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O autor narra que o Grupo Sá Cavalcante iniciou a construção de empreendimento misto (comercial
e  residencial),  com a  aprovação  do Município  de  São Luís,  desconsiderando  a  ocorrência  dos
impactos  ambientais.Afirma  que  a  Secretaria  de  Meio  Ambiente  do  Município  de  São  Luís  -
SEMAM, licenciou o empreendimento objeto desta demanda e expediu "certidão de uso e ocupação
do solo que indica duplicidade de índices urbanísticos pois o lote usado se encontraria tanto em
Corredor Primário quanto na Zona Residencial 5".Aduz que houve desdobro sucessivo irregular da
gleba originária nº 30.389, a qual foi parcelada 4 (quatro) vezes resultando na matrícula nº 25.286,
objetivando fugir da aplicação da Lei nº 6.766/79.Prossegue relatando que "no mesmo lote foram
aprovados projetos com índices urbanísticos superiores aos previstos no zoneamento municipal",
pois segundo a SEMURH "a análise do projeto foi feita em todo o seu conjunto", e caso fosse feita
em separado (comercial e residencial), "teriam que obedecer a índices de baixa densidade, ou seja,
da ZR5, cujo gabarito máximo é de 03 (três) pavimentos".Alega que a certidão de uso e ocupação
do solo, objeto do processo nº 5885/2008 que tramitou na SEMTHURB (atual SEMURH), "não
respondeu  à  classificação  de  toda  área  conforme  Macrozoneamento  do  Plano  Diretor  do
Município".O  autor  afirma  que  a  CAEMA  emitiu  informações  contraditórias  sobre  a
disponibilidade  de  água e  esgoto no  empreendimento  em questão,  pois  mesmo assumindo não
possuir condições de promover o abastecimento do empreendimento, reconheceu, posteriormente, a
possibilidade do empreendimento em face de uma obra futura naquela região (Plano de Aceleração
do Crescimento).Alega que no processo 874/2008, de outorga da Licença Prévia, o empreendimento
foi  classificado  como  de  grande  porte,  o  qual  teria  reconhecido  o  impacto  significativo  do
empreendimento, mas que, mesmo assim, a SEMAM teria emitido a Licença Prévia nº 004/2009
sem os estudos necessários.Segue narrando que a referida licença não verificou que, na época, não
se admitia "a possibilidade de supressão de babaçuais para o execício de atividades privadas" que
objetivassem  o  interesse  social,  sendo  ato  nulo,  afetando,  assim,  as  licenças  subsequentes.A
execução do projeto comercial (Shopping da Ilha) gerou impactos aos moradores da comunidade
próxima denominada Vila  Cristalina  e  que,  embora  a  empresa  tenha  buscado reparar  os  danos
causados, através de termo de compromisso, "a ausência de estudos de impactos ambientais gerou a
violação  de  direitos  da  comunidade  quanto  à  moradia,  saúde,  acessibilidade  e  preservação
ambiental".Finaliza narrando que o Município "emitiu Licença Prévia e de Instalação aprovando a
viabilidade ambiental de empreendimento onde não existe comprovação de abastecimento público
de água,  e nem correta  avaliação de impactos ambientais,  além de ter  autorizado supressão de
vegetação sabendo que a supressão total atingiria árvores imunes de cortes e nascentes." - fl. 09.Ao
final,  o  autor  requer  a  procedência  dos  pedidos  formulados na ação,  nestes  termos:"Declarar  a



nulidade dos Processos de Licenciamento Ambiental nº 0874/2008 e nº 677/2009 da Secretaria de
Meio Ambiente do Município de São Luís e as respectivas Licença Prévia nº 04/2009 e Licença de
Instalação  nº  56/2009,  bem  como  o  Processo  nº  675/2209  e  a  AVS  Nº  001/2010,  e  declarar
inconstitucional,  incidentalmente,  o  art.  19  da  Lei  Municipal  nº  4.730/2006,  bem  como:01  -
Condenar os réus a indenizar os danos causados ao meio ambiente pela supressão de palmeiras de
babaçu e danos causados às nascentes, assim como aqueles que forem causados às nascentes, assim
como  aqueles  que  forem causados  pela  construção  do  shopping,  eis  que  se  encontra  em fase
