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IMPETRADO : MINISTRO DO MEIO AMBIENTE
INTERES. : UNIÃO
 

DECISÃO

Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por 
JOÃO BATISTA FIGUEIREDO MENDES contra ato praticado por MINISTRO DO 
MEIO AMBIENTE, consistente na penalidade de demissão do quadro funcional do 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA.

Afirma o impetrante que busca as "declarações de nulidades dos atos 
praticados durante o PAD para garantir fidedignamente a aplicabilidade do princípio 
consagrador da aplicação de lei especial em detrimento da genérica, uma vez que a 
Comissão processante entendeu que o PAD não estava prescrito, pois na sua versão 
quando há crime se aplica a prescrição do art. 109 do CPB" (fl. 7).

Alega que "as jurisprudências valorizam a aplicação da prescrição quinquenal 
e da decadência do direito, e não poderia ser diferente, posto que violaria na prática as 
legislações próprias e atinente a espécie, algo que esta Corte de Justiça sempre preservou, 
portanto, dispensa maiores argumentos, em face do STJ já possuir entendimento 
acertador e preservador da lei quanto ao tema" (fl. 9).

Requer "a concessão de medida liminar para declarar a prescrição quinquenal 
e determinar a reintegração do Servidor ao quadro funcional do IBAMA em caráter 
provisório" (ibidem).

É, no essencial, o relatório. Decido.

Defiro o pedido de gratuidade da justiça.

A concessão de medida liminar em mandado de segurança exige a satisfação 
simultânea de dois requisitos autorizadores, a saber, o fumus boni iuris, caracterizado pela 
relevância jurídica dos argumentos apresentados no mandamus, e o periculum in mora, 
consubstanciado na possibilidade do perecimento do bem jurídico objeto da pretensão 
resistida.
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Em análise sumária, verifica-se que o perigo de dano não está evidenciado, 
pois não há risco de ineficácia da concessão da ordem mandamental na hipótese de a 
liminar não ser deferida durante o recesso forense. Cumpre ressaltar que o ato apontado 
como coator não é recente (Portaria n. 399, de 8/9/2020), afastando ainda mais a 
existência do periculum in mora.

Ademais, no presente caso, o pedido de liminar de reintegração do servidor ao 
quadro funcional do IBAMA confunde-se com o próprio mérito da impetração, 
circunstância que demonstra a natureza satisfativa do pleito, cuja análise pormenorizada 
compete ao colegiado no momento oportuno.

Ante o exposto, diante da ausência de um dos requisitos autorizadores da 
tutela de urgência, indefiro o pedido de liminar sem prejuízo de ulterior deliberação pelo 
relator do feito.

Notifique-se a autoridade coatora para que preste informações no prazo de 10 
dias (art. 7º, I, da Lei n. 12.016/2009).

Cientifique-se a Advocacia-Geral da União para que, querendo, ingresse no 
feito (art. 7º, II, da Lei n. 12.016/2009).

Após, remetam-se os autos ao Ministério Público Federal (art. 12, caput, da 
Lei n. 12.016/2009).

Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 30 de dezembro de 2020.

MINISTRO HUMBERTO MARTINS

Presidente
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