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AÇÃO CIVIL PÚBLICA: 0002742-77.2014.8.10.0058

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO

RÉU: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

ÓRGÃO JULGADOR: Vara de Interesses Difusos e Coletivos da Comarca da Ilha de São Luís

SENTENÇA

RELATÓRIO

    MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO ajuizou Ação Civil Pública em desfavor do MUNICÍPIO

 DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, visando:

“Condenar o Município de São José de Ribamar a implantar destinação e disposição final

ambientalmente adequadas, no prazo a ser fixado por Vossa Excelência, sem prejuízo da

implantação do Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos, sob pena de

multa diária nos termos do art. 11 da Lei n° 7.347/1985 ou outras cominações e medidas de apoio.”.

O autor aduz que o Município de São José de Ribamar não administra adequadamente o lixo gerado, em especial no

que diz respeito à disposição final, visto que “a ausência de local para disposição final ambientalmente adequada decorre de

conduta omissiva do Município de São José de Ribamar que, ao longo de toda a sua existência, nunca foi dotado de aterro

sanitário e nem de outros mecanismos de destinação e disposição final ambientalmente adequada.”.

     A inicial foi instruída com documentos - id nº18112689, id nº18112690 id nº 18112691 e id nº18112693.

   O Município de São José de Ribamar arguiu preliminar de litispendência, requerendo a consequente extinção da Ação

 Civil Pública sem resolução de mérito. (Contestação id.Num. 18112718)

  No mérito, alegou tomar as providências necessárias para dar cumprimento ao que dispõe a Legislação Federal no

  tocante a Resíduos Sólidos. Defende que “[…] conjuntamente com o Município de Paço do Lumiar formalizaramum Consórcio

Intermunicipal de Saneamento Básico, buscando através dessa parceria implementar todas as políticas para a universalização do

sistema.”

  O Ministério Público Estadual apontoua inexistência de litispendência, umavez que, nesta demanda tem-se no polo

passivo apenas o Município de São José de Ribamar, enquanto no Processo nº 62462015 há como réus tanto o Município de São

   José de Ribamar quanto o Estado do Maranhão. Além disso, sustenta que os pedidos das ações são diferentes.(Manifestação

 Ministerial id. Num. 18112722)

 Em Decisão de Saneamento, foi indeferidaa preliminar arguida pelo réu em contestação (Decisão id.Num. 18113126).

 Razões finais MPE (id. Num. 18113150).

Num. 26487572 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: DOUGLAS DE MELO MARTINS - 17/12/2019 18:09:20
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19121718092009200000025026321
Número do documento: 19121718092009200000025026321



OMunicípio de São José de Ribamar, embora intimado, deixou transcorrer sem manifestação o prazo concedido para

 razões finais(id. Num. 23007605).

É o relatório. Decido.

FUNDAMENTAÇÃO

A matriz constitucional de defesa ambiental está prevista no art. 225 da CRFB/88, que prevê como direito de todos um

meio ambiente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida, e que deve ser preservado, tanto pela coletividade quanto pelo

Poder Público, para as presentes e futuras gerações.

Uma das nuances do conceito de meio ambiente é a artificial, diretamente relacionada ao conceito de cidade, assim

entendido como espaço urbano construído. Nesse sentido, o art. 182 da CRFB/88 enuncia que a política de desenvolvimento

urbano se destina a garantir bem-estar aos habitantes.

A fim de que se garanta ambiente sadio e que proporcione bem-estar aos habitantes de determinada cidade, deve-se

repelir toda forma de degradação apta a causar danos ambientais.