conclusiva, (.) pelo pagamento de quantia ao Fundo Federal dos Interesses Difusos Lesados, a ser
fixada  por  arbitramento,  ou  a  imposição  de  obrigações  de  fazer  reparatórias  para  os  danos
ambientais já consumados.02 - Condenar os réus a indenizar os danos causados às comunidades de
Vila  Cristalina  pelo  carreamento  de  sedimentos  indicado  em  relatório  de  fls.  941  dos  autos,
abatendo-se dessa indenização as reparações feitas pelas empresas.03 - Condenar o Município de
São Luís  e  a  Companhia  de  Saneamento Ambiental  a  se  absterem de conceder  novas  licenças
ambientais,  aprovações  etc  para  o  empreendimento,  enquanto  não  realizado  Estudo  Prévio  de
Impactos Ambientais e avaliada, com segurança a real disponibilidade de água para abastecimento,
sob  pena  de  multa  (.).04  -  Condenar  a  SC2  MARANHÃO  LOCAÇÃO  DE  CENTROS
COMERCIAIS  LTDA, e DANIEL DE LA TOUCHE PARTICIPAÇÕES LTDA, a se absterem de
construir  e  comercializar  as unidades habitacionais  e  salas comerciais  do empreendimento,  não
incluídas as referentes ao shopping, enquanto não obtiver novo licenciamento ambiental, instruído
com EIA/RIMA e que avalie todo o conjunto do empreendimento em suas 04 (quatro) fases, e
assegure  a  disponibilidade  de  abastecimento  de  água,  sob  pena  de  incidência  de  multa  diária
(..)".Petição  inicial  instruída  com documentos  de  fls.  24-1.086  (vols.  1  a  6).A CAEMA alega,
preliminarmente, ilegitimidade passiva. No mérito aduz que não autorizou e nem concedeu licenças
às  empresas  rés  para  a  construção  do  empreendimento  objeto  desta  demanda,  haja  vista  a
insuficiência do sistema público de águas, pois a capacidade requerida estava acima do que aquela
concessionária  poderia  oferecer.  A  CAEMA  afirma  que  somente  concedeu  licença  para  o
stand/escritório do empreendimento (contestação de fls. 1.106/1.119-vol. 6).As rés SC2 Maranhão
Locação de Centros Comerciais e Daniel de La Touche Participações Ltda defendem a legalidade da
certidão de uso e ocupação do solo e que tomando como base as normas atinentes à zona corredor
primário. Afirmam que a CAEMA atestou a viabilidade do empreendimento no que se refere ao
fornecimento dos serviços de água e esgoto (contestação de fls. 1.123/1.144 - vol. 6).Alegam a
constitucionalidade da lei municipal nº 4.730/2006 haja vista que se encontra em consonância com a
resolução CONAMA nº 237/1997.Aduzem que a municipalidade não considerou o empreendimento
em questão como de impacto ambiental,  portanto dispensável a exigência de EIA/RIMA. Além
disso,  afirmam  que  como  a  obra  é  caracterizada  "basicamente  por  imóveis  residenciais  e
comerciais",  não  possuem "grande potencial  poluidor".Seguem afirmando que  o local  onde foi
construído a shopping não é área de preservação permanente-APP, existindo apenas, no fundo do
terreno,  segundo  o  IBAMA,  o  igarapé  Parga,  "onde  não  foi  identificado  danos  a  mata
ciliar".Atestam que não houve irregularidade na Autorização para Supressão Vegetal da área em
questão, em virtude da celebração de Termo de Compromisso, em que as rés "se obrigaram a doar
12.210 mudas de árvores, o que foi devidamente cumprido (...)".As rés afirmam que os problemas
existentes na comunidade Vila Cristalina localizada no entorno do empreendimento são anteriores
ao início da obra, mas que mesmo assim as rés "tomaram uma série de medidas visando mitigar os
impactos que, inevitavelmente, sofrem os vizinhos de qualquer obra".Réplica às fls. 1.482/1.483
(vol. 8).Saneamento realizado às fls. 1.448/1.452 (vol. 8) com o indeferimento das preliminares
aduzidas pela parte ré.Laudo pericial às fls. 1.747 e 1.815 (vols. 9 e 10).Audiência de Instrução
realizada  às  fls.  2.005/2.006  e  em continuação  às  fls.  2.058  à  2.070;  às  fls.  2.093/2.094;  fls.
