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EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  JUIZ  FEDERAL  DA  8ª  VARA  DA  SEÇÃO

JUDICIÁRIA DO ESTADO DO MARANHÃO,

Ref.: Inquérito Civil 1.19.000.002291/2017-18

O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,  pelo Procurador da República

signatário, com supedâneo no art.  129, III, da Constituição Federal, no art. 5º,

caput,  da Lei n.º 7.347/85 e no art. 6º, VII, “a”  e “b”  da Lei Complementar n.º

75/93,  vem perante  V.  Exa.  propor  AÇÃO CIVIL PÚBLICA,  com pedido  de

antecipação de tutela, em face de

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO
– CAEMA, empresa pública estadual, CNPJ: 06.274.757/0001-50,
a ser citada na rua Silva Jardim, 307 - Centro, São Luís - MA,
65020-560;

ESTADO DO MARANHÃO, pessoa jurídica de direito público, a
ser citado pela Procuradoria  Geral  do Estado,  com endereço à
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, Lt 25, Qd. 22, Quintas
do Calhau, São Luís-MA CEP 65072-280

em razão dos fatos que a seguir passa a expor:

DOS OBJETIVOS DA DEMANDA

A presente ação civil pública destina-se a responsabilizar a empresa

requerida pela poluição decorrente do mau funcionamento dos equipamentos
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administrados por ela, os quais lançam efluentes não tratados adequadamente

em manguezais, rios e praias da capital, causando poluição.

O  Estado  do  Maranhão  licenciou  a  atividade  da  empresa  e

condicionou  a  sua  exploração  ao  não  lançamento  de  esgotos  em  qualquer

circunstância em corpos hídricos, conforme licença ambiental; porém, deixou de

adotar as medidas que lhe competiam no âmbito do poder de polícia ambiental.

Pretende-se a condenação da empresa em 1) obrigação de reparar o

funcionamento  dos  equipamentos  indicados;  2) obrigação  de  manter  o

funcionamento regular, sob pena de multa em novos episódios de lançamento

de  esgoto  identificado;  3) obrigação  de  reparar  o  dano  causado,  além  da

imposição  ao  Estado  da  obrigação  de  supervisionar  e  tornar  públicas  as

medidas de controle adotadas.

DA CAUSAÇÃO DE POLUIÇÃO PELA CAEMA – OS EQUIPAMENTOS E

SEUS VÍCIOS

O MPF deu início às apurações após representação, que indicou que

os serviços, para os quais se justifica o funcionamento da CAEMA, não eram

realizados  integralmente  nas  estações  de  tratamento1.  A  companhia  de

saneamento, licenciada pelo Estado do Maranhão e por ele controlada, estava a

causar  poluição,  pois  o  tratamento  esperado  a  se  realizar  nos  seus

equipamentos não era ultimado nas condições requeridas nos atos normativos

ambientais. Dizia-se que a CAEMA, ao deixar de tratar integralmente os esgotos

1 O presente IC foi instaurado a partir de representação da Sra. Andréa Murad e do Sr. Sousa Neto (à
época Deputados Estaduais) que informaram que ter conhecimento do lançamento de esgoto in natura
nos rios Anil, Bacanga, bem como nas praias de São Luís por parte da Companhia de Saneamento
Ambiental do Maranhão – Caema; que as três Estações de Tratamento de Esgoto (ETE Bacanga, ETE
Jaracaty e ETE Vinhais) estariam despejando esgoto sem tratamento nesses corpos hídricos; que o
processo de ozonização das ETEs não estariam funcionando, dentre outros aspectos.
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que recebe, estava ela mesma a causar a degradação que deveria evitar, ao

despejar efluentes nos corpos hídricos locais.

Após apuração, verificou-se a existência de ação danosa ao ambiente,

a exigir providências corretivas e de responsabilização. 

A Companhia de Saneamento Ambiental  do Maranhão – CAEMA –

causou e  causa degradação  ambiental  em  decorrência  do  funcionamento

defeituoso de equipamentos que opera, cujos vícios implicam em lançamento de

efluentes não tratados (no todo ou em parte) em corpos hídricos, com prejuízo

direto a áreas de manguezal nos rios Anil e Bacanga (ou afluentes), além de

praias, a partir dos rios Pimenta e Calhau.

