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SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO
 

SENTENÇA

SENTENÇA – TIPO A

PROCESSO N.: 28595-16.2011.4.01.3700

CLASSE: 7100 - AÇÃO CIVIL PÚBLICA

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

RÉU: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO
MARANHÃO - CAEMA

 

 
 
 
 
Vistos etc.
Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada entre partes MINISTÉRIO PÚBLICO

FEDERAL e ESTADO DO MARANHÃO, qualificadas (fl. 03), que objetiva o reconhecimento de
responsabilidade civil - de natureza ambiental - que decorre da inexistência de providências para
manutenção do equilíbrio ambiental da Lagoa da Jansen, localizada nos bairros da Ponta D’Areia e
Renascença, nesta cidade.

Em síntese, sustenta o seguinte: a) a inexistência de efetivo controle do nível interno da
lagoa - mediante funcionamento do sistema de comportas - e de monitoramento do volume de vazão e dos
parâmetros ambientais da água tem ocasionado prejuízos ao ecossistema local e ao bem-estar da
coletividade; b) o réu, o IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis e a COESA - Engenharia Ltda assinaram, em 2002, um TAC - Termo de Ajustamento de
Conduta que objetivava a recuperação da área de manguezal degradada e a melhoria da qualidade das
águas da Lagoa da Jansen; c) entre as obrigações assumidas pelo réu - e não cumpridas - estava “a
instalação de programa automático de controle de nível interno da lagoa com monitoramento do volume
de vazão positiva e negativa e de parâmetros ambientais de interesse” (fl. 6).

Pretende a condenação do réu em:
a) obrigação de fazer, consistente (a.1) na recuperação do sistema de comportas da

Lagoa da Jansen, com as medidas necessárias à sua continuidade/regularidade, a ser avaliado pela
autoridade administrativa do meio ambiente (IBAMA), (a.2) na implantação do sistema de monitoramento
do volume de vazão positiva e negativa e de parâmetros físicos e químicos da água, nos moldes do termo
de ajustamento de conduta firmado com o IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis.
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Inicial instruída com documentos (fls. 22/107).
O réu não ofereceu resposta preliminar, apesar de intimado para tanto (fl. 114).
Decisão de deferimento do pedido de tutela de urgência, contra a qual foi interposto

Recurso de Agravo de Instrumento (fls. 116/121 e 126); não houve juízo de retratação (fl. 168).
O demandado (ESTADO DO MARANHÃO) apresentou resposta pela improcedência do

pedido com base nos seguintes argumentos: a) impossibilidade de atender todos os setores do serviço
público, considerando-se a reserva do possível e os limites orçamentários a que está submetido; b)
impossibilidade de o Judiciário se substituir à Administração Pública no exercício do seu poder
discricionário para determinar quais políticas públicas devem ser executadas, sob pena de ofensa ao
princípio da separação dos poderes. Requer ainda a revogação da tutela de urgência deferida ante a
ausência dos seus pressupostos legais (fls. 163//198).

A decisão interlocutória que deferiu o pedido de tutela de urgência foi mantida pelo MM.
Juiz processante à época (fl. 199).

O IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
foi admitido na relação processual como assistente litisconsorcial ativo (fl. 226).

Ainda no curso do processo foram praticados os seguintes atos processuais:
a) juntada, pelo réu, de documentos relativos à adoção de medidas de preservação da