2.117/2.118; fls. 2.125 e 2.135, com a oitiva das peritas, das testemunhas das partes e colhida de
depoimentos pessoais das rés (vol. 11).Alegações finais apresentada pelo MPE às fls. 2.154/2.159;
Município de São Luís às fls. 2.164/2.169; CAEMA às fls. 2.171/2.182; SC2 Maranhão Locação de
Centros Comerciais e Daniel de La Touche Participações às fls. 2.184/2.217.Era o que tinha para
relatar.2 FUNDAMENTAÇÃO 2.1 Rejeição à tese de ilegitimidade passiva da CAEMANão merece



prosperar a alegação de ilegitimidade passiva formulada pela COMPANHIA DE SANEAMENTO
AMBIENTAL DO MARANHÃO -  CAEMA, porquanto umas  das  discussões  travadas  no feito
consiste em saber a viabilidade do empreendimento tomando por base o abastecimento de água e a
captação de esgotos.A ré em questão,  por ser concessionária do serviço público de saneamento
básico, é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. 2.2 Do méritoDe acordo com o
art. 225 da nossa Carta Magna, "Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações".Desse modo,
a concretização do direito ao meio ambiente equilibrado deve ser vista sob a ótica dos direitos
inerentes ao homem; direitos atemporais e que devem ser perseguidos com prioridade pelo Estado.A
Lei  nº  6.938/81,  que  instituiu  a  Política  Nacional  do  Meio  Ambiente,  prevê  como  princípio
norteador a "racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar". Menciona, ainda, que a
política  visa  à  compatibilização  do  desenvolvimento  econômico  social  com  a  preservação  da
qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico, bem como ao estabelecimento de critérios e
padrões de qualidade ambiental e de normas relativas ao uso e manejo de recursos ambientais.No
caso  dos  autos,  a  prova  pericial  constatou  que  não  houve  uma avaliação  completa  acerca  dos
impactos  ambientais  ocasionados  pelo  empreendimento  Shopping  da  Ilha,  em  especial  face  a
insuficiência  de  informações  quanto  ao  diagnóstico  ambiental  -  cf.  fl.1776.  A exigência  de
licenciamento para a regularização de empreendimentos pode ser feita a qualquer momento, ou seja,
mesmo em momento posterior à instalação e ao funcionamento da atividade, tendo em vista não ter
a Lei 6.938/81 fixado o momento para a realização desses atos.Dispõe a Lei de Política Nacional do
Meio  Ambiente  (Lei  6938/81)  em seu artigo  10 que:(...)  a  construção,  instalação,  ampliação e
funcionamento  de  estabelecimento  e  atividades  utilizadores  de  recursos  ambientais,  efetiva  ou
potencialmente  poluidores  ou  capazes,  sob  qualquer  forma,  de  causar  degradação  ambiental
dependerão de prévio licenciamento ambiental.Para a exigência do licenciamento ambiental não
interessa se a atividade já se encontra devidamente instalada ou em funcionamento. O que importa é
se a atividade é potencial ou efetivamente causadora de degradação ambiental, independentemente
da fase em que se encontre1. Desta forma, possível a imposição de novo licenciamento.Na hipótese
dos autos,  a área objeto desta  lide possui relevante interesse ambiental,  bem como foi alvo de
significativa degradação ambiental, entretanto tais questões não foram consideradas pelos órgãos
licenciadores.Neste quesito, cumpre reconhecer, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 19
da Lei Municipal nº  4.730/2006,  haja vista que inexiste diferenciação evidente entre os termos
significativo grau e alto grau, demonstrando, a meu sentir, apenas uma forma de diminuir a proteção
ambiental e negar efetividade ao art. 225, IV, da CF2 e contrariar as diretrizes impostas pela política
nacional  do  meio  ambiente.  A Resolução  CONAMA nº  237/1997,  por  outro  lado,  afirma  a
necessidade do EIA/RIMA para concessão de licenças ambientais a 'empreendimentos e atividades
consideradas efetiva ou potencialmente causadoras de significativa degradação do meio' (art. 3º).No
