
ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS
VARA DE INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS

AÇÃO CIVIL PÚBLICA 223-08.2007.8.10.0113 (43277/2014)
AUTOR MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR DE JUSTIÇA Reinaldo Campos Castro Júnior
RÉU: MUNICÍPIO DE RAPOSA
PROCURADOR: MA12546 – Elson Soares Dias

SENTENÇA

1. Relatório

1.1 Da petição inicial

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ajuizou Ação Civil  Pública  de

responsabilidade civil  por danos causados ao Meio Ambiente em desfavor do

MUNICÍPIO DE RAPOSA.

Alega o autor que a “Prefeitura Municipal de Raposa vem mantendo

um lixão a céu aberto, localizado próximo à área de mangue e do igarapé do

Cumbique, na localidade Jardim das Oliveiras”.

Segue aduzindo que moradores da região denunciaram o fato junto à

Gerência  de  Estado  e  Meio  Ambiente  e  Recursos  Naturais,  originando  a

instauração  de  processos  administrativos,  os  quais  foram  encaminhados  ao

autor.

Afirma  que  a  referida  Gerência  realizou  vistoria  no  local  e  que

“restaram comprovados os danos causados à área de mangue que protege o

Igarapé do Cumbique, de preservação permanente, na qual são depositados

resíduos  que  resultarão  em  problemas  de  drenagem  das  águas  pluviais  e

escoamento superficiais, poluição e assoreamento de igarapés”.

Ao final requer:

“ o julgamento procedente da presente ação para que o demandado

seja  condenado  à  obrigação  de  fazer,  qual  seja:  retirar  o  lixo

depositado na área de mangue, através de manejo técnico adequado,

procedendo  à  regeneração  da  área  atingida,  restabelecendo-a  ao

estado em que antes se encontrava; fazer obras de contenção na área

para  evitar  erosão  e  assoreamento  do  igarapé  do  Cumbique;

construir sistema de drenagem de áreas  pluviais  e  de escoamento

superficial.

1.2 Da contestação (fls. 125/131)
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O  Município  de  Raposa  alega  perda  superveniente  do  objeto  da

demanda sob o argumento que não deposita mais lixo no Jardim das Oliveiras.

Aduz  que  no  local  onde  funcionava  o  lixão  é  um  bairro  atualmente

estruturado e com algumas ruas já pavimentadas.

Afirma que o lixo hospitalar e domiciliar antes existente no local, passou

a ser depositado em aterro próprio denominado Ribeira.

2. Principais ocorrências processuais

Liminar deferida às fls. 104/105.

Réplica às fls. 140/141.

Audiência de Instrução e Julgamento à fl. 147.

Laudo Pericial às fls. 166/173

Alegações Finais pelo MPE às fls. 217/222 e Município de Raposa às fls.

232/238.

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  sistema  jurídico  de  proteção  ao  meio  ambiente,  disciplinado  em

normas constitucionais (CF, art. 225, § 3º) e infraconstitucionais (Lei 6.938/81,

arts.  2º  e  4º),  está  fundado,  entre  outros,  nos  princípios  da  prevenção,  do

poluidor-pagador e da reparação integral.
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Os princípios do poluidor-pagador e da reparação integral impõem ao

poluidor  a  obrigação  de tanto  indenizar  o  dano  quanto  de  recuperar  a  área

degradada,  a  fim  de  que  se  garanta  o  bem-estar  das  presentes  e  futuras

gerações. O art. 225, §3º, da Constituição da República impõe aos responsáveis

por condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sanções penais

e  administrativas,  independentemente  da  obrigação  de  reparar  os  danos

causados.

Na  presente  demanda  as  provas  carreadas  aos  autos  comprovam  a

ocorrência  de  dano  ambiental  à  área  do  mangue  que  protege  o  igarapé  do

Cumbique, em face de depósito de lixo irregular naquela região. 

As imagens constantes às fls. 51, 87 e 88 demonstram que a área em

questão já foi depósito de resíduos sólidos, entre eles lixo hospitalar.

Os peritos do juízo realizaram vistoria no local e verificaram a existência

de diversas residências ao longo da área onde ficava o “lixão” (laudo pericial de

fls. 166/173).

