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DECISÃO
RELATÓRIOO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, por seu representante legal, Promotor de 
Justiça atuante neste Comarca, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, ajuizou a 
presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE 
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA em desfavor do MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO 
NORTE/MA, argumentando o seguinte:Em 15/01/2016 foi instaurado o Inquérito Civil nº. 03/2016 
(anexo) para apurar as circunstâncias do acondicionamento, coleta, transporte e a destinação final 
dos resíduos sólidos no Município de Sucupira do Norte. (.). Logo em seguida, no dia 02/02/2016, 
compareceu na Promotoria de Justiça, a Sra. Lívia Ribeiro Dourado prestando uma série de 
reclamações sobre o lixão, senão vejamos: que sua residência fica próxima ao lixão da cidade; que 
fica cerca de 100 metros de distância; que tal fato vem acarretando inúmeros problemas, como mau 
cheiro, mosquitos, ratos, urubus etc; que na época de chuva o mau cheiro intensifica; que na época 
da seca é a fumaça oriunda da queimada do lixo o principal problema; que até o lixo hospitalar é 
depositado no lixão; que colheu assinaturas de moradores que moram nas imediações o lixão 
solicitando providências; que se sente extremamente prejudicada com o lixão da cidade de Sucupira
do Norte/Ma.Ante as irregularidades apontadas destacou: 1) o lixão recebe grandes quantidades de 
resíduos sólidos de várias espécies, tais como resíduos provenientes da construção civil, carcaças de
animais e resíduos perigosos, que são depositados in natura, com compactação e recobrimento 
inadequados, contrariando a vedação expressa contida no art. 47, II, da Lei nº 12.305/2010; 2) 
favorecimento para proliferação de microvetores e macrovetores, responsáveis pela transmissão de 
inúmeras doenças em razão da grande quantidade de resíduos expostos; 3) ausência de sistema para 
coleta e tratamento do chorume, bem como ausência de sistema eficiente de drenagem pluvial - o 
que ocasiona a infiltração da água na massa de lixo, conduzindo o chorume para o solo, cursos 
d'água e lençol freático; 4) ausência de drenos de gases em suas células, levando à produção e 
acúmulo de gás metano, fato que gera riscos de explosões e favorecimento do efeito estufa; 5) 
realização de queimadas no lixão, o que ocasiona a poluição atmosférica, em descumprimento do 
dever imposto no artigo 47, III da Lei 12.305/2010. Pontua que não obstante o Município de 
Sucupira do Norte/Ma possua Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos desde 
2013, este nunca fora executado, acarretando o descumprimento da Lei nº 12.305/2010.Sustenta 
assim que o réu deposita o lixo coletado em área totalmente inadequada e em desconformidade com
a legislação pertinente, fato que vem causando sérios danos ao meio ambiente, principalmente a 
poluição do ar, solo e água, além de prejuízos à saúde pública e transtornos aos moradores da 
cidade.Informa que ao indagar o Secretário Municipal de Meio Ambiente, quanto à destinação dos 
resíduos sólidos, o Secretário informou "que o lixo de Sucupira Continua sendo depositado no lixão
da cidade; que não há tratamento adequado para os resíduos sólidos".Diante do fato, assevera que 
restou claro a omissão e desídia da Administração Municipal com relação ao tratamento dos 
resíduos sólidos, uma vez que admitiu que seu empenho em solucionar o problema do lixão 
revelou-se apenas em propostas de convênio junto à FUNASA datadas do ano de 2009.Constatando 
que nenhuma medida havia sido adotada quanto ao tratamento dos resíduos sólidos, afirmou não ter 
restado alternativa outra ao Ministério Público senão a propositura desta ação civil pública para 
solução do imbróglio. Após, entendendo presentes os requisitos autorizadores, requereu fosse 
concedida, com fundamento no art. 12 da Lei nº 7.437/85 c/c art. 84, §§ 3º e 4º da Lei 8.078/90, 
medida liminar a fim de compelir o réu à adoção das medidas necessárias para adequar a destinação
final de resíduos sólidos, minimizando os danos ambientais e à saúde pública causados pelo "lixão" 



de Sucupira do Norte/Ma. Ao final, requereu fosse julgado procedente o pedido principal, 
condenando o Município de Sucupira do Norte/Ma na obrigação de fazer contida na exordial.Juntou
documentos de fls.33/271.Conforme despacho de fl. 272, o Município de Sucupira do Norte/Ma, 
através de seu representante legal, foi intimado para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, se 
manifestar sobre o pedido de antecipação dos efeitos da tutela contido na inicial.Com efeito o 
Município respondeu às fls. 276/284. É o que importa relatar. Decido.Inicialmente, destaco que a 
presente demanda foi ajuizada em 31.03.2016 na modalidade de AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE 
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA 
ANTECIPADA.Registro, por oportuno, que por decorrência da entrada em vigor do Novo CPC, 
passo a apreciação da liminar como pedido de tutela provisória. Segundo a nova sistemática 
processual a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência; a tutela provisória de 
urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, a qual pode ser concedida em caráter 
antecedente ou incidental (CPC, artigo 294).No caso dos autos, entendo pela caracterização da 
tutela provisória de urgência, nos moldes do art. 300, do CPC/15, cuja redação transcrevemos:Art. 