Anteriormente,  a  empresa  foi  condenada  pelas  Justiça  Federal  a

implantar  sistemas  de  tratamento  dos  efluentes,  razão  pela  qual  fez

construir,  adquiriu  ou  opera  diversos  equipamentos  públicos  –  Estações  de

Tratamento de Esgotos e Estações Elevatórias de Esgotos, no cumprimento de

obrigação  que  ainda  é  acompanhada  nos  autos  respectivos  (processo  nº

1998.37.00.003485-5).

Porém, alguns dos equipamentos que foram construídos ou operados

tornaram-se diretamente responsáveis pela poluição verificada, em virtude do

seu funcionamento defeituoso, do qual a Companhia tem ciência, mas deixa de

corrigir tempestivamente.

Esses equipamentos, no lugar de promover a condução dos esgotos

(caso  das  estações  elevatórias)  ou  de  realizar  o  tratamento  (hipótese  das

estações  de  tratamento)  lançam  efuentes  sem  depuração  completa,  em

situações que se repetem ao longo do tempo e que prejudicam sensivelmente a

qualidade ambiental da ilha do Maranhão.

Conforme  foi  explicado  pelos  analistas  periciais  do  MPF,  ao

procederem  à  avaliação  dos  equipamentos  implantados  recentemente  pela
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CAEMA, no cumprimento de obrigações judiciais anteriores, no Laudo Técnico

SPPEA 2028/2018,  a  partir  de  vistorias  realizadas  no  período  de  2  a  4  de

outubro de 2018:

No  panorama  atual,  apesar  dos  vultosos  investimentos  empregados  pelo
Governo  Estadual  e  Federal,  observa-se  que  não  há  ganho  ambiental
aparente,  pois  os  cursos  d'água  na  vizinhança  das  estações  da  Caema
continuam  apresentando  condições  impróprias.  O  esgoto  coletado,  mesmo
após  tratamento  continua  a  poluir  o  meio  ambiente  devido  à  operação
ineficiente das ETEs e problemas operacionais nas elevatórias.
[…]
No caso em questão, a Caema vem reiteradamente descumprindo os limites de
lançamento, com o lançamento de esgotos brutos nos cursos d'água da ilha,
assim como vem descumprindo os  condicionantes estabelecidos  na licença
ambiental.

E, em conclusão (Parecer Técnico nº 2028/2018/SPPEA):

Convém destacar que a companhia vem reiteradamente descumprindo a oitava
condicionante contante na Licença de Instalação nº 157/2012 de Ampliação do
Sistema de Esgotamento Sanitário de São Luís – Etapa 1, que determina que
“não será permitido 'sob qualquer pretexto' o lançamento de qualquer tipo de
resíduo no leito ou na margem de rios;  a total  desobediência acarretará ao
infrator  responsabilidades civil  e  criminal  e  cassação da Licença  Ambiental,
conforme determina a Legislação Ambiental em vigor”.

Passa-se,  assim,  a  especificar  os  equipamentos  a  partir  dos  quais

ocorre o lançamento de esgotos sem tratamento ou com tratamento incompleto,

identificados  especialmente  a  partir  do  PARECER  TÉCNICO  Nº

2028/2018/SPPEA (fls.  279/329),  por  analistas peritos da 4ª  CCR do MPF, a

indicar.  Parcela  das  apurações  foi  ratificada  por  vistorias  realizadas  pela

Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São Luís e mesmo pela Secretaria

Estadual de Meio Ambiente.
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1. ETE Vinhais

Verificou-se que, durante significativo período de tempo, parcela dos

equipamentos  de  tratamento  da  ETE  não  funcionou,  o  que  resultou  no

lançamento de esgotos não adequadamente tratados em um braço do rio Anil,

com odor  forte  e  cor  escura,  com contaminação visível  do  manguezal,  pelo

menos entre os anos de 2016 até 2019. O esgoto não era tratado por completo,

sendo restituído ainda contaminado.