Relataram que ao fundo das casas, próximo ao mangue do igarapé do

Cumbique, permanecem vestígios de resíduos sólidos nas camadas superficiais e

internas  do  solo,  ainda  em  grau  de  decomposição  e  a  uma  profundidade

considerável da superfície.

Os peritos aduziram que, “devido ao fato do lixão municipal de Raposa

ter sido encerrado sem as medidas de remediação e recuperação das áreas

degradadas, além da questão da ocupação da área por uma população que já

se estabeleceu, conclui-se que, ainda hoje, há impactos ambientais negativos à

saúde pública e ao meio ambiente”.

Ao final, concluíram pela necessidade de reparação ambiental da área

onde funcionava o lixão.

Em  contrapartida,  o  Município  de  Raposa  anexou  Relatório  Técnico

informando  que  o  antigo  lixão  localizado  no  bairro  Jardim  das  Oliveiras

encontra-se  desativado,  encontrando-se  a  área  em  questão  revitalizada  e

habitada (fls. 250/258).
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Ocorre  que,  apesar  das  alegações  do  ente  municipal, não  há  de  ser

reconhecido o cumprimento da obrigação ou possível extinção da ação, pois a

área degradada não foi devidamente recuperada, conforme demonstra o laudo

pericial.

O art. 5º da LINDB prevê que “Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos

fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum.”. Não se pode

admitir,  diante da redação do art.  225,  §2º e 3º,  da CF e do art.  14, da Lei

6.938/1981, que a simples desativação do lixão, desacompanhada de qualquer

medida  pelo  Poder  Público  no  sentido  da  recuperação  da  área  degradada

(eliminando-se vetores transmissores de doenças, repondo-se a vegetação ciliar

prejudicada, recuperando-se o mangue que foi poluído e protegendo-se o solo)

dê ensejo a qualquer ausência de responsabilidade do réu.

Necessário  que,  na forma do que dispõe o artigo  225,  §2º,  da CF,  a

reparação do ambiente seja acompanhada pelo órgão ambiental competente por

meio  de  medidas  previstas  em  plano  de  recuperação,  adotando-se  técnica

adequada.

Desta forma, faz-se necessária a repreensão 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.

Nesse  sentido,  transcrevem-se  os  seguintes  julgados,  os  quais

confirmam a tese aqui defendida, vejamos:

AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  AMBIENTAL.  CONSTRUÇÃO  EM  APP.

DEGRADAÇÃO  AMBIENTAL  COMPROVADA.  QUESTÕES

ANALISADAS. OMISSÕES. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC/73

NÃO  CARACTERIZADA.  OCUPAÇÃO  EM  APP.  DEGRADAÇÃO

AMBIENTAL  CONSTATADA.  EFETIVA  REPARAÇÃO.

NECESSIDADE.  PRECEDENTES.  (…)  IV  -  Nos  termos  da

jurisprudência firmada por esta Corte  de  Justiça,  o  princípio  que

rege as condenações  por lesões  ao meio ambiente  é  o  da máxima

recuperação  do  dano,  não  incidindo  nessa  situação,  nenhuma

excludente  de  responsabilidade.  Precedentes:  REsp  n.  176.753/SC,

Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/11/2009;

RESP n. 1.374.284/MG. Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
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Turma,  DJe  11/12/2013,  entre  outros.  V  -  Os  réus  devem  ser

condenados,  também,  à  reparação  integral  dos  danos

ambientais relacionados à demolição de toda edificação em APP; à

indenização pelos danos ambientais irreparáveis; e, à realização do

abandono da APP do entorno do reservatório mantido pelo acórdão

recorrido, efetuando-se o licenciamento com projeto de recuperação

da área  degradada.VI  -  Agravo  conhecido,  com o  provimento  do

recurso  especial.  (AREsp  1093640/SP,  Rel.  Ministro  FRANCISCO

FALCÃO,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  15/05/2018,  DJe

21/05/2018)

AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  MEIO  AMBIENTE.  DEGRADAÇÃO

AMBIENTAL.  Laudos técnicos produzidos pelo DEPRN e  pela

CETESB  que  se  revelam  suficientes  para a comprovação do

dano ambiental e da responsabilidade do réu/proprietário, o qual,

além disso,  não nega ter praticado o desmatamento  descrito

na inicial. Obrigação de recuperar os danos que, ademais, é "propter

rem". Proteção ao meio ambiente que, como garantia constitucional,

limita o direito de propriedade. Dilação do prazo para apresentação

do plano de recuperação ambiental da área degradada (PRAD). 180

dias.  Razoabilidade.  Sentença  parcialmente  reformada.  Recurso

parcialmente provido. (Apelação nº 0001366-84.2009.8.26.0123, 1ª

Câmara  Reservada  ao  Meio  Ambiente  do  TJSP,  Rel.  João  Negrini

Filho. j. 05.09.2013, DJe 08.10.2013).