Lagoa da Jansen (Ofício 1313/14/GS/SEMA - fls. 250/281);
b) realização de audiência de conciliação, cujos termos do acordo ficaram pendente de

ratificação pelo doutor Procurador Geral do Estado (fls. 294 e 299/300), mesmo depois de intimado para
tanto (fls. 339/340 e 346/348);

c) manifestação do réu, instruída com documentos, relativa ao cumprimento do acordo
judicial (fls. 330/377);

d) manifestação do autor pelo prosseguimento da demanda, em razão da não ratificação
do acordo pelo réu (Procurador Geral do Estado) e pela concessão de prazo ao assistente litisconsorcial
(IBAMA) para elaboração de relatório técnico (fls. 387/388);

e) juntada do Parecer Técnico 20/2018-NLA-MA/DITEC-MA/SUPES-MA pelo
assistente litisconsorcial (IBAMA), referente às intervenções promovidas pelo réu na Lagoa da Jansen (fls.
397/400);

f) manifestação, pelo autor, instruída com documentos (Pareceres Técnicos 07 e 2221,
ambos de 2018), sobre as medidas promovidas pelo demandado (fls. 403/426);

g) manifestação do réu relativa ao pedido de esclarecimentos técnicos à Secretaria de
Estado da Infraestrutura sobre as medidas adotadas naquele ecossistema (fls. 430/462).

É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.
É procedente o pedido.
A parte da prova documental que instrui a inicial (Relatório Técnico 01/2012, fls. 22/32)

demonstra a falta (omissão) de contínua manutenção do sistema de comportas da Lagoa da Jansen, bem
como a ausência do monitoramento do volume de vazão e da qualidade ambiental das águas desse corpo
hídrico.

Em relação à operabilidade do sistema de comportas, observo que, somente após 05
(cinco) anos do deferimento do pedido de tutela de urgência, o réu adotou providências efetivas no
sentido de recuperar as comportas que estavam inoperantes (Termo de Recebimento da obra datado de
30.10.2017, fl. 362).

Além dessa excessiva e injustificada demora na execução da obra pública, o que já
demonstra a responsabilidade civil do réu pela degradação ambiental do ecossistema, as vistorias
realizadas pelos peritos do Ministério Público Federal, apesar de constatarem a recuperação do sistema de
comportas (em 2018), observaram: a necessidade de manutenção da comporta principal, ante a existência
de vazamento no local; a ausência de fluxo de água para o interior da lagoa durante a maré mais alta
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verificada no dia da vistoria; a inexistência de informações sobre o acionamento de controle das
comportas[1] (Pareceres Técnicos 7 e 2221, ambos de 2018).

Ainda no que diz respeito à operabilidade do sistema de comportas, a equipe técnica do
IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis realizou vistoria (no
local), em 12.11.2018, e concluiu que não foi possível “atestar a capacidade das comportas em realizar a
troca de água de fundo da laguna”[2] (fl. 399-verso), nem os critérios utilizados na sua
abertura/fechamento.

É que, sem o devido balanço hídrico desse ecossistema, pode ampliar o processo de
concentração de material orgânico no fundo da Lagoa da Jansen e a proliferação de macrófita aquática
Ruppia marítima que, ao se decomporem, liberam na atmosfera gás sulfídrico, o que, associado aos
sedimentos do fundo da lagoa, explica o mau cheiro do local, além de comprometer o equilíbrio ambiental
da área.

Conforme esclareci na decisão inicial, a necessidade de uso de comportas decorre da
execução inadequada do projeto de esgotamento da área quando da construção da Avenida Maestro
Nunes[3], um uma vez que a cota de fundo dos bueiros celulares sob aquela via pública foi fixada em
nível superior ao fundo do curso d´água; isso limita o fluxo das águas tão somente pela ação natural das
marés, que só ocorre nos períodos próximos à estofa da preamar (momento em que a maré enchente atinge
o nível mais elevado e passa para o estado de maré vazante) até o início da fase descendente de baixa-mar
(fl. 10).

Para além disso, observo que persiste a falta de monitoramento da vazão e de parâmetros
ambientais das águas da Lagoa da Jansen, conforme consta das análises técnicas elaboradas pelo
Ministério Público Federal.[4]

A propósito, a equipe técnica do IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis constatou inúmeros danos ambientais que poderiam ter sido evitados com a
implementação desse monitoramento dos parâmetros ambientais, uma vez que esse instrumento serve para
avaliar a evolução da qualidade das águas e, com isso, fixar diretrizes para se alcançar o equilíbrio
ambiental do ecossistema.

