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Poder Judiciário da União 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS  
 
Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF 
SAM, sala 03, térreo, Setores Complementares, BRASÍLIA - DF - CEP: 70620-020 
Horário de atendimento: 12:00 às 19:00

Número do processo: 0706092-92.2021.8.07.0018

Classe judicial: AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL (65)

Assunto: Meio Ambiente (10110) 

Requerente: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS

Requerido: DISTRITO FEDERAL e outros

 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 

        

Cuida-se de ação civil pública promovida pelo Ministério Público do Distrito Federal, em 
face do Distrito Federal e outros, objetivando a nulidade dos atos administrativos relativos ao 
licenciamento, aprovação e execução do projeto de construção do viaduto da Estrada Parque 
Indústrias Gráficas (EPIG) e intervenções previstas na Avenida das Jaqueiras e Parque da 
Cidade. Em pedido de tutela de urgência, postulou a cominação da suspensão das obras de 
implantação do viaduto da EPIG, na intersecção entre o Sudoeste e o Parque da Cidade. O 
libelo enuncia 23 itens de questionamentos opostos contra a obra viária questionada. Parte 
desses itens, como a crítica ao caráter rodoviarista, os riscos inerentes aos engenhos 
destinados à contenção de águas pluviais em plena área do Parque da Cidade, o impacto 
estético na região, o prejuízo à qualidade de vida da população local, foram reiteradas por 
vários representantes comunitários e especialistas, em audiência diretamente travada com 
este magistrado.

Os réus, representados pela Procuradoria Geral do Distrito Federal, prestaram as informações 
de id 101710129, instruída com farta documentação consistente de relatórios técnicos e 
cópias do procedimento administrativo relativo à obra impugnada. Destacam que a obra 
enfocada na demanda é parte do “Corredor Eixo Oeste de Transporte Público do Distrito 
Federal”, que irá beneficiar cerca de 1/3 da população do Distrito Federal; que a obra visa 
garantir prioridade para o transporte coletivo; que a obra já teve etapas finalizadas e outras 
em andamento; que as exigências do IPHAN serão atendidas quando da execução das obras; 
que a obra não constitui polo gerador de tráfego, mas, ao contrário, visa melhorar a fluidez 
do tráfego, sendo, porém, exagero afirmar que a Avenida das Jaqueiras vá se tornar uma via 
expressa; que o projeto fora aprovado pelos órgãos competentes, conforme a legislação 
vigente à época; que tem diálogo aberto com a comunidade, o que resultou inclusive em 
ajustes no projeto executivo; que o licenciamento ambiental seguiu as diretrizes do IBAMA; 
que a obra não violará a escala bucólica do plano urbanístico tombado, posto que preservará 
a faixa verde emoldurante das Superquadras, em dimensões adequadas.

         É necessário salientar que o âmbito de intervenção jurisdicional sobre a atividade 
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administrativa limita-se sempre aos aspectos estritos de legalidade, não sendo dado ao 
Judiciário interferir sobre aspectos de conveniência e oportunidade da atuação respaldada no 
poder discricionário do administrador eleito.

Daí porque aspectos como a inadequação de soluções rodoviaristas não podem entrar na 
ordem de consideração do juiz, pois as escolhas dos modos como devem ser enfrentados os 
problemas da cidade inserem-se no âmbito de atribuições postas à escolha do administrador. 
É para isso que os governadores são eleitos: para empreender as políticas públicas exigidas 
pela maioria da população, em dado contexto histórico.

Se as opções políticas não são as melhores possíveis, não cabe ao Poder Judiciário pretender 
corrigir a opção que, em última instância, fora legitimada pelo povo, por meio da investidura 
do agente político competente pela eleição. O acerto ou não de políticas executadas pela 
Administração no âmbito de suas opções legais não pode ser julgado pelo Judiciário, mas 
diretamente pelo povo, nas eleições sazonais. Ao Judiciário não compete governar, mas 
apenas impedir o desgoverno decorrente da violação à lei. Trocando em miúdos: a análise 
que se permite ao juiz é estritamente limitada aos aspectos de legalidade da conduta 
administrativa, devendo abster-se de invadir esferas de atribuições reservadas aos agentes 
políticos do Executivo, que são designados para o desempenho de políticas públicas 
respaldadas pelo voto popular.

No plano da legalidade estrita, os atos administrativos impugnados afiguram-se 
aparentemente legítimos, senão vejamos:

         O relatório de id 101712912 indica que todo o processo decisório de configuração do 
Plano Diretor de Transporte Urbano – PDTU foi devidamente permeado pela convocação de 
seminário e audiências públicas divulgadas amplamente à população, e realizadas nas 
diversas regiões afetadas pelo projeto.