300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 
do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.§ 1o Para a concessão da tutela
de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os
danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte 
economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida 
liminarmente ou após justificação prévia.§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será 
concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.Portanto, para a 
concessão da tutela de urgência antecipada, o Código de Processo Civil exige a presença de 
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 
do processo (art. 300).Na espécie, a peça inicial traz prova robusta sobre os fatos constitutivos do 
direito do autor, tendo em vista que o Município de Sucupira do Norte/Ma deposita o lixo coletado 
em área totalmente inadequada e em desconformidade com a legislação pertinente, fato que vem 
causando sérios danos ao meio ambiente, principalmente a poluição do ar, solo e água, além de 
prejuízos à saúde pública e transtornos aos moradores da cidade.A probabilidade do direito exsurge 
dos documentos acostados aos autos, que demonstram que o Município de Sucupira do Norte/Ma 
embora possua Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos desde 2013, nunca o 
colocou em prática, o que resulta no descumprimento do dever imposto pela Lei nº 12.305/2010, de 
adequação no prazo de 04 (quatro) anos (art. 54).Neste sentido, o Ministério Público anexou aos 
autos o Inquérito Civil Público no qual se fundamentou a ação, onde é possível verificar: a) Termo 
de Declarações prestadas pelo Secretário de Meio Ambiente de Sucupira do Norte informando que o
lixo da cidade continua sendo depositado no lixão sem qualquer tratamento adequado dos resíduos 
sólidos (fl. 46); b) declarações e abaixo-assinado dos munícipes quanto à situação irregular do lixão 
(fls. 41/43); c) fotografias da vistoria realizada na área do lixão em 19/02/2016 (fls. 49/59); Com 
relação ao perigo de dano, este decorre da situação em que se encontram os moradores do 
Município de Sucupira do Norte/Ma e da degradação ambiental nos locais onde é depositado o lixo,
o que exige a imediata implementação das medidas definidas em lei, não apenas pela situação 
caótica decorrente dos danos ambientais já causados, como também pelos danos irreparáveis ou de 
difícil reparação que poderão ocorrer. Desta maneira, é patente a necessidade de impedir a 
perpetuação do dano advindo de tal prática, de onde insurge o cabimento da tutela de urgência, com 
vistas a salvaguardar o direito, até a sentença meritória. Na hipótese dos autos, se objetiva compelir 
a administração municipal à adoção das medidas necessárias para adequar o acondicionamento, 
coleta, transporte e a destinação do lixo de Sucupira do Norte/Ma à Política Nacional de Resíduos 
Sólidos prescrita na Lei 12.305/2010, que estabelece, em seu artigo 7º, inciso II, dentre outras 
obrigações, a "não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, 
bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos".Sabe-se que a Constituição da 
República, em seu artigo 225, caput, define que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, o qual é 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".Considerando-se o caso em tela, aparentemente assiste razão ao representante ministerial 
em seu pleito, eis que exsurge das provas juntada aos autos, que o Poder Público Municipal se 
absteve de adotar qualquer medida com o fito de sanar ou minimizar a degradação ambiental 
causada pelo lixão a céu aberto.Assim, o ente requerido, ao iniciar os depósitos insalubres e 
totalmente inadequados no lixão, deveria, de um lado, atentar para seu dever de preservar e 
restaurar os processos ecológicos essenciais, independente da atuação dos gestores anteriores, e de 
outro, não se olvidar de prover o manejo ecológico dos ecossistemas, considerando que é dever da 
administração pública municipal atentar para esses fundamentos, nos termos do art. 225, §1º, inciso 
I c/c art. 23, inciso VI e VII da Constituição Federal.O processo ecológico essencial é aquele que 