Eis trecho do relatório de vistoria (fl. 399v):
         “(...) Outro fato observado foi a grande quantidade de peixes mortos nas margens

da lagoa. Segundo os pescadores presentes no momento da vistoria, semanas antes morreram indivíduos
de outras espécies como a tainha. Relataram ainda que é perceptível a alta concentração salina na
laguna, sendo por eles sentido na forma de coceira e ferimentos na pele, causados pelo tempo de
exposição da pele na água da laguna. É esperado que no período seco haja maior concentração salina
devido à evaporação e infiltração no estuário. Entretanto, caso houvesse o monitoramento da qualidade
da água e as comportas permitissem a entrada d’ água em qualquer maré, poderia-se (sic) controlar a
salinidade e evitar a mortandade de peixes como observado durante a vistoria. Os pescadores também
relataram que não é feita a coleta regular dos peixes mortos, informação corroborada pela grande
presença de urubus no local (...).”

Parece certo, portanto, que a falta de implantação desse monitoramento, importante
instrumento de controle de qualidade das águas, dificulta a apuração das condições ambientais desse corpo
hídrico e a fixação das metas necessária à garantia da saúde humana e do equilíbrio natural das
comunidades aquáticas.

Nessas circunstâncias, a omissão do réu no monitoramento da vazão da água, dos
parâmetros ambientais e na manutenção das comportas da Lagoa da Jansen se mostra inaceitável sob a
perspectiva jurídica, pois não há razões idôneas para isso não se admitindo como tal a só alegação de
impossibilidade material (reserva do possível); é imprescindível a comprovação dessa impossibilidade
material (motivo sério e intransponível) de efetivar essas medidas.

Aqui, a falta de comprovação   de motivo ou de circunstância que justifique a omissão
do demandado consubstancia verdadeira afronta aos princípios constitucionais da eficiência e da
razoabilidade, bem como ao direito fundamental ao meio ambiente sadio.

Reconhecida a responsabilidade por omissão do réu quanto à ausência da manutenção do
sistema de comportas da Lagoa da Jansen e do monitoramento da vazão e dos parâmetros ambientais,
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considero insustentáveis as demais teses desenvolvidas na contestação apresentada - violação à separação
de poderes e à reserva do possível.

A possibilidade de controle jurisdicional da inércia administrativa (comportamento
administrativo - omissão do Poder Público) tem como fundamento o dever estatal de prestar tutela
jurisdicional diante da existência - real ou potencial - de lesão à esfera jurídica de alguém (CF, art. 35,
XXXV).

No caso desta ação civil pública, portanto, não se trata de atribuir ao Poder Judiciário as
funções de formulação e implementação de políticas públicas - encargo primário dos demais Poderes da
República   -, mas da obrigação de, através da jurisdição, assegurar a eficácia e a integridade de direitos
fundamentais que são comprometidos pela violação do texto fundamental devido à inércia do réu em
assegurar o equilíbrio ambiental da Lagoa da Jansen.

Considero, por isso, que a alegação relativa à necessidade de observância da máxima da
reserva do possível e do princípio da separação dos poderes conduz à questão da possibilidade e dos
limites do controle judicial do comportamento estatal.

Aqui, é interessante notar que as teses (reserva do possível e separação dos poderes)
desenvolvidas pelo réu constituem, ao lado do grau de vinculação e de exigibilidade das disposições de
direitos fundamentais (densidade normativa), os maiores entraves à efetivação dos direitos difusos.

No que se refere à máxima da reserva do possível[5], entendo que a necessidade - em
tese - de sua observância, como decorrência mesma da liberdade de conformação do Estado
(Administração Pública) na concretização dos direitos fundamentais, está adstrita ao postulado da
supremacia da Constituição[6], na medida em que os direitos fundamentais representam uma autêntica
pauta de valores que o ordenamento constitucional impõe a todas as esferas de poder (Executivo,
Legislativo e Judiciário).

