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DECISÃO  
 

Trata-se de cumprimento de sentença promovido pelo Ministério Público Estadual 

contra o MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, a COLISEU – CIA DE LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS e o 

ESTADO DO MARANHÃO. 

A condenação dos réus, manifestada na sentença de fls. 543-555 (vol. IV) 

confirmada pelo Acórdão de fls. 794-795 (vol. IV), consiste nos itens a seguir:  

1. A decretação de nulidade do Estudo de Impacto Ambiental apresentado pela 

COLISEU para o Licenciamento do Aterro Sanitário da Ribeira e de todo o processo 

de licenciamento;   

2. Imposição de obrigação de não fazer ao Estado do Maranhão consubstanciada na 

impossibilidade de expedição de nova licença de operação do aterro da Ribeira, até 

que seja provada a realização de auditoria ambiental e novo EIA/RIMA, 

contempladas as disposições da Resolução Conama nº 04/95; 

3. Imposição a Coliseu e ao Município de São Luís a elaboração de auditoria 

ambiental e no Estudo de Impacto Ambiental, além da construção de novo aterro 

sanitário fora do conde de aproximação de aeronaves.  

 

Convém apontar ter a condenação judicial ter transitado em julgado, conforme 

certidão datada de 18 de novembro de 2009. 

Em petição protocolada em 12 de Junho de 2015 (fls.1498-1500; vol. VIII), o 

Ministério Público Estadual alega que a ordem judicial não foi cumprida, razão pela qual requer as 

seguintes medidas de apoio ao cumprimento da sentença, nos termos do art. 461, § 5º, do CPC : 
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“01. Fixação de prazo para o Município interditar o aterro da Ribeira definitivamente 

impedindo a colocação de quaisquer espécies de resíduos sólidos ou líquidos, ou 

rejeitos, naquele equipamento público; 

02 – Determinar ao Município que apresente a Licença Ambiental necessária para a 

desativação, devidamente instruída com os estudos ambientais necessários os 

quais incluam no mínimo: o tratamento de gases e resíduos líquidos gerados pelo 

aterro; a segurança da contenção de taludes e a redução do equipamento como 

foco atrativo de pássaros; 

03 - Determinar ao Município que utilize seu poder de polícia administrativa para 

impedir e reprimir o lançamento de quaisquer resíduos sólidos ou líquidos, por 

terceiros, num raio de 03 km de distância do aterro da Ribeira, contados de seu 

centro. 

04 – Determinar ao Município e ao Estado a ampla publicidade da decisão judicial, 

informando todos os usuários do aterro.”.   

 

 Apesar de resumido, é o relatório. 

A Constituição Federal de 1988 consagra o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado em seu art. 225 e estabeleceu, com isso, as diretrizes de preservação 

e proteção dos recursos naturais e definiu o meio ambiente como bem de uso comum da 

sociedade humana.  

Sendo assim, cabe ressaltar que o direito ambiental tem como objeto maior tutelar a 

vida saudável merecendo a defesa tanto pelo Poder Público quanto por toda a coletividade. Para 

Celso Antonio Pacheco Fiorillo1 essa tutela constitui um dever e não mera norma moral de 

conduta, fazendo-se necessário a defesa do meio ambiente, como também preservá-lo para as 

presentes e futuras gerações.  

Verifica-se, no caso em tela, a existência do meio ambiente artificial a ser tutelado, 

compreendido este pelo espaço urbano construído, exteriorizado no pelo equipamento público. 

Como já salientado, o meio ambiente adquiriu proteção, não só pela Constituição Federal de 

1988, como também pelo Estatuto da Cidade (Lei n. 10.257/2001), que em seu art. 2°, I2, garante, 

                                              
1
 FIORILLO, CELSO ANTONIO PACHECO. Curso de direito ambiental brasileiro – 10. Ed. Ver. Atual. E ampl. São 

Paulo: Saraiva, 2009. p. 21. 
2
 Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, 

mediante as seguintes diretrizes gerais: 
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expressamente, o direito ao saneamento ambiental como garantia do direito às cidades 

sustentáveis. 

Com efeito, a política de desenvolvimento urbano tem por finalidade proporcionar 

aos habitantes das cidades uma vida com qualidade, satisfazendo os direitos fundamentais, tais 

como a moradia digna, a livre e tranquila circulação, o lazer, a recreação, bem como a limpeza 

pública e a coleta e a disposição de resíduos sólidos, dentre outros.  

A esse respeito, insta transcrever ensinamento de Celso Antonio Pacheco Fiorillo3, 

assim posto: 

[...] dado o conteúdo pertinente ao meio ambiente artificial, este muito relaciona-se 

com à dinâmica das cidades. Desse modo, não há como desvinculá-lo do conceito 

de direito à sadia qualidade de vida, assim como do direito à satisfação dos valores 

da dignidade humana e da própria vida.   

 

In casu, como constatado em sentença judicial, houve em razão do aterro sanitário 

um desequilíbrio ambiental consistente no aumento exagerado da população de aves nas 

proximidades do aeroporto, o que leva, dentre outras coisas, ao incremento do risco de ocorrência 

de acidentes aéreos. 