         As obras estão respaldadas por licenciamento ambiental concedido pelos órgãos 
competentes. Para fins de análise em liminar, os atos administrativos gozam, prima facie, da 
presunção de legalidade. Na presunção de legalidade dos atos de licenciamento inclui-se a 
presunção de que aspectos relativos à segurança e impactos ao Parque da Cidade tenham 
sido tecnicamente equacionados - se não o foram, as eventuais medidas corretivas ou 
mitigatórias poderão ser debatidas ao longo do procedimento, sem que se configure, no atual 
momento, justificativa suficiente para a paralisação total do empreendimento.

         Como demonstram os réus, na realidade as obras enfocadas na presente lide integram 
um projeto maior de integração rodoviária entre várias regiões, beneficiando 1/3 da 
população brasiliense. A respeito disso, cabe uma ponderação entre os aspectos naturais e 
urbanísticos envolvidos na discussão.

A definição de meio ambiente constante da Resolução Conama 306/02 busca conjugar as 
variadas configurações da expressão: “Meio ambiente: conjunto de condições, leis, 
influência e interações de ordem física, química, biológica, social, cultural e urbanística, que 
permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”. 

         O STF decantou o “meio ambiente” em quatro configurações jurídicas básicas: meio 
ambiente natural, cultural, laboral e artificial (ou urbano). Não são aspectos estanques; antes, 
a distinção auxilia na compreensão do tema, mas não pode desconsiderar que todos os 
aspectos devem conjugar-se, na concreção da diretriz constitucional preservacionista.
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         A Constituição Federal estatui, como valor jurídico especialmente protegido, o “meio 
ambiente ecologicamente equilibrado”. Não se trata, pois, de simplesmente preservar 
composições ambientais contemporâneas, mas do equilíbrio dos processos ecológicos.

         A seminal Carta de Atenas declarava que as cidades se destinavam a assegurar o bem-
estar dos cidadãos, mediante o atendimento de quatro interesses básicos: moradia, trabalho, 
lazer e mobilidade. Tal esquema básico é hoje amplificado pela noção de que, na realidade, 
não são apenas quatro, mas diversas as chamadas funções sociais da cidade, dentre as quais 
mantém-se, obviamente, as funções fundamentais previstas originalmente na Carta de 
Atenas.

         É certo que a obra tratada na lide, como toda e qualquer obra de engenharia, impactará 
negativamente sobre a composição natural da região sobre a qual será executada. Contudo, o 
impacto natural justifica-se, no caso, pela repercussão sobre o meio ambiente urbano, 
beneficiado no aspecto da mobilidade. Em resumo, uma ponderação de proporcionalidade 
entre as perdas e ganhos ambientais no presente caso parece indicar que a obra voltada à 
mobilidade assume maior relevância, devendo os impactos negativos sobre a composição 
natural da região afetada serem objeto de compensação ambiental a ser estabelecida pelo 
órgão licenciador e fiscalizador competente, aspecto que pode ser adiante mais bem 
examinado ao curso do presente procedimento.

         Para além do atendimento ao bem-estar dos cidadãos (o que é interesse juridicamente 
tutelado de modo primordial pela ordem jurídica urbanística), a melhoria na fluidez do 
trânsito também impacta sobre o meio ambiente natural, na medida em que reduz 
significativamente o tempo de uso dos veículos automotores e, por conseguinte, a emissão de 
gases do efeito estufa. Em que pese a bem lançada crítica à concepção rodoviarista, de 
estímulo ao veículo automotor particular, os réus afirmam que o propósito da obra 
questionada é exatamente o de estimular os modais de transporte coletivos, o que soa 
verossímil quando se percebe que o projeto, percebido em sua inteireza, irá beneficiar 
primordialmente a integração de regiões mais humildes, como o Sol Nascente e, diga-se, 
moradores do entorno, de localidades como Águas Lindas, Cocalzinho e tantas outras que 
abrigam milhares de trabalhadores que vêm cotidianamente ao Plano Piloto.

         É claro que é de se esperar que o Distrito Federal irá seguir, na obra em questão, a 
velha resistência em contemplar um sistema cicloviário adequado, uma constante em obras 
da espécie. Não obstante, a deficiência futura que provavelmente maculará a obra não é 
motivo suficiente para simplesmente paralisá-la por completo. A exigência da adequação 
cicloviária da obra a ser executada é outro tema que poderá ser melhor examinado e 
acompanhado ao curso do presente procedimento.