As causas da poluição eram:

1) falha na centrífuga instalada para a desidratação de lodo de esgoto,

que se encontrava sem operar e, em razão desse fato, ser ausente o descarte

eficiente do lodo acumulado nos reatores UASB, pelo menos até o final do ano

de 2019. A falta de operação da cetrífuga saturou os reatores, de modo que o

efluente era lançado com alta turbidez, devido ao arraste de lodo acumulado,

que possuía cor escura e odor forte, a comprometer a eficiência do tratamento;

2) Falha no sistema de ozonização destinado à desinfecção do esgoto

tratado  na  ETE;  dos  oito  (8)  módulos  instalados,  três  (3)  estavam  com

problemas operacionais e somente dois (2) funciovam na ocasião da vistoria;

Conforme o laudo técnico (Parecer Técnico nº 2028/2018/SPPEA):

O  efluente  tratado  na  ETE  está  sendo  lançado  em  área  remanescente  de
manguezal,  localizada  nas  imediações  da  ETE  próximo  à  Via  Expressa,
passando por um Poço de Visita – PV. Verificou-se a má qualidade do efluente
tratado (de coloração escura e odor forte) e a degradação do manguezal devido
ao lançamento dos efluentes.
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FIG. 15: Detalhe da tubulação de lançamento do efluente tratado na ETE Vinhais. Em: 2/10/2018

Logo, é possível afirmar que a ETE Vinhais, recém-contruída, durante

significativo período, causou degradação ambiental, decorrente do lançamento

de efluentes não completamente tratados em manguezal, situado em afluente do

rio Anil.

2. Estação Elevatória de Esgoto – EEE Turu II

Verificou-se  que  a  estação  elevatória  de  esgoto  estava  lançando

esgoto in natura em um afluente do rio Pimenta, a contriubuir diretamente para a

degradação desse corpo hídrico, que desemboca na praia do Calhau.
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O lançamento de esgoto ocorreu pelo menos durante dois dias,  em

decorrência  da  manutenção da rede.  Conforme o  laudo (Parecer  Técnico nº

2028/2018/SPPEA):

No  momento  da  vistoria,  a  EEE  Turu  II  estava  paralisada,  extravasando
efluente in natura há 2 dias. O operador da estação informou que foi ordenada
a paralisação por necessidade de manutenção na  rede. Quando a equipe da
Caema que acompanhava a vistoria chegou ao local, o Sr. Hélio determinou a
religação. Em 15 minutos de bombeamento, verificou-se o esvaziamento das
canaletas de chegada e interrupção do lançamento de esgoto  in  natura  no
córrego afluente do rio Pimenta (FIG. 23 a 27). Observou-se também que a
EEE não dispõe de gradeamento para a retenção dos resíduos sólidos que

chegam com o esgoto.

Os analistas periciais que vistoriaram o córrego identificaram que ele

se encontra em acentuado estado de degradação, ante o aporte de esgotos,

superior à capacidade de autodepuração do corpo hídrico, com forte odor fétido

na EEE e no corpo hídrico.

Pela  natureza  do  problema,  observa-se  que  se  trata  de  situação

reiterada, ante as características do córrego e do equipamento da CAEMA, não

limitada àquele evento que fora flagrado. Ademais, em diversos casos, a equipe

de analistas periciais identificou registros diários com incidentes de vazamentos,

nesta e outras elevatórias de esgoto.

Visualmente,  constam  os  seguintes  registros  (  Parecer  Técnico  nº

2028/2018/SPPEA):
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FIG. 27: Detalhe do extravasamento da EEE Turu 
II (seta). Em: 4/10/2018

FIG. 26: Visão geral do córrego situado atrás da 
EEE Turu II que recebe o esgoto extravasado – 
não tratado pela EEE Turu II. Em: 4/10/2018

3.EEE Pimenta I

A Estação Elevatória de Esgotos possui um ponto de extravassamento

direto no rio Pimenta, o qual se encontra excessivamente degradado, inclusive

com ocorrência  recorrente  do  fenômeno identificado como língua negra.  Por

outro lado, não há um reservatório de acúmulo para o caso de extravassamento

do esgoto.

