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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PODER JUDICIÁRIO
 COMARCA DE NATAL

 SEXTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
 

Autos nº  0802561-95.2022.8.20.5001
 

Natureza do feito: Ação Declaratória.
 

Polo ativo: RIALMA ENERGIA EOLICA S/A
 

Polo passivo: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO
AMBIENTE - IDEMA.

 

 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL - COMPLEXO EÓLICO
- MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DO ÓRGÃO
AMBIENTAL ESTADUAL - IDEMA - EXIGÊNCIA DE
EIA/RIMA - DESNECESSIDADE SEGUNDO
ENTENDIMENTO REITERADO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE - TJRN -
POSSIBILIDADE      DE AFERIÇÃO PELO RELATÓRIO
AMBIENTAL SIMPLIFICADO - PROBABILIDADE DO
DIREITO EVIDENCIADA - PERIGO DA DEMORA
DEMONSTRADO - NECESSIDADE DE CONCLUSÃO
DE LICENCIAMENTO PARA APROVEITAMENTO DE
BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS - CONCESSÃO DA
TUTELA DE URGÊNCIA.

 

1ª Câmara Cível: 
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- Agravo de Instrumento nº 0800393-88.2022.8.20.0000,
Rel. Des. CLÁUDIO SANTOS

 

2ª Câmara Cível:

- Agravo de Instrumento nº 0800154-84.2022.8.20.0000,
Rel. Des. IBANEZ MONTEIRO.

- Agravo de Instrumento nº 0800905-71.2022.8.20.0000,
Rel. Des. VIRGÍLIO MACEDO JR.

 
3ª Câmara Cível:

- Agravo de Instrumento nº 0800632-92.2022.8.20.0000,
Rel. Des. AMÍLCAR MAIA.

 

 

Vistos.

 

RIALMA ENERGIA EOLICA S/A ajuizou a AÇÃO
DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA em
desfavor do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
(IDEMA), regulamente qualificados, com pedido de concessão de tutela provisória para
“declarar a ilegalidade da apresentação do EIA-RIMA nessa fase procedimental, conforme
exigência feita no proc. n.º 1W3LT-02020-149793/TEC/LP-0025 (Doc. 5), determinando-se ao
IDEMA que se abstenha dessa exigência e proceda com o imediato trâmite simplificado dos
processos administrativos, apenas com a exigência de apresentação do Relatório Ambiental
Simplificado RAS, na análise dos complexos eólicos “Seridó 1 ao 11”, titularizados pela autora,
(Docs. 18 a 28), imputando-se multa diária a ser fixada a critério desse juízo, em caso de eventual
descumprimento.”.

 

Afirma que "logrou êxito, junto a ANEEL, em obter o Registro de
Outorga de Centrais Geradoras DRO (Doc. 12 e Doc. 13) para a produção de energia eólica nos
municípios potiguares de São Vicente, Tenentes Laurentino, Lagoa Nova, Cerro Corá, Bodó e
Santana dos Matos, o que deu ensejo a deflagração do processo de Outorga para concessão do
serviço público de geração de energia elétrica”.

 

Com isso, "havia procedido com o requerimento administrativo para a
obtenção de Licença Prévia – LP (Doc. 5, 6, 7 e 8) e até algumas Licenças de Instalação – LI (Doc.9,
10 e 11) junto ao IDEMA, para que assim pudesse iniciar os atos executórios para o
desenvolvimento das atividades inerentes a produção e energia eólica” e "naquela oportunidade, a
autarquia requerida satisfez-se com a exigência do RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO
– RAS para fins de expedição das referidas licenças, essencialmente em razão do pequeno potencial
poluidor característico desse tipo de produção de energia elétrica renovável.”
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Aduz que na "iminência do fim da vigência da Licença Prévia outrora
concedida, a Requerente dirigiu-se novamente ao IDEMA para a expedição de novel LP, tudo com
vistas a assegurar a continuidade da produção de energia neste Estado” e "apresentou
documentação idêntica referente aos seus 11 Complexos (Doc. 18 a 28) inclusive juntando o RAS
dos empreendimentos requisitantes, momento em que fora surpreendida com exigência não
subsidiada em lei.”

 

Todavia, "em manifestação exarada nos autos do processo administrativo
inaugurado, de n.º 1W3LT-02020-149793/TEC/LP-0025, houve exigência expressa do Estudo de
Impacto Ambiental e do Relatório de Impacto Ambiental - EIA/RIMA (DOC. 05) como
condicionante à concessão da Licença Prévia pretendida nos respectivos parques eólicos:”

 

Compreende que "é absolutamente infundada a negativa do IDEMA,
com base na recomendação no processo de nº Processo nº 01110030.001823/2019-57 da PGE-RN
(Doc. 17) em aceitar o RASe, entretanto, exigir do empreendedor o encargo de suportar o
procedimento relativo ao EIA/RIMA, sem justificativa senão aquela do art. 2º, XI da RES.01/86 do
CONAMA (…)“

 

Intimado para, querendo, se manifestar sobre o pedido de tutela de
urgência, o IDEMA manteve-se inerte.

 

É  o  relatório.

 

D E C I D O   :

 

O pedido de tutela de urgência merece acolhimento, segundo
decisões reiteradas do Tribunal de Justiça deste Estado.