Por tais razões é que o controle jurisdicional dessa omissão não significa violação à
separação de poderes por meio da substituição da administração pela jurisdição, mas, exclusivamente, o
exercício - pelo Poder Judiciário   - da responsabilidade constitucional de que está investido, ou seja, de
sua função primária específica   de examinar e, se for o caso, reparar qualquer lesão - real ou potencial - à
esfera jurídica do ser humano.

Entender o contrário equivaleria não à preservação da cláusula de separação dos poderes,
mas à aniquilação do princípio, com o consequente desfazimento do sistema de freios e contrapesos.

 Nisso, aliás, reside a gênese da separação (independência) dos poderes: vedação à
assunção das competências primárias de um poder pelo outro, mantendo-se, contudo, a situação de
contenção recíproca entre eles. Daí que à Administração Pública não é permitido violar direitos
fundamentais - negando-lhes o exercício, como neste caso - sob o pretexto de assegurar a separação de
poderes; as dificuldades desse relacionamento foram enfrentadas pelo professor Marcelo Neves com
excelentes argumentos[7].

Deve ser ressalto, a esse propósito, que a temática da sindicabilidade (controle
jurisdicional) do comportamento estatal ganha relevo no direito estrangeiro - notadamente no direito
alemão - sob a ótica do exame do problema à luz da proporcionalidade; ainda que ela (proporcionalidade)
seja francamente utilizada como instrumento de controle da proibição de excesso   (Übermaβverbot),
cresce também sua utilização como instrumento de controle da proibição de omissão ou de ação
insuficiente (Üntermaβverbot), pois numa (excesso) como noutra (omissão ou insuficiência) poderá
igualmente haver violação à esfera jurídica do ser humano.

 Na verdade, tenho que já não cabe falar na existência ou não de controle jurisdicional do
comportamento administrativo, mas, sim, na existência de limites ao exercício deste controle, pois o
monopólio da jurisdição consubstancia verdadeiro dever constitucional de o Poder Judiciário verificar a
conformação dos atos estatais ao ordenamento jurídico, sobretudo aos preceitos constitucionais.

Esse também é o entendimento da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.[8]
 
Com tais considerações, JULGO PROCEDENTE os pedidos para CONDENAR o réu

em obrigação de fazer consistente em:
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a) recuperar o sistema de comportas da Lagoa da Jansen, com as medidas necessárias à
sua continuidade/regularidade, de acordo com avaliação a ser promovida pelo IBAMA - Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, em regime de cooperação com a
Justiça Federal;

b) implantar o sistema de monitoramento do volume de vazão positiva e negativa e de
parâmetros físicos e químicos da água da Lagoa da Jansen.

RATIFICO a tutela de urgência concedida.
Ciência ao egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em razão do Agravo de

Instrumento interposto (fls. 116/121).
Sentença submetida ao duplo grau de jurisdição obrigatório (CPC, art. 496, I).
Sem custas, nem honorários advocatícios (Lei 9.289/96, art. 4º e Lei Complementar

75/93, art. 237, I).
P.R.I.
Data da assinatura eletrônica
Ricardo Felipe Rodrigues Macieira
                 Juiz Federal
 
 

[1]“(...) No período de vistoria os níveis da marés (sic) mais altas não foram suficientes
para possibilitar o fluxo para o interior da lagoa da Jansen, assim as comportas permaneceram fechadas.

(...) Pontualmente na galeria/bueiro principal (figuras 4 e 6) não foram observados
indícios de existência de medidores de vazão in loco. Contudo, há vazamento, de modo a sugerir a
realização de manutenção corretiva (Figura 6) (...).

“(...) a operação do sistema não é automática, mas depende de decisão e intervenção
humana, o que isoladamente não constitui prejuízo ao sistema de comportas. O que merece destaque é que
não há informações sobre o processo de tomada de decisão para operar as comportas: se única e
exclusivamente pela amplitude de maré, se pela capacidade de drenagem das sub-bacias, se pela
qualidade da água etc. (...)” (fl. 425).