O  equipamento  contibui  diretamente  para  a  degradação  do  rio

Pimenta,  que  desemboca  na  praia  do  Calhau  e  encontra-se  extremamente

poluído.

Conforme o laudo técnico (Parecer Técnico nº 2028/2018/SPPEA):

Esta EEE recebe elevado volume de esgoto, segundo informações do operador
da estação e da equipe da Caema, o que dificulta as manobras operacionais
em  episódios  de  interrupção  de  seu  funcionamento.  A  elevatória  estava
funcionando sem um sistema de gradeamento para conter os resíduos sólidos
E o ponto de extravasamento localiza-se na margem direita  do rio  Pimenta
(FIG.  28 a  30),  onde  suas  águas apresentam aspecto  de poluição.  Na foz
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desse  rio,  no  mar,  verificou-se  que  a  morfodinâmica  do  perfil  praial,  no
momento da vistoria, impedia o livre escoamento do rio Pimenta até o mar,
formando-se  por  consequência  um  represamento  desse  curso  d’água,
denominado popularmente de língua negra.

Esse quadro negativo é verificado visualmente no local, conforme as

imagens registradas (Parecer Técnico nº 2028/2018/SPPEA):

FIG. 29: Visão parcial do trecho do Rio Pimenta 
situado ao lado da EEE Pimenta I. Em: 3/10/2018

FIG. 30: Detalhe do ponto de extravasamento da
EEE  Pimenta  I,  no  Rio  Pimenta  (seta).  Em:
3/10/2018

Registe-se que, em vistorias anteriores, verificou-se o lançamento de

esgotos no momento mesmo no qual ele ocorria.

4.EEE Iemanjá

Essa  Estação  Elevatória  de  Esgotos  não  possui  um  ponto  de

extravassamento para o caso de problemas de  funcionamento, sendo que, de

fato, este acontece a partir de dois postos de visita (“PV”) que estão situados

nas areias da praia do Olho D'água. Assim, ocorre o lançamento de esgotos

diretamente  na  praia  em  virtude  do  mal  funcionamento  desses  PV's  em

episódios  frequentes e já documentados. Não há um reservatório de acúmulo

para o caso de extravassamento de esgoto.
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Conforme o laudo técnico (Parecer Técnico nº 2028/2018/SPPEA):

EEE Iemanjá

Esta EEE, localizada na praia Olho D'Água, recebe elevado volume de esgoto e
não apresenta ponto extravasor, segundo informações dos técnicos da Caema.
Em episódios de paralisação de funcionamento e consequente extravasamento
de esgoto, isto ocorre nos Poços de Visita situados antes da entrada da EEE,
os quais também se localizam na praia e ao final da Rua São Carlos (FIG. 31 a
33).  Os PVs foram construídos em nível  superior  ao da praia  para evitar  o
soterramento com areia. O operador informou que a estação não possui grupo
gerador,  o que compromete seu funcionamento em casos de interrupção do
fornecimento de energia elétrica

O  registro  visual  permite  entender  a  situação  (Parecer  Técnico  nº

2028/2018/SPPEA):

 

FIG. 32: Vista dos PVs situados antes da EEE 
Iemanjá. Em: 4/10/2018 FIG. 33: Visão do PV situado ao final da Rua São

Carlos,  que encaminha para a  EEE Iemanjá.Em:
4/10/2018

5. EEE São Francisco 1.2

De acordo com a vistoria realizada, esse equipamento encontra-se no

interior da ETE do Jaracaty, mas com ela não se confunde. Porém, verificou-se

que havia um defeito no seu funcionamento, de forma que ela extravassava os
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esgotos no Igarapé Jaracaty, ao lado do ponto de lancamento da ETE Jaracaty.

Assim, havia dois pontos próximos, um da ETE e outro da EEE, sendo que este

lançava poluentes de forma direta no corpo hídrico, por falta operacional, há dois

dias.