sustenta o sistema de preservação da vida, visando manter o clima, a água, o ar e a terra limpos, 
atenção não prestada pelo responsável.Vislumbra-se, pelas declarações, fotografias e vídeos 
encartados nos autos, a ausência de tratamento e beneficiamento dos resíduos sólidos nos moldes 
preconizados pela Lei nº 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos 
(PNRS) e estipulou o prazo de 04 (quatro) anos para implementação de aterros sanitários por todos 
os municípios.Neste contexto, o legislador infraconstitucional, dando cumprimento ao que definiu o
constituinte, editou a Lei nº 12.305/2010, que estabeleceu a Política Nacional de Resíduos Sólidos e
criou obrigação a todos os entes da federação, determinando a eles a elaboração do Plano de 
Resíduos Sólidos.Registre-se que a Política Nacional de Resíduos Sólidos não se restringe ao 
implemento de técnicas de tratamento dos resíduos gerados pela população, incluindo, também, em 
ordem de prioridade, a não geração, a redução, a reutilização, a reciclagem, o tratamento dos 
resíduos sólidos e a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.Assim, a administração 
pública municipal deve se orientar não somente para a eliminação dos lixões, mas principalmente 
para elaboração de um plano integrado de proteção ambiental e de conscientização da população 
local acerca da importância da destinação correta do lixo que é produzido e não mais pode ser 
reaproveitado.Ao ser oportunizada sua manifestação, o município requerido declarou que já se 
adequou à exigência legal de elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos, mas que padece de recursos financeiros para implementação das exigências contidas da Lei
nº 12.305/2010, sem apresentar qualquer indício neste sentido (fl. 277).Este fato atesta que o 
Município de Sucupira do Norte/Ma, aparentemente, continua a infringir a Lei nº 12.305/10 e a se 
omitir em relação à adoção das medidas necessárias ao tratamento dos resíduos sólidos, muito 
embora já se encontre sob nova administração, que já completou seu primeiro ano, tempo mais do 
que razoável para iniciar a resolução da questão aqui discutida.Na espécie, como dito, objetiva-se a 
tutela judicial do meio ambiente, cuja política pública encontra-se expressamente protegida e 
assegurada como direito fundamental pela Constituição da República, mostrando-se necessária a 
observância das disposições constitucionais.Assim, da análise dos autos, observo, mesmo em juízo 
de cognição sumária, a plausibilidade do direito substancial da pretensão do Ministério Público, 
posto que, o Município de Sucupira do Norte/Ma deposita o lixo coletado em área totalmente 
inadequada e em desconformidade com a legislação pertinente.De igual forma, patente também o 
requisito da urgência, tendo em vista que o "lixão" do município vem causando sérios danos ao 
meio ambiente, principalmente a poluição do ar, solo e água, além de prejuízos à saúde pública e 
transtornos aos moradores da cidade.De outra banda, importa salientar que a obrigação de fazer ou 
não fazer encontra sua realização efetiva somente se acompanhada da multa coercitiva, pois a 
ordem desprovida de sanção pode redundar em provimento judicial inócuo.No ponto, com relação à
fixação de multa pessoal ao gestor por eventual descumprimento, trata-se de medida destinada a 
assegurar a: a) efetividade da determinação; b) proteção do patrimônio público, especialmente 
quando se trata de município carente em recursos financeiros. Ademais, a medida se impõe porque 
o Ente Público se movimenta a partir das decisões emanadas do seu gestor, não havendo como 
sacrificar os recursos públicos em face da inércia do seu representante, caso haja necessidade de 
imposição da multa por recalcitrância no cumprimento dos ditames constitucionais. Tal medida, 
destaque-se, ganhou força a partir do novo Código de Processo Civil que, no seu artigo 297, dispôs 
que o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela 
provisória.A jurisprudência pátria abriga tal  entendimento:PROCESSUAL CIVIL. MANDADO 



DE SEGURANÇA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA À PRÓPRIA AUTORIDADE COATORA. 
POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 461, §§ 4º e 5º DO CPC. RECURSO 
ESPECIAL DO ESTADO DESPROVIDO. 1. É pacífica, no STJ, a possibilidade de aplicação, em 
mandado de segurança, da multa diária ou por tempo de atraso prevista no art. 461, §§ 4º e 5º do 
CPC. Precedentes. 2. Inexiste óbice, por outro lado, a que as astreintes possam também recair sobre 
a autoridade coatora recalcitrante que, sem justo motivo, cause embaraço ou deixe de dar 
cumprimento a decisão judicial proferida no curso da ação mandamental. 3. Parte sui generis na 
ação de segurança, a autoridade impetrada, que se revele refratária ao cumprimento dos comandos 
judiciais nela exarados, sujeita-se, não apenas às reprimendas da Lei nº 12.016/09 (art. 26), mas 
também aos mecanismos punitivos e coercitivos elencados no Código de Processo Civil (hipóteses 
dos arts. 14 e 461, §§ 4º e 5º). 4. Como refere a doutrina, "a desobediência injustificada de uma 
ordem judicial é um ato pessoal e desrespeitoso do administrador público; não está ele, em assim se 
comportando, agindo em nome do órgão estatal, mas sim, em nome próprio" (VARGAS, Jorge de 
Oliveira. As conseqüências da desobediência da ordem do juiz cível. Curitiba: Juruá, 2001, p. 125), 
por isso que, se "a pessoa jurídica exterioriza a sua vontade por meio da autoridade pública, é lógico
que a multa somente pode lograr o seu objetivo se for imposta diretamente ao agente capaz de dar 
atendimento à decisão jurisdicional" (MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica processual e tutela dos
direitos. São Paulo: RT, 2004, p. 662). 5. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 
1399842/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 
03/02/2015).Ante o exposto, por entender que estão presentes os requisitos legais, DEFIRO 
PARCIALMENTE o pedido liminar, determinando que o Município de Sucupira do Norte/MA, 
adote as providências necessárias para adequar o acondicionamento, coleta, transporte e a 
destinação do lixo da cidade à Política Nacional de Resíduos Sólidos, prescrita na Lei 12.305/2010, 
devendo de um modo especial:No prazo de 120 dias:I - executar e pôr em prática o seu Plano 
Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos;II - apresentar projeto de aterro sanitário para a 
disposição final dos resíduos sólidos, ou outro método adequado para a disposição final dos 
resíduos sólidos, e deflagrar o respectivo processo de licenciamento ambiental, junto ao órgão 
ambiental competente;III - cumprir todos os prazos estipulados no processo de licenciamento 
ambiental, devendo eventuais atrasos ser fundamentadamente justificados nos autos deste 
processo;IV - tão logo concluído o licenciamento ambiental do empreendimento, promover sua 
implantação e seu funcionamento;V - viabilizar os recursos financeiros necessários à execução dos 
projetos e obras necessárias para a regularização da disposição final de resíduos sólidos, mediante 
financiamento, repasse de recursos, consórcios, convênios ou dotações orçamentárias específicas a 
serem inseridas nas leis orçamentárias e em aditivos que se fizerem necessários;VI - implementar 
programa de coleta seletiva, que reduza a quantidade de resíduos aterrados.b) Tão logo implantado 
o aterro sanitário ou outro método para a disposição final dos resíduos sólidos:I - promover a 
desativação definitiva do "lixão", removendo-se todos os resíduos sólidos existentes no local para o 
aterro sanitário ou local de execução dométodo escolhido;II - após, adotar todas as medidas técnicas
necessárias - indicadas e fiscalizadas - para a completa despoluição e higienização do local;III - 
posteriormente, promover, sob orientação e supervisão, a recuperação integral da vegetação 
anteriormente existente no local;IV - não realizar ou tolerar o lançamento in natura a céu aberto, 
sem tratamento prévio, em áreas urbanas e rurais dos resíduos sólidos coletados em Sucupira do 
Norte/MA;V - não realizar ou tolerar a queima a céu aberto ou em recipientes, instalações ou 
equipamentos não licenciados para esta finalidade, salvo em caso de decretação de emergência 
sanitária e desde que autorizada pelo órgão competente.A determinação acima deve ser cumprida, 
sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) a ser imposta em desfavor do gestor 
público, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de eventual configuração de 
crime de desobediência ou responsabilização civil por improbidade administrativa.Intime-se o 
Município de Sucupira do Norte, inclusive o gestor, para que tome conhecimento e dê cumprimento
às determinações epigrafadas, no prazo acima estipulado.Dê-se ciência da presente decisão ao 
Ministério Público.A presente decisão servirá de mandado de intimação.Publique-se. Cumpra-se. 
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