[2] (...) considerando que a Lagoa da Jansen ainda apresenta sinais claros de alta carga
de poluentes em seu subleito, representando riscos à população, recomenda-se: 1 – que o Estado do
Maranhão apresente comprovação da instalação das comportas em cota que permita a troca de água de
fundo;

Caso os vertedouros não tenham sido construídos em cota que permita adequada
renovação das águas, recomenda-se adequação destes ou estudo de modelagem da qualidade da água que
comprove a eficiência do sistema atual; 2 – cópia de relatório de monitoramento dos parâmetros
ambientais da Lagoa da Jansen apresentado à SEMA (órgão licenciador), e em caso de inexistência,
providenciar a realização de monitoramento contemplando no mínimo duas  campanhas anuais (período
seco e chuvoso) e enviar relatório anualmente ao IBAMA; 3 – esclarecimentos quanto aos critérios
adotados para abertura e fechamento das comportas.

[3] “Durante a construção da Av. Maestro João Nunes, a cota de fundo dos bueiros
celulares sob aquela via pública foi fixada em nível superior ao fundo do curso d’água, em
aproximadamente 4 metros (LABOHIDRO, 1985). Estando a cota de fundo dos bueiros acima do fundo do
Igarapé da Jansen e abaixo do nível máximo das marés, ao mesmo tempo em que toda a contribuição da
bacia de drenagem passou a ser represada pelo nível definido pelo fundo dos bueiros. Consequentemente,
o fluxo das águas pela ação das marés ficou limitado a períodos próximos a estofa de preamar (momento
em que a maré enchente atinge o nível mais elevado e passa para o estado de maré vazante) até o início
da fase descendente de baixa-mar, em marés de grande amplitude.

Esta modificação de hidroperíodo acarretou a destruição da maioria dos manguezais
originais e criou a lâmina d’água que hoje denominamos de Lagoa da Jansen”.

É
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“(...) É importante ressaltar que a qualidade de água da lagoa não é somente função do
volume de água renovado, mas também varia em função de padrões temporais e espaciais de eutrofização
(diretamente associados com o lançamento de esgotos), e propriedades físico-quimícas do corpo d’água e
nos critérios de qualidade ambiental utilizados.” (fls. 56/57)

[4] “(...) nos autos não há informação acerca da efetiva implantação de sistema de
monitoramento dos parâmetros ambientais e da vazão da água. E, ainda, no decorrer (11, 12 e 13/dez/18)
da vistoria das comportas, do perímetro e bacia hidráulica da Lagoa da Jansen não foram observados
indícios de existência de estações de amostragem e/ou algum sistema de monitoramento dos parâmetros
ambientais e da vazão da água (fl. 417v).

[5] Em linhas gerais, a não asseguração de direitos fundamentais, pelo Estado, com
fundamento na cláusula da reserva do possível, só seria legitima quando comprovado que a efetivação de
certos direitos traria mais danos que benefícios à sociedade, ou seja, a reserva do possível somente pode
ser legitimamente invocada naquelas situações em que a exigência de concretização de um determinado
direito poderia levar à privação de direitos que se encontram em situação semelhante; somente aí se
revelaria legítima a imposição de limites à atuação jurisdicional.