EEE São Francisco 1.2
Esta EEE está localizada no interior da ETE Jaracaty. No momento da vistoria,
verificou-se  que  apresentava  problema  técnico  há  dois  dias,  segundo  o
operador.  Como consequência,  estava lançando esgoto  in natura  no Riacho
Jaracaty, afluente do rio Anil ( Parecer Técnico nº 2028/2018/SPPEA)

Essa condição foi verificada visualmente, pelos analistas periciais, que

registraram a situação em imagens (Parecer Técnico nº 2028/2018/SPPEA):

FIG. 67: Detalhe do ponto de extravasamento da 
EEE São Francisco 1.2. Em: 2/10/2018

FIG.  56:  Detalhe  do  ponto  de  lançamento  do
efluente  tratado  pela  ETE  Jaracaty.  À  esquerda
(seta),  tubulação  extravasora  da  EEE  São
Francisco  1.2,  lançando  esgoto  in  natura.  Em:
2/10/2018

6. EEEs Ana Jansen I, II e III

As  três  estações  elevatórias  apresentaram  problemas  a  ocasionar

lançamentos  de  esgotos  não  tratados  na  Lagoa  da  Jansen,  a  partir  de  diferentes

situações, a importar em comunicação com o mar por meio do canal adjacente.
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Na  EEE  Ana  Jansen  I,  foi  registrado  que  não  havia  um  ponto  de

extravassamento direto na Lagoa. Conforme levantado na ocasião, verificou-se que o

esgoto  extravassado caía  em um “PV”  –  poço de visita.  Porém,  no caso de falha

elétrica,  na  falta  de  energia,  o  esgoto  que  ultrapassa  o  PV  dirige-se  à  rede  de

drenagem pluvial, caindo diretamente na Lagoa da Jansen, para onde é direcionada.

Quanto à EEE Ana Jansen II,  embora a Elevatória  estivesse a funcionar

normalmente, o ponto de extravassamento do equipamento estava diretamente situado

na lagoa da Jansen, a ocasionar poluição em caso de pane nos equipamentos.

Por sua vez, na EEE Ana Jansen III, verificou-se que o equipamento estava

com defeito em sua operação há alguns dias, a lançar esgoto que escorria para a rede

de drenagem pluvial, o que foi identificado visualmente na ocasião.

FIG. 78: Detalhe do vazamento/infiltração no PV
de manobra, com extravasamento de esgoto.

Em: 3/10/2018

FIG. 79: Ponto de extravasamento do PV de
manobra das EEEs Ana Jansen 1.2 e 1.3. Em:

3/10/2018

7. ETE Bacanga e EEE associadas

Por  sua  vez,  no  sistema  da  ETE  Bacanga,  verificou-se  que  o

equipamento não funcionava completamente,  pois o sistema de desinfecção
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estava inoperante, o qual funcionaria por meio de ozonização, prejudicada pela

falta de componentes importados, pendentes há muito de entrega.

Assim,  os  efluentes  eram  lançados  em manguezal  próximo,  no  rio

Bacanga, cujos arredores apresentavam claros sinais de degradação resultante

de poluição.

Além da ETE Bacanga, identificou-se que a EEE Portinho tinha o seu

canal de extravassamento no canal do Portinho, que desemboca em área de

manguezal no rio Bacanga. Conquanto funcionando normalmente no momento

da vistoria, o corpo hídrico apresentava sinais de elevada poluição, assim como

o manguezal onde deságua.

Esses sinais de poluição eram claros e foram identificados visualmente

(Parecer Técnico nº 2028/2018/SPPEA):

FIG. 97: Visão parcial do canal de lançamento de
efluente tratado pela ETE Bacanga. Em: 2/10/2018

FIG. 98: Detalhe do ponto de lançamento de 
efluente tratado pela ETE Bacanga. Em: 2/10/2018

Por sua vez, ao lado das informações pertinentes às vistorias, foram

realizadas análises dos efluentes, em laboratórios contratados pela requerida

CAEMA,  as  quais  atestaram a  não conformidade  dos  efluentes  com os

parâmetros das resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente, que

requer  o  lançamento  de  resíduos  das  Estações  de  Esgotos  apenas  quando
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adequadamente tratados. Porém, a CAEMA não os trata por completo e assim

os devolve ao ambiente, causando poluição:

Resolução CONAMA 430/2011:

Art.  3º  Os  efluentes  de  qualquer  fonte  poluidora  somente  poderão  ser
lançados diretamente nos corpos receptores após o devido tratamento e
desde que obedeçam às condições, padrões e exigências dispostos nesta
Resolução e em outras normas aplicáveis.

