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SENTENÇA
1. Relatório

1.1 Da petição inicial

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO ajuizou  Ação

Civil Pública em desfavor de MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS formulado o seguinte

pedido (transcrição literal):

“(…) Requer o Ministério Público seja julgada procedente

para condená-lo a:

1)  Em  prazo  fixado  na  sentença,  promover  todas  as

medidas inerentes  a seu poder de polícia administrativa,

lacrando  todos  os  pontos  de  lançamento  de  esgotos

oriundos dos estabelecimentos e lhes impondo a adoção

de solução alternativa para captação de esgotos até que

seja construída a rede de esgotos sanitários no local (...)”.

Quanto  aos  fatos  que  fundamentam  o  pedido,  o  Ministério  Público

alegou que, com a omissão do Município de São Luís, os litisconsortes passivos

facultativos Churrascaria Pavan, Montecarlo Veículos Ltda, Restaurante Quintas
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do Calhau,  Igreja  Batista  do Calhau e  Inova Ambientes,  todos localizados  na

Avenida  dos  Holandeses  em  trecho  que  atravessa  o  loteamento  Quintas  do

Calhau, utilizavam-se da rede de drenagem de águas pluviais para lançamento

de esgoto sem tratamento.

O fato teria sido levado ao conhecimento do Município de São Luís em

19/06/2007,  a  fim de que tomasse  medidas  administrativas  necessárias  para

evitar a suposta atividade ilegal. A SEMSUR (Secretaria Municipal de Serviços

Urbanos) teria  então,  em 09/07/2007, encaminhado ao MP documentos que

demonstrariam que os estabelecimentos comerciais citados realmente lançavam

esgotos na rede de drenagem de águas pluviais.

O Ministério Público alegou que, apesar de ciente, o Município de São

Luís teria se limitado a notificar os estabelecimentos sem que tomasse qualquer

atitude  efetiva  para  fazer  cessar  o  ilegal  lançamento  de  esgoto  na  rede  de

drenagem.

1.2  Da contestação  do litisconsorte  passivo  INOVA  MÓVEIS

LTDA – ME (fls. 235-238).

A  INOVA,  em  08/06/2012,  respondeu  aduzindo  que  já  estava

providenciando a adoção de solução alternativa para captação de esgoto até que

fosse construída a rede pública de esgoto na localidade.

Requereu julgamento improcedente da demanda.

1.3  Da  contestação  do  litisconsorte  passivo  RESTAURANTE

QUINTAS DO CALHAU (fls. 256-258)

O réu alegou que cumpriu  a  obrigação  de não lançar  esgoto  na rede

drenagem e requereu sua exclusão do polo passivo.

1.4 Da contestação do litisconsorte CHURRASCARIA PAVAN

LTDA

A ré alega que não polui o meio ambiente por meio do lançamento de

esgoto na rede de drenagem de águas pluviais.

Alega que utiliza sistema de fossa e sumidouro para captação do esgoto

gerado.
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Requereu a improcedência da ação.

1.5 Da contestação de IGREJA BATISTA DO CALHAU

Preliminarmente,  arguiu  ausência  de  interesse  processual  e

ilegitimidade passiva.

No mérito, rechaçou a alegação inicial de que lançaria esgoto na rede

pública de drenagem e requereu a improcedência da ação.

1.6 Da contestação do Município de São Luís (fls. 412-429).

Município  de  São  Luís  requereu  a  improcedência  da  ação,  com

fundamento na discricionariedade administrativa.

Informou,  ademais,  que  a  SEMURH  e  a  SEMMAM  notificaram  os

estabelecimentos apontados nesta ação, a fim de que corrigissem a problemática

de lançamento de esgoto na rede de drenagem.

Juntou  documentos  (fls.  434-497)  que  relatam  providências

administrativas,  no  âmbito  do  poder  de  polícia  municipal,  para  solução  do

problema, todas, no entanto, após a citação do Município de São Luís.

1.7 Demais ocorrências processuais

MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS (fls.  525-527),  em 12.05.2016,  juntou aos

autos  informação  de que os  estabelecimentos  INOVA  MÓVEIS  LTDA  – ME,

Restaurante  QUINTAS  DO  CALHAU,  MONTECARLO  VEÍCULOS  LTDA  e

IGREJA BATISTA DO CALHAU já realizaram a adequação dos lançamentos de

rejeitos decorrentes dos seus prédios através da construção de fossas sépticas e

sumidouros, em conformidade com o art. 19, §1º, “d”, do Código de Obras de São

Luís.

Quanto  ao  estabelecimento  CHURRASCARIA  SAL  E  BRASA  (J.A.S.

Castro), que funciona no mesmo local da Churrascaria PAVAN, foi alegado que o

sistema fossa e sumidouro seria inviável, em razão do grande volume de rejeitos

produzido no local. Foi apresentado pelo empreendedor projeto de construção

de ETE à SEMMAM, que se encontra sob análise.

Foi realizada audiência de conciliação no dia 20.07.2017 (fl.  535). Foi

infrutífera a conciliação, em razão da ausência dos réus Restaurante Quintas do
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Calhau, Churrascaria PAVAN Ltda, Montecarlo Veículos Ltda e Igreja Batista do

Calhau. O processo foi saneado em audiência, determinando-se a realização de

prova pericial requerida pela MONTECARLO e abrindo-se prazo à ré para que

realizasse o pagamento dos honorários periciais.

A perícia não foi realizada, em razão do não pagamento dos honorários

periciais pela MONTECARLO, apesar de devidamente intimada por publicação

no DJe (fls. 541 e 566).

Audiência de instrução realizada em 04/10/2017 (fl. 571).