[6] ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. A
QUESTÃO DA LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DO CONTROLE E DA INTERVENÇÃO DO
PODER JUDICIÁRIO EM TEMA DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, QUANDO
CONFIGURADA HIPÓTESE DE ABUSIVIDADE GOVERNAMENTAL. DIMENSÃO POLÍTICA DA
JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL ATRIBUÍDA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
INOPONIBILIDADE DO ARBÍTRIO ESTATAL À EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS,
ECONÔMICOS E CULTURAIS. CARÁTER RELATIVO DA LIBERDADE DE CONFORMAÇÃO DO
LEGISLADOR. CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA CLÁUSULA DA “RESERVA DO POSSÍVEL”.
NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO, EM FAVOR DOS INDIVÍDUOS, DA INTEGRIDADE E DA
INTANGIBILIDADE DO NÚCLEO CONSUBSTANCIADOR DO “MÍNIMO EXISTENCIAL”.
VIABILIDADE INSTRUMENTAL DA ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO NO PROCESSO DE
CONCRETIZAÇÃO DAS LIBERDADES POSITIVAS (DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE SEGUNDA
GERAÇÃO) (STF - ADPF 45 MC/DF).

 
[7] “Nesse tipo de Estado, Têmis deixa de ser um símbolo abstrato de justiça para se

tornar uma referência real e concreta de orientação da atividade de Leviatã. Este, por sua vez, é
rearticulado para superar sua tendência expansiva, incompatível com a complexidade sistêmica e a
pluralidade de interesses, valores e discursos da sociedade moderna. Não se trata apenas de uma fórmula
para ‘domesticar ‘ou ‘domar’ o Leviatã. Antes, o problema consiste em estabelecer, apesar das tensões e
conflitos, uma relação construtiva entre Têmis e Leviatã.” (Entre Têmis e Leviatã: uma relação difícil.
São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 19).

[8] (...). O CONTROLE JURISDICIONAL DE ABUSOS PRATICADOS POR
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO NÃO OFENDE O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE
PODERES. - A essência do postulado da divisão funcional do poder, além de derivar da necessidade de
conter os excessos dos órgãos que compõem o aparelho do Estado, representa o princípio conservador
das liberdades do cidadão e constitui o meio mais adequado para tornar efetivos e reais os direitos e
garantias proclamados pela Constituição. Esse princípio, que tem assento no art. 2º da Carta Política,
não pode constituir e nem qualificar-se como um inaceitável manto protetor de comportamentos abusivos
e arbitrários, por parte de qualquer agente do Poder Público ou de qualquer instituição estatal. - O Poder
Judiciário, quando intervém para assegurar as franquias constitucionais e para garantir a integridade
e a supremacia da Constituição, desempenha, de maneira plenamente legítima, as atribuições que lhe
conferiu a própria Carta da República. O regular exercício da função jurisdicional, por isso mesmo,
desde que pautado pelo respeito à Constituição, não transgride o princípio da separação de poderes.
Desse modo, não se revela lícito afirmar, na hipótese de desvios jurídico-constitucionais nas quais incida
uma Comissão Parlamentar de Inquérito, que o exercício da atividade de controle jurisdicional possa
traduzir situação de ilegítima interferência na esfera de outro Poder da República. O CONTROLE DO
PODER CONSTITUI UMA EXIGÊNCIA DE ORDEM POLÍTICO JURÍDICA ESSENCIAL AO REGIME
DEMOCRÁTICO. - O sistema constitucional brasileiro, ao consagrar o princípio da limitação de poderes,
teve por objetivo instituir modelo destinado a impedir a formação de instâncias hegemônicas de poder, no
âmbito do Estado, em ordem a neutralizar, no plano político-jurídico, a possibilidade de dominação
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institucional de qualquer dos Poderes da República sobre os demais órgãos da soberania nacional. Com
a finalidade de obstar que o exercício abusivo das prerrogativas estatais possa conduzir a práticas que
transgridam o regime das liberdades públicas e que sufoquem, pela opressão do poder, os direitos e
garantias individuais, atribuiu-se, ao Poder Judiciário, a função eminente de controlar os excessos
cometidos por qualquer das esferas governamentais, inclusive aqueles praticados por Comissão
Parlamentar de Inquérito, quando incidir em abuso de poder ou em desvios inconstitucionais, no
desempenho de sua competência investigatória. (...). (MS 23.452/RJ). Sem destaques no original.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Felipe Rodrigues Macieira, Juiz Federal, em
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