Parágrafo único. O órgão ambiental competente poderá, a qualquer momento, 
mediante fundamentação técnica:

I - acrescentar outras condições e padrões para o lançamento de efluentes, ou 
torná-los mais restritivos, tendo em vista as condições do corpo receptor; ou

II - exigir tecnologia ambientalmente adequada e economicamente viável para o
tratamento dos efluentes, compatível com as condições do respectivo corpo 
receptor.

Os dados analisados foram relativos a vários meses do ano de 2018

quanto a diversos parâmetros: em relação à alcalinidade do esgoto tratado, ele

era superior ao registrado para o esgoto bruto, a demonstrar eficiência negativa

do tratamento, em 83 % das amostras da ETE Bancanga; 100% daquelas da

ETE Jaracaty; em 25 % das colhidas da ETE Vinhais. De acordo com o Laudo

Técnico, esse índice indica alta decomposição de matéria órgânica nos reatores

UASB, associado à saturação de lodo nos equipamentos.

Verificou-se, ainda, eficiência negativa do tratamento quanto ao índice

de condutividade elétrica em todas as ETEs examinadas: na ETE Bacanga e

na Jaracaty, em 100% das análises; na ETE Vinhais, em 50% das amostras.

Essa circunstância deve-se a grande presença de sólidos dissolvidos na água,

relacionado  à  presença  excessiva  de  areia  e  à  saturação  de  lodo,  o  que

prejudica a eficiência do tratamento.
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Outro  parâmetro  avaliado  negativamente  foi  o  DBO  –  a  demanda

bioquímica de oxigênio, o qual apresentou-se abaixo do admissível em quatro

meses para a ETE Bacanga e em dois para a Jaracaty,  somente no ano de

2018. Conforme o Laudo Técnico 118/2019- SPPEA/MPF:

Na presente análise, observou-se que eficiência de remoção da DBO inferior ao
preconizado pela CONAMA em quatro (4) meses para a ETE Bacanga e, em
dois  (2)  meses  para  a  ETE Jaracaty.  Ainda,  em um (1)  mês  para  a  ETE
Bacanga, a eficiência foi negativa, embora o valor absoluto deste parâmetro
estivesse  abaixo  do  limite  determinado  pela  resolução.  Isto  pode  estar
associada à saturação de lodo nos reatores UASB, conforme observado em
vistoria realizada nas ETEs e constante no PT nº 2028/2018/SPPEA.

Um outro parâmetro insuficiente nas ETEs foi o Nitrogênio Amoniacal,

no qual verificou-se a eficácia negativa do tratamento de esgoto, em 50% das

amostras da ETE Bacanga (três meses); em 43% das análises da Jaracaty (três

meses); e em 25% das análises na ETE Vinhais (dois meses), sendo o efluente

negativamente superior ao estabelecido na resolução CONAMA 430/2011 em

17% das análises da ETE Bacanga (um mês); em 100% das análises da ETE

Jaracaty (sete meses);  e 50% das amostras da ETE Vinhais (quatro meses).

Ainda  que  a  resolução  CONAMA não  torne  exigível  o  atendimento  desse

parâmetro  de  nitrogênio  amoniacal  total,  há  um  forte  sinal  de  degradação

ambiental, associado à eutrofização do ambiente.

Quanto aos sólidos fixos e voláteis, verificou-se a partir das análises de

amostras que   valor de Sólidos Voláteis Totais do esgoto tratado superior ao

valor  registrado  no  esgoto  bruto,  resultando  em  eficiência  negativa  do

tratamento de esgoto, em 67% das análises da ETE Bacanga – 4 meses de

amostras; 86 das amostras na ETE Jaracaty, ou seis meses analisados; e 13%

das amostras da ETE Vinhais, ou seja, um mês de análises.
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Desse modo, verificou-se o funcionamento defeituoso nas ETEs e nas

EEEs,  pois  as  primeiras  frequentemente  não  tratavam  completamente  os

efluentes  que  lançavam  no  ambiente,  que  seguiam  com  aspecto  e  odor

negativos,  bem  assim  com  parâmetros  químicos  inadequados,  a  ratificar  a

causação de poluição, durante o período da coleta das amostras; por sua vez,

as estações elevatórias frequentemente sofrem com problemas que ocasionam

o extravassamento de esgoto para manguezais e para o rio Pimenta ou mesmo

nas areias da praia.