Acerca desse risco, incumbe transcrever trecho de ofício encaminhado ao MPE 

pelo Chefe do Primeiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos 

do Ministério da Defesa, in verbis: 

“(...) no dia 23 de agosto de 2014, uma aeronave da TAM (PR-MHM) colidiu com 

uma ave durante a aproximação final para pouso no Aeroporto Internacional de 

Belém. A ave, identificada como urubu-de-cabeça-preta, foi ingerida pelo motor 

esquerdo da aeronave, Airbus 320-214, obrigando o piloto a desligar o motor 

atingido. Nesse evento, mesmo com avaria, o comandante da aeronave efetuou um 

pouso com segurança, tendo como consequência transtornos para os passageiros 

e para a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO, além de 

prejuízos elevados para a TAM Linhas Aéreas. 

Sobre esse objeto, ressalto a Vossa Excelência que, apesar de acidentes 

aeronáuticos com fatalidades causados por colisões com fauna serem eventos 

                                                                                                                                                      
I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à 
infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações; 
3
 FIORILLO, CELSO ANTONIO PACHECO. Curso de direito ambiental brasileiro – 10. Ed. Ver. Atual. E ampl. São Paulo: Saraiva, 

2009. p. 340. 
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relativamente raros, esses já vitimaram mais de 450 seres humanos no mundo. 

Outro fato relevante que consta nas estatísticas denota que as colisões com fauna 

são o tipo de incidente mais repetitivo na aviação, sendo grande parte delas 

registrada quando a aeronave está voando próximo ao solo, na aproximação para 

pouso ou após a decolagem.”. 

    

Sendo assim, considerando a recalcitrância do Município de São Luís em cumprir a 

condenação judicial, bem como por ter mantido em funcionamento o aterro sanitário da ribeira, 

mesmo com a licença ambiental invalidada pelo Poder Judiciário, sem que tenha procedido a 

necessária revalidação com a realização dos estudos ambientais necessários, é imperioso o 

acolhimento das medidas de apoio solicitadas pelo órgão ministerial, sem prejuízo da posterior 

execução da multa por descumprimento. 

Em situação semelhante, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul confirmou 

decisão de 1º Grau que determinou o fechamento de depósito irregular de resíduos sólidos, 

nestes termos:  

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MEIO 

AMBIENTE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE URUGUAIANA. "LIXÃO". 

DEPÓSITO IRREGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. INTERRUPÇÃO 

DO USO. ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO PELA FEPAM. DILAÇÃO DE 

PRAZO. AFASTAMENTO DA MULTA. DESCABIMENTO, OBSERVADO O CASO 

CONCRETO. Tratando-se de problema judicializado desde a década de noventa, 

com o reiterado descumprimento de acordos, ajustes, prazos e decisões judiciais 

por parte do Município de Uruguaiana, indevida a pretensão de reforma da decisão 

que determinou o encerramento das atividades no atual "lixão" daquela localidade e 

o encaminhamento dos resíduos sólidos urbanos da cidade para um aterro sanitário 

licenciado pela FEPAM, no prazo de trinta dias, sob pena de majoração da multa já 

fixada, não comportando dilação de prazo, tampouco afastamento da multa, em 

face do reiterado descumprimento das decisões proferidas, mantidas as 

"astreintes", no caso concreto, porquanto foram fixadas em decisões proferidas no 

curso da ação. Precedentes do TJRGS e STJ. Agravo de instrumento com 

seguimento negado. (Agravo de Instrumento Nº 70057217374, Vigésima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, 

Julgado em 29/10/2013) 
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Por derradeiro, além do exposto, em face do princípio da precaução, o acolhimento 

das medidas de apoio requeridas pelo MPE impõe-se para salvaguardar o meio ambiente natural, 

pois, embora prováveis, são desconhecidos os danos ambientais que estão sendo reiteradamente 

causados pelo funcionamento do aterro sanitário sem o regular licenciamento ambiental.   

 

Deliberações: 

 

Fixo a data de 25 de julho de 2015 para o Município interditar o aterro da Ribeira 

definitivamente impedindo a colocação de quaisquer espécies de resíduos sólidos ou líquidos, ou 

rejeitos, naquele equipamento público, sob pena de, escoado o lapso temporal concedido, multa 

diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor a ser revertido ao Fundo de Direitos Difusos FDD 

(Decreto 1.306/94). 

Determino ao Município que apresente, no prazo de 90 dias, a Licença Ambiental 

necessária para a desativação, devidamente instruída com os estudos ambientais necessários os 

quais incluam no mínimo: o tratamento de gases e resíduos líquidos gerados pelo aterro; a 

segurança da contenção de taludes e a redução do equipamento como foco atrativo de pássaros. 

Determino ao Município que utilize seu poder de polícia administrativa para impedir e 

reprimir o lançamento de quaisquer resíduos sólidos ou líquidos, por terceiros, num raio de 03 km 

de distância do aterro da Ribeira, contados de seu centro, sob pena de multa diária de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), a contar da intimação da decisão, valor a ser revertido ao Fundo de 

Direitos Difusos FDD (Decreto 1.306/94). 

Determino ainda, ao Município e ao Estado do Maranhão, que deem ampla publicidade 

a esta decisão judicial, informando todos os usuários do aterro sobre sua interdição, sob pena de 

multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor a ser revertido ao Fundo de Direitos Difusos FDD 

(Decreto 1.306/94). 

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

São Luís, 18 de junho de 2015. 

 

 

CLÉSIO COELHO CUNHA 

Juiz de Direito Auxiliar 