caso, o laudo pericial, reconhecendo a existência de significativo impacto ambiental, consignou em
sua  conclusão  que  "A elaboração  e  execução  de  um  EIA/RIMA  que  abrangesse  a  todo  o
empreendimento da Sá Cavalcante (apartamentos residenciais, prédios com salas comerciais e um
Shopping Center)  era necessário e imprescindível  diante os impactos sofridos pelos moradores,
adjacentes e o meio ambiente, especialmente por se tratar de um empreendimento onde a exigência
tem como base a Lei Federal nº 6938/81, que institui nº 99274/90."- cf. fl. 1776.Assim, verifica-se
que o empreendimento Shopping da Ilha é responsável por significativo impacto ambiental, o que
demandaria EIA-RIMA.Por outro lado, não há que se falar em direito adquirido do empreendimento
não corretamente licenciado, pois até mesmo as atividades licenciadas regularmente devem renovar
periodicamente sua licença ambiental.É certo que uma licença ambiental  pode ser cancelada se
eivada  de  ilegalidades,  seja  em respeito  ao  interesse  da  coletividade  na  manutenção  do  meio
ambiente ecologicamente equilibrado, seja em decorrência da má-fé do empreendedor - conforme
art. 19 da Resolução CONAMA 237/97.Na situação tratada, a perícia judicial  concluiu que houve "
insuficiência de informações quanto ao diagnóstico ambiental (meio físico, meio biológico e meio
sócio econômico, variáveis  suscetíveis de sofrer direta  ou indireta dos danos),  fatores sociais  e



organizacionais (dinâmica populacional, uso e ocupação do solo, quadro referencial do nível de
vida,  estrutura  produtiva  e  de  serviços,  organização  social),  não  foi  suficiente  para  suprir  os
impactos  ambientais  ocorridos,  por  serem  empreendimentos  de  grande  porte  e  alto  impacto
ambiental."  -  grifo nosso,  cf.  fl.  1776, Volume 9.Acrescente-se que,  conforme o laudo pericial,
houve significativos danos ao meio ambiente e aos moradores da Vila Cristalina, consoante trecho
abaixo transcrito: "As áreas afetadas foram comprometidas de forma significativa e irreversível. De
forma significativa devido ao desnivelamento das moradias da Vila Cristalina em relação às vias de
acesso à comunidade, gerando aos moradores dificuldades de acesso às suas moradias e enchentes
nas casas em épocas de chuva, causando danos às moradias e aos moradores;  incapacidade do
sistema de escoamento de água, visto que existe uma grande diferença de nível entre a Avenida
Daniel  de  La  Touche  e  a  comunidade;  insuficiência  no  abastecimento  de  água  do  local,
principalmente  dos  moradores  da  comunidade  Vila  Cristalina  que  antes  das  obras  dos
empreendimentos usufruíam de água em abundância através das fontes de águas naturais suprimidas
em  sua  maioria;  e  aumento  do  fluxo  de  veículos  na  região,  gerando  congestionamentos  e
consequente dificuldade de acesso no local.E de forma irreversível, visto que o carreamento de água
e sedimentos causou assoreamento de açudes dos moradores com mortandade de peixes e demais
espécies animais existentes; contaminação e assoreamento de parte do mangue através de despejo
de resíduos de construção sem o correto gerenciamento dos mesmos; e supressão vegetal e animal
da área de preservação ambiental." fl. 1776 ; vol. 09.Vê-se, portanto, que na hipótese dos autos é
aplicável o princípio do poluidor-pagador, uma vez que é o poluidor quem deve arcar com danos
por ele causados ao meio ambiente, inclusive os infligidos meio sócio-econômico.Nesse sentido, a
jurisprudência do STJ é consolidada. Vejamos:ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA (CERRADO) SEM AUTORIZAÇÃO
DA AUTORIDADE AMBIENTAL. DANOS CAUSADOS À BIOTA. INTERPRETAÇÃO DOS
ARTS. 4º, VII, E 14, § 1º,DA LEI 6.938/1981, E DO ART. 3º DA LEI 7.347/85. PRINCÍPIOS DA
REPARAÇÃO  INTEGRAL,  DO  POLUIDORPAGADOR  E  DO  USUÁRIO-PAGADOR.
POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (REPARAÇÃO DA ÁREA
DEGRADADA)  E  DE  PAGAR  QUANTIA  CERTA  (INDENIZAÇÃO).  REDUCTION  AD
PRISTINUM  STATUM.  DANO  AMBIENTAL  INTERMEDIÁRIO,  RESIDUAL  E  MORAL
COLETIVO. ART. 5º DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL. INTERPRETAÇÃO IN
DUBIO PRO NATURA DA NORMA AMBIENTAL. 1. Cuidam os autos de ação civil  pública
proposta com o fito de obter responsabilização por danos ambientais causados pelo desmatamento
de vegetação nativa (Cerrado). O juiz de primeiro grau e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais
consideraram  provado  o  dano  ambiental  e  condenaram  o  réu  a  repará-lo;  porém,  julgaram
improcedente o pedido indenizatório pelo dano ecológico pretérito e residual. 2. A legislação de
amparo  dos  sujeitos  vulneráveis  e  dos  interesses  difusos  e  coletivos  deve  ser  interpretada  da
maneira que lhes seja mais favorável e melhor possa viabilizar, no plano da eficácia, a prestação
jurisdicional e a ratio essendi da norma. A hermenêutica jurídico-ambiental regese pelo princípio in
dubio pro natura. 3. Ao responsabilizar-se civilmente o infrator ambiental, não se deve confundir
prioridade  da  recuperação  in  natura  do  bem  degradado  com  impossibilidade  de  cumulação
simultânea dos deveres  de repristinação natural  (obrigação de fazer),  compensação ambiental  e
indenização em dinheiro (obrigação de dar), e abstenção de uso e de nova lesão (obrigação de não
fazer). 4. De acordo com a tradição do Direito brasileiro, imputar responsabilidade civil ao agente
causador de degradação ambiental difere de fazê-lo administrativa ou penalmente. Logo, eventual
absolvição no processo criminal ou perante a Administração Pública não influi,  como regra,  na
responsabilização  civil,  tirantes  as  exceções  em  numerus  clausus  do  sistema  legal,  como  a
inequívoca negativa do fato ilícito (não ocorrência de degradação ambiental, p. ex.) ou da autoria
(direta ou indireta), nos termos do art. 935 do Código Civil. 5. Nas demandas ambientais, por força
dos princípios do poluidor-pagador e da reparação in integrum, admite-se a condenação do réu,
simultânea e agregadamente, em obrigação de fazer, não fazer e indenizar. Aí se encontra típica
obrigação cumulativa ou conjuntiva. Assim, na interpretação dos arts. 4º, VII, e 14, § 1º, da Lei da
Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81), e do art. 3º da Lei 7.347/85, a conjunção "ou"



opera com valor aditivo, não introduz alternativa excludente. Essa posição jurisprudencial leva em
conta que o dano ambiental é multifacetário (ética, temporal, ecológica e patrimonialmente falando,
sensível  ainda  à  diversidade  do  vasto  universo  de  vítimas,  que  vão  do  indivíduo  isolado  à
coletividade, às gerações futuras e aos próprios processos ecológicos em si mesmos considerados).
6. Se o bem ambiental lesado for imediata e completamente restaurado ao status quo ante (reductio
ad pristinum statum, isto é, restabelecimento à condição original), não há falar, ordinariamente, em
indenização. Contudo, a possibilidade técnica, no futuro (=prestação jurisdicional prospectiva), de
restauração in natura nem sempre se mostra suficiente para reverter ou recompor integralmente, no
terreno da responsabilidade civil,  as várias dimensões do dano ambiental causado; por isso não
exaure os deveres associados aos princípios do poluidorpagador e da reparação in integrum. 7. A
recusa  de aplicação ou aplicação parcial  dos  princípios  do  poluidor-pagador  e  da  reparação in
integrum arrisca  projetar,  moral  e  socialmente,  a  nociva  impressão  de  que  o  ilícito  ambiental
compensa. Daí a resposta administrativa e judicial não passar de aceitável e gerenciável "risco ou
custo  do  negócio",  acarretando  o  enfraquecimento  do  caráter  dissuasório  da  proteção  legal,
verdadeiro estímulo para que outros, inspirados no exemplo de impunidade de fato, mesmo que não
de  direito,  do  infrator  premiado,  imitem  ou  repitam  seu  comportamento  deletério.  8.  A