O s§ 4º do art. 225 da CRFB/88 previu que “As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente

sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de

.”.reparar os danos causados

A lei que instituiu a Política Nacional de Meio Ambiente no seu artigo 3º, inciso III, enuncia a definição de poluição

ambiental:

III- poluição, 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

No caso dos autos, a conduta do réu de promover depósito irregular de lixo, configura, nos termos da Lei

nº6.938/1981, poluição ambiental, revelando-se lesiva ao direito ao meio ambiente equilibrado.
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Acrescento que a    LEI Nº 12.305, DE 2 DE AGOSTO DE 2010, ao instituira Política Nacional de Resíduos Sólidos,

  define a disposição final ambientalmente adequada como sendodistribuição ordenada de rejeitos em aterros, observando normas

operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais

adversos.

Quanto    àdestinação final ambientalmente adequada, o art. 3º, inc. VII, da LEI Nº 12.305/2010, define comodestinação

de resíduos que inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou outras

destinações admitidas pelos órgãos competentes do Sisnama, do SNVS e do Suasa, entre elas a disposição final, observando

normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos

ambientais adversos.

Dentre os instrumentos necessários para o alcance dessesobjetivos, a Lei da  Política Nacional de Resíduos Sólidos

  elenca os planos de resíduos sólidos (art. 8,inc. I), estabelecendo, inclusive, penalidade ao município que deixar de elaborar o seu

planejamento (art. 18).

   Quanto àmatéria fática, o contexto descrito peloMinistério Público é corroboradopela própria manifestação do réu, que

 admitea existência de resíduos sólidos depositados irregularmente no local informado e que estaria tomandoas devidas

 providências para dar cumprimento ao que dispõe a Legislação Federal.

  Constatei, inclusive,em Inspeção Judicial os fatos descritos na petição de ingresso.

   Pela relevância, transcrevo trecho do relatório (id. Num. 18113139, p. 1):

“A visão geral do ambiente consiste em uma extensa área de amontoados de lixo úmido cercada por

uma vegetação alta que separa o lixão de um grande corpo d’água. […] Cheiro repugnante no local.

Não há separação de materiais, ocorrendo depósito de compostos orgânicos, inorgânicos e entulho

de construções. Muitos vasilhames e pneus com água parada. Presença de larvas, insetos e aves.

Os catadores informaram que o Lixão fechou de 1º de fevereiro, e que os resíduos sólidos do

  município estariam sendo levados para o Parque Jair e depois removidos para Rosário.” .

   Comprovadas as inconformidades do réu MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMARfrente alegislação ambiental,

merece acolhida o pleito formulado na presente ação.

De outro lado, não podemos descuidar da possibilidade material do ente público. É evidente que a falta de recursos

 orçamentários, tempo para licitação, contratação de empresa especializada etc servem para conceder um prazo razoável para o

cumprimento da obrigação imposta, sem, contudo, significar um "salvo-conduto” para negar efetividade ao direito. É o que

preceitua o artigo 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Reputo, portanto, como razoável, o prazo de 2 (dois) anos para cumprimento da obrigação, 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).

DISPOSITIVO

Num. 26487572 - Pág. 3Assinado eletronicamente por: DOUGLAS DE MELO MARTINS - 17/12/2019 18:09:20
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19121718092009200000025026321
Número do documento: 19121718092009200000025026321



  Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC,ACOLHOo pedido formulado peloMINISTÉRIO PÚBLICOe,

   por conseguinte, CONDENOo MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMARa implantar, no prazo de 2 anos:

  (i)destinação final ambientalmente adequada, compreendendo destinação de resíduos que inclui a reutilização, a

reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos

competentes do Sisnama, do SNVS e do Suasa, entre elas a disposição final, observando normas operacionais específicas de modo

a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos;

   (ii) disposição final ambientalmente adequada, compreendendo distribuição ordenada de rejeitos em aterros,

observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os

impactos ambientais adversos, sem prejuízo da implantação do Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos.

Fixo multa diária, em caso de descumprimento, no valor de R$ 500,00, a ser revertida ao Fundo Estadual de Direitos

Difusos.

Sem custas e honorários advocatícios.

Publique-se. Cumpra-se. Registre-se.

São Luís, datado eletronicamente.

DOUGLAS DE MELO MARTINS

Juiz Titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos
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