         O tombamento da concepção urbanística de Brasília não é incompatível, a priori, com a 
instalação do corredor viário. Aliás, se há um aspecto que possa ser criticado na concepção 
urbanística de Brasília é justamente uma visível tendência a estimular o uso de veículos 
automotores, o que se traduz nas generosas avenidas que pontuam por todo o lado a cidade 
tombada. Não há, por outro lado, prova de que a redução na cobertura vegetal necessária à 
obra desnature os padrões mínimos de moldura verde das superquadras, o que preserva, em 
princípio, a escala bucólica tombada.

É bem verdade que a intervenção da nova avenida na paisagem urbana representará uma feia 
“cicatriz” na pele da cidade, como referiu uma liderança comunitária em diálogo com o 
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signatário. Contudo, mesmo o dano estético (que é aspecto diretamente relacionado ao dano 
ao meio ambiente natural, no caso) não parece ser relevante o suficiente para elidir a 
primazia do interesse público sobre a obra de melhoria na mobilidade.

         Outro aspecto que não pode ser desprezado diz respeito ao estabelecimento de uma 
cultura de prestígio à legalidade. Brasília é uma cidade que cresce à enorme proporção de 
60.000 novos habitantes por ano, o que gera um desafio perene à gestão da cidade. Boa parte 
desses desafios infelizmente não é atendido a contento pelo poder público, como no caso do 
perene déficit de políticas de oferta de moradia à população. A insuficiência das políticas 
públicas de gestão da cidade abre espaço para toda a sorte de ilegalidades, quando não 
crimes, que hoje pautam o caos urbano que vem pontuando Brasília por todo o lado: cidades 
inteiras estabelecidas à margem da lei e em local absolutamente inadequado, como Vicente 
Pires, unidades de conservação como a Floresta Nacional transformadas em bairros à vista 
de todos, a orla do Lago Paranoá que se tornou praticamente inacessível em vários lugares 
em razão de invasões de servidões de passagem estimuladas pelo próprio GDF, parques 
públicos jamais implementados e transformados em estacionamento em Águas Claras, 
unidades de conservação no Altiplano Leste e no Park Way oferecidas à venda, o 
assoreamento do Lago Paranoá e da Cachoeirinha pela atividade incontida da grilagem, são 
apenas algumas das várias graves mazelas, todas praticadas em manifesta violação da lei, e 
que causam gravíssimas externalidades negativas aos mais variados interesses ambientais e 
urbanísticos. Num contexto desses, com tantas e tão graves lesões decorrentes de franca 
violação da lei (algumas com a condescendência e até mesmo participação direta do GDF), 
soaria até mesmo um tanto despropositado impedir a execução de projeto licenciado em 
procedimento aparentemente legítimo, causando a incômoda sensação de que, na capital, é 
mais fácil atuar na ilegalidade do que o contrário, o que reforça a inadequação da concessão 
da liminar, pelo efeito pedagógico negativo.

         Os relatórios apresentados pelos réus indicam que a exigência de participação 
democrática na elaboração e aprovação do projeto integral fora atendida de modo suficiente. 
Acrescente-se a isso a consideração de que a execução de políticas públicas elaboradas por 
agentes eleitos pelo voto popular é aspecto da democracia representativa, ou seja, boas ou 
más, as obras públicas concebidas pelos agentes eleitos têm, em última análise, o respaldo 
prévio do mandato popular, o qual foi chancelado, no caso concreto, pela aprovação direta 
nas audiências públicas convocadas.

         O mesmo raciocínio acima desenvolvido a título de proporcionalidade opera também 
na consideração do periculum in mora: a ponderação entre o clamor pela paralisação da obra 
para o fim de preservação da composição natural da área e a expectativa social pela 
conclusão de obra que irá beneficiar a mobilidade de vastas camadas da população indica 
que seria socialmente mais gravoso a paralisação da obra. Acrescente-se que a iminência do 
período de chuvas na cidade reforça a recomendação de não se prejudicar sua execução no 
presente momento, sob pena de se criar paralisação ainda mais gravosa à expectativa da 
população beneficiária e mesmo ao Erário, pelo evidente aumento de custos respectivos em 
decorrência da paralisação.

         Em face do exposto, revogo a tutela cautelar precedente e indefiro o pedido de 
antecipação de tutela.

         Intime-se a parte ré, por publicação, para que apresente sua resposta formal, no prazo 
de vinte dias.
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BRASÍLIA-DF, Terça-feira, 31 de Agosto de 2021 15:02:53.

CARLOS MAROJA

Juiz de Direito


	Cabeçalho
	Índice
	Decisão | NUM: 101873445 | 31/08/2021 15:02