responsabilidade civil ambiental deve ser compreendida o mais amplamente possível, de modo que
a condenação a recuperar a área prejudicada não exclua o dever de indenizar - juízos retrospectivo e
prospectivo. 9. A cumulação de obrigação de fazer, não fazer e pagar não configura bis in idem,
porquanto a indenização, em vez de considerar lesão específica já ecologicamente restaurada ou a
ser restaurada, põe o foco em parcela do dano que, embora causada pelo mesmo comportamento
pretérito do agente, apresenta efeitos deletérios de cunho futuro, irreparável ou intangível. 10. Essa
degradação transitória, remanescente ou reflexa do meio ambiente inclui: a) o prejuízo ecológico
que medeia, temporalmente, o instante da ação ou omissão danosa e o pleno restabelecimento ou
recomposição da biota, vale dizer, o hiato passadiço de deterioração, total ou parcial, na fruição do
bem de uso comum do povo (= dano interino ou intermediário), algo frequente na hipótese, p. ex.,
em que o comando judicial, restritivamente, se satisfaz com a exclusiva regeneração natural e a
perder de vista da flora ilegalmente suprimida, b) a ruína ambiental que subsista ou perdure, não
obstante  todos os  esforços de restauração (= dano residual  ou permanente),  e c)  o  dano moral
coletivo.  Também  deve  ser  reembolsado  ao  patrimônio  público  e  à  coletividade  o  proveito
econômico do agente com a atividade ou empreendimento degradador, a mais-valia ecológica ilícita
que auferiu (p. ex., madeira ou minério retirados  irregularmente da área degradada ou benefício
com seu uso espúrio para fim agrossilvopastoril, turístico, comercial). 11. No âmbito específico da
responsabilidade civil do agente por desmatamento ilegal, irrelevante se a vegetação nativa lesada
integra,  ou não,  Área  de  Preservação Permanente,  Reserva  Legal  ou  Unidade de  Conservação,
porquanto, com o dever de reparar o dano causado, o que se salvaguarda não é a localização ou
topografia do bem ambiental, mas a flora brasileira em si mesma, decorrência dos excepcionais e
insubstituíveis serviços ecológicos que presta à vida planetária, em todos os seus matizes. 12. De
acordo com o Código Florestal brasileiro (tanto o de 1965,como o atual, a Lei 12.651, de 25.5.2012)
e a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81), a flora nativa, no caso de supressão,
encontra-se  uniformemente  protegida  pela  exigência  de  prévia  e  válida  autorização  do  órgão
ambiental  competente,  qualquer  que  seja  o  seu  bioma,  localização,  tipologia  ou  estado  de
conservação (primária  ou  secundária).  13.  A jurisprudência  do  STJ está  firmada no sentido  da
viabilidade, no âmbito da Lei 7.347/85 e da Lei 6.938/81, de cumulação de obrigações de fazer, de
não fazer e de indenizar (REsp 1.145.083/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe 4.9.2012; REsp 1.178.294/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
10.9.2010; AgRg nos EDcl no Ag 1.156.486/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira
Turma, DJe 27.4.2011; REsp 1.120.117/AC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe
19.11.2009;  REsp 1.090.968/SP,  Rel.  Ministro  Luiz  Fux,  Primeira  Turma,  DJe  3.8.2010;  REsp
605.323/MG,  Rel.  Ministro  José  Delgado,  Rel.  p/  Acórdão  Ministro  Teori  Albino  Zavascki,
Primeira Turma, DJ 17.10.2005; REsp 625.249/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ
31.8.2006, entre outros).14. Recurso especial parcialmente provido para reconhecer a possibilidade,



em tese, de cumulação de indenização pecuniária com as obrigações de fazer e não fazer voltadas à
recomposição in natura do bem lesado, devolvendo-se os autos ao Tribunal de origem para que
verifique se, na hipótese, há dano indenizável e fixe eventual quantum debeatur.(Destacamos).Faz-
se necessária,  portanto,  a atuação firme do Poder  Judiciário  no sentido de obrigar  a parte  ré a
restaurar  o  equilíbrio  ambiental,  de  modo a  assegurar  o  direito  indisponível  ao meio  ambiente
equilibrado.Logo, mostra-se juridicamente possível a condenação dos réus a indenizar os danos