RECURSO  DE  APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  -

PRELIMINAR  DE  ILEGITIMIDADE  PASSIVA  -  REJEIÇÃO  -

MÉRITO  -  DESMATAMENTO  EM  ÁREA  DE  PRESERVAÇÃO

PERMANENTE  -  RECUPERAÇÃO  DE  ÁREA  DEGRADADA  -

INFRAÇÃO COMPROVADA - DANO AMBIENTAL CONFIGURADO -

REPARAÇÃO  DEVIDA  -  ARTIGO  225,  §  3º  DA  CONSTITUIÇÃO

FEDERAL - ARTIGO 14, LEI 6.938/81 - RECURSO PARCIALMENTE

PROVIDO. O titular do interesse em conflito tem legitimidade para

figurar  como  parte  na  demanda.  Em  casos  de  danos  ambientais,

aplica-se a responsabilidade civil objetiva, nos termos do artigo 14

da  Lei  6.938/81,  que  dispõe  sobre  a  política  nacional  do  meio

ambiente.  De  forma  que,  o  poluidor  é  obrigado,
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independentemente da existência de culpa, a indenizar ou

reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros,

afetados  por  sua  atividade.  (Apelação  nº  132165/2011,  4ª

Câmara Cível do TJMT, Rel. Sergio Valerio.  j.  12.03.2013, unânime,

DJe 19.03.2013).

Logo, comprovados a conduta, o dano e o nexo de causalidade, impõe-se

a condenação do Município de Raposa pelo dano ambiental causado, nos termos

do art.  3º, IV c/c art.  14, §1º, da Lei nº 6.938/1981, os quais preveem que a

responsabilidade  pelo  dano  ambiental  é  de  natureza  objetiva,  prescindindo,

portanto, da demonstração de culpa.

3. DISPOSITIVO

Por  todo  o  exposto,  ACOLHO  o  pedido  formulado  pelo  Ministério

Público  Estadual  (CPC,  art.  487,  I)  e,  por  conseguinte,  CONDENO o

MUNICÍPIO DE RAPOSA ao cumprimento de obrigação de fazer consistente

em:

i)  promover  a  reparação  dos  danos  ambientais  causados  à  área  de

mangue e do igarapé do Cumbique,  na localidade Jardim das Oliveiras,  Vila

Nova,  Raposa/MA,  decorrentes  de  depósito  de  lixo  irregular,  por  meio  de

projeto  de  recuperação  a  ser  apresentado,  licenciado  e  executado  pelo  réu,

mediante aprovação do órgão ambiental competente;

Para tanto,  além das outras medidas necessárias previstas no PRAD,

deverá o réu  retirar o lixo depositado na área de mangue, através de manejo

técnico adequado, procedendo à regeneração da área atingida, restabelecendo-a

ao estado em que antes se encontrava; fazer obras de contenção na área para

evitar  erosão e assoreamento do igarapé  do Cumbique;  construir  sistema de

drenagem de áreas pluviais e de escoamento superficial.

O  prazo  para  cumprimento  da  obrigação  é  de  2  anos,  que  reputo

razoável,  tendo em vista os obstáculos  e  as  dificuldades  reais  do gestor e  as

exigências das políticas públicas a seu cargo (Decreto-Lei nº 4.657/42, art. 22).

Em caso de descumprimento, fixo multa diária no valor de R$ 1.000,00.
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Para  fins  de  acompanhamento  do  cumprimento  da  obrigação,

DETERMINO ao réu que junte aos autos, no prazo de 90 dias, cronograma de

cumprimento da obrigação imposta.

Eventuais  multas  serão  destinadas  ao  Fundo  Estadual  de  Direitos

Difusos.

Sem condenação em honorários advocatícios e custas processuais.

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

São Luís, 02 de outubro de 2018.

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