que ocorrerá nos dias
27 e 28 deste mês. (grifos no original)

Enumerou as oficinas setoriais, intersetoriais, intrassetoriais
e participativas realizadas entre 2016 e 2018, o respectivo número de participantes e as
instituições presentes (evento 12, OUT1, OUT2, OUT8, OUT9, OUT10, OUT11, OUT15,
OUT16, OUT17, OUT18 e OUT19), bem como os processos administrativos relacionados.
Ressaltou que "[...] algumas das entidades que promovem a Inicial, são ou já foram
Conselheiras da APA da Baleia Franca nos últimos dois mandatos do Conselho, incluindo o
mandato atual, que estiveram presentes na 1a. e/ou 2a. Oficina de Planejamento
Participativo (OPP) do Plano de Manejo, respectivamente em agosto de 2016 e em agosto de
2018, bem como em inúmeras Oficinas Setoriais ao longo dos últimos 4 anos (desde o início
deste Plano de Manejo, em 2014), destacadamente como no caso das Oficinas de Turismo,
Imobiliário e de Indústria, Comércio e Serviços". Afirmou que os meios de consulta
utilizados no processo de elaboração do plano de manejo foram as oficinas setoriais
participativas e que "Todas as informações e proposições subsidiaram as propostas de ações
de manejo, normas e zonas para a UC, que ora estão em discussão para
validação/aprovação pelo CONAPABF e ICMBio", informações estas "[...] disponíveis nos
documentos e relatórios contidos no Blog do CONAPABF 
(https://conapabaleiafranca.wordpress.com/) desde o início do Plano de Manejo [...]".

Aduziu que "[...]  os principais tópicos do Plano de Manejo, como as propostas
de Zonas e Normas de Uso, seguem inteiramente abertas para discussão, complementação,
ajustes, de todos os Conselheiros, os representantes dos Setores que participaram do
processo até aqui e, ainda mais, de todos os municípios que possuem áreas terrestres
sobrepostos aos limites da Unidade, sejam estes Municípios Conselheiros ou não da APA da
Baleia Franca, pelo fato de o ICMBio e o Conselho da Unidade entenderem a importância
desta participação, desde que sejam respeitados os parâmetros técnicos e os meios e
procedimentos participativos amplamente discutidos no Conselho da Unidade e referendados
pelas instâncias superiores do ICMBio, conforme determina a Lei do SNUC". Esclareceu que
o texto aprovado pelo Conselho da Unidade de Conservação nos dias 27 e 28 de setembro "
[...] seguirá para avaliação técnica e jurídica do ICMBio em Brasília, para posterior
publicação no DOU de Portaria específica do Presidente do órgão". Sustentou que "[...] a
instituição de uma unidade de conservação federal afasta a regulamentação da política
urbana, estabelecida pelo Município, na medida e nos termos em que definido no regime
jurídico da modalidade de unidade de conservação instituída". Defendeu que "[...] os atos
praticados pelo ICMBIO com vistas à aprovação de um Plano de Manejo da unidade, não
causam, por si sós, qualquer dano irreparável ou de difícil reparação. Nem mesmo a
aprovação do Plano causa danos tais. Somente se pode cogitar a existência de danos dessa
natureza quando adotadas as medidas efetivas de restrição, tendo o plano de manejo como
fundamento, o que no momento é apenas uma hipótese longínqua".
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No evento 14, a parte requerente referiu que a manifestação do ICMBio foi
intempestiva e não deve ser considerada na apreciação do pedido liminar. Defendeu a
ausência de correlação entre a presente demanda e o cumprimento de sentença
nº 50097647920154047200, até porque o acompanhamento do procedimento é realizado pelo
MPF na esfera administrativa. Repisou teses da exordial e pleiteou o deferimento da tutela
cautelar.

Já no evento 15, a parte requerente juntou documento.

Decido.