causados  ao  meio  ambiente,  bem  como  a  recuperar  os  danos  diretamente  relacionados  ao
decréscimo  da  qualidade  ambiental  experimentada  pelos  moradores  da  Vila  Cristalina.Convém
registrar,  entretanto,  não  ser  adequado  deixar  somente  para  fase  de  execução  de  sentença  a
estipulação do valor devido pelos danos ambientais.Tomando-se como base o quantitativo inicial de
investimentos (R$ 252 milhões), a dimensão do empreendimento (área construída de 75.335, 71 m²
sobre um lote de 166.951,09m²) e o número de bens imóveis destinados a comercialização (3.600
apartamentos  e  2.400  salas  comerciais),  mostra-se  razoável  e  proporcional  a  quantia  de  R$
12.000.000,00 (doze milhões de reais) a título de danos ambientais, considerando as externalidades
negativas do empreendimento, sendo que metade deste valor destinado para recuperação dos danos
causados no entorno do empreendimento (Vila Cristalina) e a outra metade destinada ao Fundo
Estadual de Direitos Difusos. É certo que o valor estipulado encontra-se muito aquém do proveito
econômico  auferido  pelas  rés  SC2  MARANHÃO  LOCAÇÃO  DE  CENTROS  COMERCIAIS
LTDA,  e  DANIEL DE  LA TOUCHE  PARTICIPAÇÕES  LTDA,  ainda  que  se  considerem  as
despesas por elas efetuadas.Por fim, é de notório conhecimento da comunidade maranhense e deste
magistrado  que  o  empreendimento  se  encontra  quase  totalmente  construído,  inclusive  com um
grande contingente de adquirentes de unidades do referido condomínios, de modo que deixo de
analisar  os  pedidos  do  MPE  referentes  à  paralisação  das  obras  e  comercialização  do
empreendimento em questão. 3. DISPOSITIVODiante do exposto, de acordo ao previsto no artigo
487, I, do Código de Processo Civil, ACOLHO, EM PARTE, os pedidos formulados pelo Ministério
Público  Estadual  e,  por  conseguinte,  DECLARO  a  nulidade  dos  Processos  de  Licenciamento
Ambiental nº 0874/2008 e nº 677/2009 da Secretaria de Meio Ambiente do Município de São Luís e
as respectivas Licença Prévia nº 04/2009 e Licença de Instalação nº 56/2009, bem como o Processo
nº 675/2209 e a Autorização para Supressão Vegetal Nº 001/2010. Além disso, CONDENO: a) SC2
MARANHÃO LOCAÇÃO DE CENTROS COMERCIAIS LTDA e DANIEL DE LA TOUCHE
PARTICIPAÇÕES  LTDA a  indenizar  os  danos  causados  ao  meio  ambiente  pela  supressão  de
palmeiras de babaçu e danos causados às nascentes, assim como aqueles que foram causados pela
construção do shopping, os quais arbitro em R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), destinados aos
para  o  Fundo  Estadual  de  Proteção  dos  Direitos  Difusos  -  FEPDD  (Lei  10.417/2016);b)  SC2
MARANHÃO LOCAÇÃO DE CENTROS COMERCIAIS LTDA e DANIEL DE LA TOUCHE
PARTICIPAÇÕES  LTDA a  indenizar  os  danos  causados  às  comunidades  de  Vila  Cristalina,
devendo para tanto apresentar, no prazo de 60 (sessenta) dias, projeto para aplicação na área que
contemple investimentos de R$ 6 milhões de reais, com prazo de 1 (um) ano de execução, ambos
contados  do  trânsito  em  julgado  desta  decisão,  abatendo-se  dessa  indenização  as  despesas  já
efetuadas e  devidamente comprovadas quando da execução da sentença,  sob pena de execução
imediata do valor total arbitrado para fins de que outro o faça sob suas expensas.c) o Município de
São Luís  e  a  Companhia  de  Saneamento Ambiental  a  se  absterem de conceder  novas  licenças
ambientais, aprovações etc para os empreendimentos em questão, enquanto não realizado Estudo
Prévio  de  Impactos  Ambientais  e  avaliada,  com segurança  a  real  disponibilidade  de  água para
abastecimento,  sob pena de multa  de R$ 100.000,00 (cem mil  reais),  destinados para o Fundo
Estadual  de  Proteção  dos  Direitos  Difusos  -  FEPDD  (Lei  10.417/2016).Sem  condenação  em
honorários advocatícios e custas processuais, tendo em vista a procedência da ação proposta pelo
Ministério  Público.São  Luís,  13  de  dezembro  de  2017.Juiz  DOUGLAS  DE  MELO
MARTINSTitular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos. 