 

Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, para concessão
da tutela de urgência, exige-se que a parte comprove (i) a probabilidade do direito e o (ii)
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ao salientar a probabilidade do direito, não quis o Legislador,
evidentemente, submeter o Juiz, que utiliza cognição sumária, a um profundo
exaurimento instrutório, nem, tampouco, procurou-se relegar a concessão da antecipação
da tutela ao mero alvedrio de uma decisão despida de legítimo fundamento. Ora, como
explica CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, “o grau de probabilidade será apreciado pelo
Juiz, prudentemente e atento à gravidade da medida a conceder. A exigência de prova inequívoca
significa que a mera aparência não basta e que a verossimilhança exigida é mais do que o fumus
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boni iuris exigido para a tutela cautelar. Isso significa que o Juiz deve buscar um equilíbrio entre os
interesses dos litigantes. Não se legitima conceder a antecipação da tutela ao autor quando dele
possam resultar danos ao réu, sem relação de proporcionalidade com a situação lamentada" (In. A
Reforma do Código de Processo Civil, pp. 145/146).

Outrossim, deve-se considerar, consoante acentua OVÍDIO
ARAÚJO BAPTISTA DA SILVA, que “o magistrado que indefere a liminar pedida pelo autor
não imagina que esteja outorgando, diríamos, uma ‘liminar’ idêntica ao demandado, apenas de
sinal contrário, enquanto idêntico benefício processual, permitindo que ele continue a desfrutar do
status quo a custo zero" (In. Processo e Ideologia: o paradigma racionalista, p. 16).

 

No caso vertente, há probabilidade de direito, uma vez que,
ressalvado o entendimento deste Julgador, em casos semelhantes, o Tribunal de Justiça do
Rio Grande do Norte - TJRN tem decidido que os empreendimentos eólicos não, exigem,
necessariamente a apresentacão do EIA - RIMA (Estudo de Impacto Ambiental e
Relatório de Impacto Ambiental), sendo suscetíveis de aferição pelo Relatório Ambiental
Simplificado - RAS.

 

Nesse sentido, pode-se destacar decisões monocráticas de
Desembargadores das três Câmaras Cíveis:

 

 

Portanto, evidente se concluir que, diferentemente da
perspectiva apresentada pela PGE e acatada pelo IDEMA, o
fato de o empreendimento ter capacidade de gerar energia
superior a 10 MW simplesmente não o enquadra como não
sendo de pequeno porte, inclusive de acordo com a norma
federal em referência. (In. Agravo de Instrumento nº
0800757-60.2022.8.20.0000, Rel. Juiz Convocado
RICARDO TINOCO DE GOES, em substituição no Gab.
do Des. DILERMANDO MOTA), 1ª Câmara Cível).

 

Pelo fato de o empreendimento ter capacidade de gerar energia
superior a 10 MW não o enquadra como não sendo de pequeno
porte. Só depois da análise do órgão ambiental e em decisão
fundamentada, analisando as peculiaridades de cada
empreendimento individualmente, é que poderá ser afastado o
enquadramento como de pequeno porte e exigir estudo mais
complexo, como é o EIA/RIMA (In. Agravo de Instrumento
nº 0800154-84.2022.8.20.0000, Rel. Des. IBANEZ
MONTEIRO, 2ª Câmara Cível).
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Pode-se, pois, afirmar que o fato de o empreendimento ter
capacidade de gerar energia superior a 10 MW simplesmente
não o enquadra como não sendo de pequeno porte, inclusive de
acordo com a norma antes referenciada (In. Agravo de
Instrumento nº 0800905-71.2022.8.20.0000, Rel. Des.
VIRGÍLIO MACEDO JR, 2ª Câmara Cível).

 

Nesse sentido, também cf. Agravo de Instrumento nº 0800632-
92.2022.8.20.0000, Rel. Des. AMÍLCAR MAIA, 3ª Câmara Cível; Agravo de Instrumento nº
0800393-88.2022.8.20.0000, Rel. Des. CLÁUDIO SANTOS, 1ª Câmara Cível.

 

Assim, considerando que, em empreendimentos semelhantes,
adotaram o entendimento acima apontado, deve-se segui-lo, nos termos dos arts. 926 e
927, do Código de Processo Civil, para manter a jurisprudência uniforme, estável, íntegra
e coerente.

 

Quanto ao perigo da demora, é incontroverso, diante do prazo final
(02 de março de 2022) para obtenção dos subsídios de incentivo das tarifas de uso dos
sistemas de transmissão (TUST) ou de distribuição (TUSD), nos termos da Lei Federal nº
14.120/2021 e Decreto nº 10.893/2021. Desse modo, caso não apreciado neste momento, a
parte promovente poderia ter prejuízos financeiros significativos.

 

Posto isso, e por tudo mais que nos autos consta, com fundamento
no art. 300, do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela de urgência
formulado pela RIALMA ENERGIA EOLICA S/A na AÇÃO DECLARATÓRIA nº
0802561-95.2022.8.20.5001, proposta em desfavor do INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE - IDEMA, regularmente
qualificados, para DETERMINAR que o promovido dê continuidade ao processo nº
1W3LT-02020-149793/TEC/LP-0025, referente aos complexos eólicos “Seridó 1 ao 11”,
titularizados pela autora , sem exigir a apresentação do EIA-RIMA nessa fase
procedimental, limitando-se a apresentação do  Relatório Ambiental Simplificado - RAS.

 

Intime-se, por mandado, o DIRETOR GERAL DO IDEMA para
cumprimento da decisão.

 

Cite-se a parte promovida para, querendo, oferecer contestação no
prazo de trinta dias.

Natal/RN, data registrada no sistema.

 

FRANCISCO SERÁPHICO DA NÓBREGA COUTINHO
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                                Juiz de Direito
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