Inicialmente, não há que se falar em aplicação dos efeitos da revelia, já que a
intimação do representante judicial da pessoa jurídica de direito público nos termos do art. 2º
da Lei nº 8.437/92 não possui caráter preclusivo, servindo apenas para fornecer ao julgador
subsídios antes da apreciação do pedido liminar formulado contra atos do Poder Público. A
parte requerente informou na exordial que o pedido principal será formulado em ação civil
pública, o que exige a aplicação do citado dispositivo legal.

Os fundamentos do pedido de tutela de urgência cautelar foram sintetizados
pelos próprios requerentes às fls. 41-42 da exordial (evento 1, INIC1):

1) Inobservância à Lei dos SNUC para a criação do Plano de Manejo pois ficou
comprovada: 1) ausência de consultas públicas, o que acaba por ferir o princípio da
participação, publicidade e direito à informação, não permitindo, desta forma, que a
população opinasse no procedimento, afetando direta ou indiretamente, diversos direitos; 2)
ausência de estudos e diagnósticos técnicos, econômicos e socioambientais, que pudessem
permitir a identificação da localização, a dimensão e os limites mais adequados para o
zoneamento da unidade de conservação; 3) inobservância às normas municipais em vigor,
visto que não foram levadas em conta as políticas públicas/normativas vigentes nos
Municípios da região.

2) Ofensa ao requisito da finalidade do Plano de Manejo, pois: 1) trata-se, a APA da Baleia
Franca, de Unidade de Uso Sustentável, cujos objetivos são a compatibilização do meio
ambiente e uso sustentável dos bens ambientais, situação não observada pelo réu ao elaborar
a minuta do Plano de Manejo; 2) a elaboração do Plano tratou a APA como se fosse uma
Unidade de Conversação de Proteção Integral, uma vez que somente 3 dos 10 zonemanetos
previstos permitem algum grau de utilização humana, trazendo à população grandes prejuízos
de ordem social e econômica;

3) Ofensa aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, pois: 1) restou clara a falta de interesse público a respaldar a
intenção da aprovação do Plano de Manejo; 2) os zoneamentos apresentados não se
coadunam com as características ambientais do local; 3) o Poder Público terá de indenizar as
centenas de proprietários de imóveis existentes no interior da APA, que perderão seus
poteciais econômicos, de modo a sobrecarregar os cofres públicos. (grifos no original)

Em análise preliminar, própria deste momento processual, não
verifico inobservância da Lei nº 9.985/00, do Decreto nº 4.340/02 e da Instrução Normativa
nº 07/2017, já que, ao que tudo indica, desde o ano de 2016 o ICMBio vem realizando
eventos para discussão e elaboração do Plano de Manejo que contam com a participação
popular e de representantes de entidades e setores da sociedade civil das cidades envolvidas,
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aí incluídas algumas das entidades requerentes (evento 12, OUT1, OUT2, OUT8, OUT9,
OUT10, OUT11, OUT15, OUT16, OUT17, OUT18 e OUT19). Alguns desses eventos
geraram relatórios detalhados das atividades desenvolvidas (evento 12, OUT3, OUT4, OUT5,
OUT6, OUT7, OUT12, OUT13 e OUT14). Assim, não vejo força no argumento de que
apenas pequenos grupos participam da elaboração da minuta e de que os critérios de seleção
dos participantes não são claros, quando se considera que alguns dos requerentes participaram
dos eventos e compuseram ou compõem o Conselho Gestor da APA da Baleia Franca.

Corrobora esta constatação o ofício apresentado pelos próprios requerentes no
evento 1 (OUT10), noticiando o adiamento da Plenária do Conselho Gestor da APA da Baleia
Franca justamente em atendimento à solicitação feita por representantes de Prefeituras e
Empresários de Laguna, Tubarão e Jaguaruna, com a finalidade de conceder mais tempo
a todas as Instituições Conselheiras, Prefeituras e Representações Setoriais para contribuições
à elaboração do Plano de Manejo.