A resposta dos órgãos públicos sobre a Poluição causada pela CAEMA

À medida que os dados técnicos ora apresentados eram obtidos, o

MPF buscava dar ciência do seu teor aos órgãos públicos de controle ambiental

e à CAEMA, com vistas à resolução administrativa do problema, encarecendo a

essas instituições que adotassem as providências corretivas pertinentes, antes

de apresentar o caso ao Poder Judiciário.

A CAEMA disse que tudo foi corrigido:

1) os efluentes que foram lançados pelas unidades de tratamentos

estariam  a  cumprir  os  parâmetros  exigidos  pela  Resolução

CONAMA nº 430/2011 (Ofício nº 789/2020-PR)

2) os efluentes tratados da ETE Vinhais são lançados no Rio Anil,

não  havendo  relação  dela  com  as  praias  (Of.  013/2019,  fls.

437/456)

3) a ETE Bacanga está em perfeito funcionamento;

4) quanto aos sistemas de desinfecção das ETEs, todos estão a

atender aos padrões técnicos exigido.
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5)  os problemas teriam sido corrigidos, inclusive o funcionamento

dos  reatores  para  tratamento  de  lodo  e  os  sistemas  de

desinfecção por ozônio.

Porém,  essa  realidade  alegada  pela  CAEMA  não  apresenta

correspondência com o mundo dos fatos, pois, ao serem novamente vistoriados

os equipamentos, foi possível verificar que continuavam a lançar resíduos com

odor,  aspecto  e  características  de  esgotos  não  tratado,  conquanto  ela  diga

serem águas limpas.

A SEMMAN  disse  que  as  ETEs  tem seus  pontos  de  liberação  de

resíduos nos manguezais, nos rios Anil e Bacanga. Os efluentes apresentavam

aspecto  espumoso,  turbidez,  coloração  e  odor  acentuados,  quando  foram

examinados pelo órgão municipal. Havia indicação de persistência da falta de

tratamento eficiente.

A  SEMA  apresentou  resposta  (OFÍCIO  N°  0380/20/GS/SEMA)

ratificando  a  inadequação  dos  parâmetros  apresentados  pelos  laboratórios,

quanto aos efluentes finais das ETEs, a indicar que a empresa causa poluição,

ao não lançá-los de forma compatível com a qualidade esperada das águas.

E  o  que fazer,  quando a  Companhia  de  Saneamento  não  trata  os

esgotos?  A indagação  revela  a  necessidade  de  providências  em  relação  à

CAEMA e ao órgão que deveria controlá-la, quanto ao aspecto ambiental.

Verificou-se  que,  conquanto  licenciado  ambientalmente  o

empreendimento  pelo  Estado  do  Maranhão,  a  Secretaria  Estadual  de  Meio

Ambiente tem reiteradamente se omitido não apenas da fiscalização, mas da

adoção  de  providências  de  controle  em  relação  à  poluição  causada  pela

empresa, em face de cláusula específica constante na licença ambiental.
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Por  sua  vez,  a  CAEMA alega  que  os  problemas  são  corrigidos.

Debalde, a realidade é outra. O esgoto continua a jorrar nos manguezais, a partir

das instalações da CAEMA, conforme revelam o conjunto de laudos do setor

técnico do MPF e da Prefeitura de São Luís. É possível observar nos pontos

assinalados  nessa  ação  judicial  o  lançamento  de  efluentes  com  aspectos

negativo em todas as suas propriedades constatáveis a olho nu: há odor e cor

de  esgoto,  a  correr  em  direção  à  vegetação  de  mangue,  que  definha  nas

proximidades dos pontos de lançamento.