Nas alegações finais orais, o Ministério Público requereu a exclusão da

lide de INOVA MÓVEIS e IGREJA BATISTA DO CALHAU por entender que

estes litisconsortes passivos atenderam à pretensão inicial.

2. FUNDAMENTOS DA DECISÃO

De acordo com o art. 225 da Constituição Federal, “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”.

Nesta  seara,  a  Lei  6938/81,  que  trata  da  Política  Nacional  do  Meio

Ambiente,  define  poluição  como  “a  degradação  da  qualidade  ambiental

resultante de atividades que direta ou indiretamente: (a) prejudiquem a saúde,

a  segurança  e  o  bem-estar  da  população;  (b)  criem condições  adversas  às

atividades  sociais  e  econômicas;  (c)  afetem desfavoravelmente  a  biota;  (d)

afetem  as  condições  estéticas  ou  sanitárias  do  meio  ambiente;  (e)  lancem

matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos”

(art. 3º, III).

O art.  2º da Lei nº 11.445/2007, que estabelece diretrizes da Política

Nacional  de  Saneamento  Básico,  prevê  a  separação  dos  sistemas  públicos  de

drenagem de águas pluviais e de esgotamento sanitário.

Indo ao encontro do supracitado, o artigo 512 da Lei Delegada Municipal

Nº33/1976, assevera que “não será permitida a ligação de condutores de água
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pluvial à rede de esgoto, nem a ligação de canalização de esgoto às sarjetas

ou galerias de águas Pluviais”. 

Ora,  conforme  consta  nos  autos  (fl.25),  diante  de  vistoria  “in  loco”

realizada pela SEMSUR, constatou-se os lançamentos de esgotamento sanitário

na  rede  pública  drenagem  pelos  estabelecimentos  CITROEN,  INOVA

AMBIENTES,  CHURRASCARIA  PAVAN,  RESTAURANTE  QUINTAS  DO

CALHAU E IGREJA BATISTA. 

O Município  de  São  Luís,  apesar  de  ciente  do  problema,  manteve-se

inerte.

A omissão é ilegal, pois, de acordo com o art. 30, VIII, c/c art. 182, da

CF, ao Município de São Luís compete executar a Política Urbana e promover o

adequado ordenamento territorial.  Por outro lado, enquanto titular do serviço

público de saneamento básico, nos termos da Lei nº 11.445/2007, compete ao

Município de São Luís fiscalizar e coibir ligações irregulares de esgoto à rede de

drenagem.

Somente este fato conduziria ao acolhimento do pedido inicial.

No entanto, não se pode ignorar que, após citado, o Município de São

Luís  se  movimentou  no  sentido  de  enfrentar  a  problemática,  notificando  os

estabelecimentos litisconsortes, conforme se vê dos documentos de fls. 434-497. 

Às fls. 525-527, em 12.05.2016, o Município de São Luís juntou aos autos

informação  de  que  os  estabelecimentos  INOVA  MÓVEIS  LTDA  –  ME,

Restaurante  QUINTAS  DO  CALHAU,  MONTECARLO  VEÍCULOS  LTDA  e

IGREJA BATISTA DO CALHAU realizaram a adequação  dos  lançamentos  de

rejeitos decorrentes dos seus prédios através da construção de fossas sépticas e

sumidouros, em conformidade com o art. 19, §1º, “d”, do Código de Obras de São

Luís.

Isto  conduz  ao  reconhecimento  da  ausência  parcial  de  interesse

processual no que atine aos estabelecimentos que atenderam a pretensão inicial,

quais  sejam:  INOVA  MÓVEIS  LTDA  –  ME,  Restaurante  QUINTAS  DO

CALHAU, MONTECARLO VEÍCULOS LTDA e IGREJA BATISTA DO CALHAU,
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extinguindo-se o feito sem resolução do mérito quanto a estes, com fundamento

no art. 485, VI, do CPC.

Portanto,  impõe-se o acolhimento da pretensão inicial,  no sentido de

impor ao Município de São Luís que exercite medidas judiciais e administrativas

em desfavor da Churrascaria Pavan, ou a quem a tiver sucedido, a fim de coibir o

lançamento de esgoto sanitário na rede pública de drenagem de águas pluviais.

Registre-se,  por  fim,  que,  conforme  público  e  notório,  no  local  onde

funcionava a churrascaria PAVAN hoje funciona a Churrascaria Sal e Brasa. No

entanto,  conforme  já  decidido  à  fl.  571-571v,  tal  circunstância  não  altera  a

legitimidade  das  partes.  Com  efeito,  “Estendem-se  os  efeitos  da  sentença

proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário.” (CPC, art.

109, §3º).

3. DISPOSITIVO

Por  todo  o  exposto,  ACOLHO,  em  parte,  o  pedido  formulado  pelo

Ministério Público Estadual,  com arrimo no que preceitua o artigo 487, I, do

Código de Processo Civil,  e,  por conseguinte,  CONDENO o MUNICÍPIO DE

SÃO LUÍS a, no prazo 06 (seis) meses, promover todas as medidas inerentes a

seu poder de polícia administrativa, lacrando os pontos de lançamento de esgoto

oriundos do imóvel  em que funciona a  Churrascaria  Pavan,  ou quem a tiver

sucedido, e lhe impondo a adoção de solução alternativa para captação de esgoto

até que seja construída a rede de esgoto sanitário no local.

Para  o  caso  de  descumprimento,  fixo  multa  diária  no  valor  de  R$

1.000,00, cujo produto será revertido ao Fundo Estadual de Direitos Difusos.

Sem condenação em honorários advocatícios e custas processuais.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

São Luís, 17 de agosto de 2018.

DOUGLAS DE MELO MARTINS
Juiz Titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos
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