Ademais, em sua manifestação (evento 12, PET20), o ICMBio listou os
processos administrativos relacionados à elaboração do Plano de Manejo:

- 02180.000001/2016-84  (Termo de Compromisso de Compensação Ambiental do Porto de
Imbituba - Tratando dos recursos iniciais utilizados no Plano de Manejo da APABF);

- 02070.006869/2018-05 (Projeto GEF MAR - Elaboração POA 2019-2020 - Incluindo
recursos para Implementação do Plano de Manejo); 

- 02070.003505/2011-99 (Conjunto de Contratos de Consultoria, Relatórios, Listas de
Presença, Pareceres e demais documentos todos pertinentes à elaboração do Plano de Manejo
da APABF);

- 02070.007872/2018-38 (Pedido de entidades para dilação de prazo do Plano de Manejo -
Respondido pelo Ofício Circular 9 contido no PA e ainda em processo de encaminhamento aos
interessados); 

- 02070.007748/2018-72 (Pedido de Dilação de prazo do Plano de Manejo - Em fase de
elaboração de minuta de resposta); 

- 02070.008017/2018-44 (Pedido de Dilação de Prazo do Plano de Manejo da APABF -
Respondido pelo Ofício 937 contido naquele PA); 

- 02070.008136/2018-05 (Pedido de Dilação de Prazo do Plano de Manejo da APABF -
Respondido pelo Ofício 929 contido naquele PA);

- 02070.007670/2018-96 (Carta entidades locais com pedidos de esclarecimentos sobre
assuntos diversos, inclusive Plano de Manejo - DI da APABF elaborado e enviado para
GABIN ICMBio para subsidiar resposta);

- 02127.002434/2018-81 (Demanda do MPE Garopaba para esclarecimentos sobre processo
participativo do Plano de Manejo da APABF - Ofício 131 APABF elaborado e será entregue
em mãos ao Promotor Estadual na data de 25/09/18).

Assim, não se vislumbra, nesse momento processual, ofensa aos princípios da
participação e da publicidade e ao direito à informação.
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Sobre os estudos e diagnósticos técnicos, econômicos e socioambientais
empregados na elaboração da minuta, colhe-se do documento OUT11 (fl. 4) do evento 1:

A equipe da APABF e o CONAPABF, em 2014, optaram por uma caracterização da UC que
possuísse elementos mínimos norteadores da tomada de decisões de gestão. Desta forma,
solicitou-se a pesquisadores, conselheiros voluntários e Centros de Conservação da
Biodiversidade do ICMBio a elaboração de textos sobre temas relacionados a aspectos
naturais e culturais do território da UC para comporem o seu Plano de Manejo. Desta forma,
evitar-se-ia o elevado custo de realização de um diagnóstico ambiental exaustivo e se teria um
cenário atual sobre temas mais relevantes presentes na pauta de gestão da UC. No total, foram
elaborados 19 artigos que compõem o compêndio do plano, que estarão disponíveis em anexo,
e abordam temas relacionados a aspectos naturais e culturais do território da APABF.

Na própria exordial, os requerentes ainda referiram que a minuta do Plano de
Manejo também tem por base uma tese de doutorado e uma dissertação de
mestrado elaboradas em 2013 e 2015, respectivamente, no âmbito da Universidade Federal de
Santa Catarina (evento 1, INIC1, fl. 13).

Em análise perfunctória, não há como identificar qualquer ilegalidade na opção
do ICMBio por utilizar tais estudos na elaboração do Plano de Manejo, quanto menos
eventual irregularidade na contratação dos estudos. A profundidade com que os temas foram
tratados em tais estudos ou eventuais incorreções diante da realidade de fato da região da
APA da Baleia Franca somente poderão ser verificadas quando o Plano de Manejo for
efetivamente implantado, fugindo, assim, dos limites deste pedido cautelar.

Importante destacar que eventuais sugestões dos requerentes não contempladas
na minuta do Plano de Manejo ou eventuais conclusões dos estudos que divirjam das opiniões
dos requerentes sobre determinados temas não significam ausência de participação
popular ou imprecisão dos estudos técnicos. Do que dos autos consta, o ICMBio vem
conduzindo o processo de elaboração do Plano de Manejo da APA da Baleia Franca de
maneira regular, baseado em documentos técnicos e com publicidade e participação popular,
não se verificando flagrante ilegalidade no procedimento adotado que autorize a drástica
medida de intervenção judicial na esfera administrativa, reservada apenas para casos
excepcionais.

Ademais, ao que consta, o processo de elaboração do Plano de Manejo da APA
da Baleia Franca está seguindo cronogramas previamente comunicados nos autos
do cumprimento de sentença nº 50097647920154047200, onde é acompanhado
pelo Ministério Público Federal, o que reforça a constatação de inexistência de ilegalidades
ou irregularidades que pudessem macular o procedimento. Os trabalhos estão sendo
realizados segundo tal cronograma e já se estendem por aproximadamente dois anos, de modo
que não se verifica, em análise preliminar, atropelo ou inobservância das fases de discussão e
elaboração da minuta.

Por outro lado, as alegações de inobservância às normas municipais em vigor,
de zoneamento restritivo, de Plano de Manejo incompatível com a Unidade de Conservação
de Uso Sustentável e de ofensa aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e ao meio
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ambiente ecologicamente equilibrado dizem respeito ao próprio mérito do Plano de Manejo,
não cabendo manifestação judicial prévia à sua aprovação, pois ainda no âmbito da
discricionariedade administrativa. 

Em outras palavras, a interferência judicial na atividade administrativa nesse
momento em que o Plano de Manejo ainda está em fase de elaboração só poderia ocorrer em
caso de flagrante ilegalidade no procedimento, o que não parece ser o caso. Qualquer outra
interferência quanto ao mérito do Plano caracterizaria ingerência indevida em tarefa própria
da Administração.

Além disso, no tocante ao alegado perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo, observo que a Plenária do Conselho Gestor da APA da Baleia Franca que será
realizada nos dias 27 e 28 de setembro de 2018 representa apenas mais uma etapa do
procedimento de elaboração e aprovação do Plano de Manejo da APA da Baleia Franca,
consistente na votação de cada tópico da minuta pelo Conselho Gestor. Conforme esclareceu
o ICMBio, "Na sequência desta votação, este texto seguirá para avaliação técnica e jurídica
do ICMBio em Brasília, para posterior publicação no DOU de Portaria específica do
Presidente do órgão".

Desse modo, ainda que a minuta do Plano de Manejo seja aprovada
pelo Conselho Gestor da APA da Baleia Franca, sua definitiva entrada em vigor depende de
outras etapas técnicas e jurídicas e da publicação da respectiva Portaria pelo ICMBio, o que
afasta a urgência da medida neste momento processual.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela cautelar de urgência.

Admito o Município de Laguna como assistente litisconsorcial dos requerentes.
Retifique-se a autuação.

Intimem-se os requerentes, sendo-lhes facultada a formulação do pedido
principal, apesar do indeferimento da tutela cautelar de urgência (art. 310 do CPC).

Cite-se e intime-se o ICMBio para contestar o pedido cautelar e indicar as
provas que pretende produzir (art. 306 do CPC).

Contestado o pedido cautelar, observar-se-á o procedimento comum (art. 307,
parágrafo único, do CPC), devendo a parte requerente ser intimada para que se manifeste
em réplica, no prazo de 15 dias, oportunidade em que deverá especificar as provas que
pretende produzir.

Na sequência, dê-se vista dos autos ao MPF, inclusive para que, querendo,
especifique as provas que pretende produzir.

Por fim, volte concluso.
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Documento eletrônico assinado por DANIEL RAUPP, Juiz Federal na Titularidade Plena, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência
da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php,
mediante o preenchimento do código verificador 720003953285v61 e do código CRC 16865ea4. 
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