Logo, há a necessidade de providências judiciais tendentes a sanar o

problema ora identificado, seja em relação ao poluidor, seja em relação ao órgão

ambiental estadual omisso. Ambos concorrem para o resultado verificado, além

de ser o Estado do Maranhão o próprio controlador da Companhia.

DA POLUIÇÃO CAUSADA PELA CAEMA E A OBRIGAÇÃO DE REPARAR DA

CAEMA E DO ESTADO DO MARANHÃO

Há  a  responsabilidade  civil  dos  requeridos  –  a  CAEMA,  empresa

concessionária  de  serviço  público,  é  a  degradadora  direta,  ao  passo  que  o

Estado do Maranhão,  com a omissão do seu órgão ambiental,  contribuiu de

forma direta e decisiva para o resultado lesivo, na forma do art. 37, § 6º, da

CF/19882.

Em primeiro lugar, deve-se observar que o Estado do Maranhão e sua

capital  apresentam  péssimos  índices  de  saneamento  ambiental,  com  baixo

índice de residências atendidas por esgostos3. Porém, o que se reclama aqui

2 Art. 37. § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços
públicos  responderão  pelos  danos  que  seus  agentes,  nessa  qualidade,  causarem  a  terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 

3 De acordo com dados do IBGE (https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ma/sao-luis/panorama) 65,4% das
moradias de São Luís dispõe de esgotamento sanitário, o que implica dizer que mais de um terço da
população não goza desse serviço.
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não é da falta de atendimento por coleta domicilar de esgotos (problema que

também é relevante e grave) mas sim do lançamento de efluentes não tratados

a partir de vários equipamentos da CAEMA, fruto da ineficiência do tratamento

ou  de  defeitos  de  operação,  que  deveriam  ser  observados  em  virtude  dos

princípios  legais  atinentes  à  gestão  do  saneamento,  previstos  na  Lei  nº

11.455/2007:

Art. 2o  Os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com base
nos seguintes princípios fundamentais: 
[...]
III - abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo
dos  resíduos  sólidos  realizados  de  forma  adequada  à  saúde  pública,  à
conservação dos recursos naturais e à proteção do meio ambiente; 
VI  -  articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional,  de
habitação,  de  combate  à  pobreza  e  de  sua  erradicação,  de  proteção
ambiental, de promoção da saúde, de recursos hídricos e outras de interesse
social relevante, destinadas à melhoria da qualidade de vida, para as quais o
saneamento básico seja fator determinante;

Em sendo assim, ao lado do dever do Poder Público de respeitar os

processos ecológicos essenciais, previsto no art. 225 da CF/1988, há um dever

pertinente aos empreendimentos que exercem o saneamento de esgotos, cuja

atividade deve conciliar-se com a proteção ao ambiente e o respeito ao corpos

hídricos, na forma da Lei Geral de Saneamento – Lei nº 11.455/2007, com as

modificações introduzidas neste ano.

Cobra-se da CAEMA a responsabilidade não pela falta de implantação

dos serviços de coleta  e  tratamento,  mas sim em  razão do funcionamento

viciado  dos  seus  equipamentos, que  são  verdadeiros  canalizadores  de

esgotos para os manguezais que obrigam a população ludovicense a conviver

com o odor frequente dos seus vazamentos de águas sujas a jorrar.

Desvirtua-se  o  próprio  conceito  legal  de  esgotamento  sanitário,

compreendido  como  “as  atividades  e  [...]  disponibilização  e  manutenção  de

infraestruturas  e  instalações  operacionais  necessárias à  coleta,  ao
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transporte,  ao  tratamento  e  à  disposição  final  adequados  dos  esgotos

sanitários, desde as ligações prediais até sua destinação final para produção de

água de reúso ou seu lançamento de forma adequada no meio ambiente” (Art.

3º,  'b',  da  Lei  11.455/2007).  Os  equipamentos  da  CAEMA  não  são

adequadamente operacionais.

É que a Lei estabele uma exigência de atendimento da prestação dos

serviços da CAEMA às diretrizes de continuidade e garantia do funcionamento,

para a manutenção dos sistemas, a qual é descuprida (Lei 11.455/2017):

Art. 43.  A prestação dos serviços atenderá a requisitos mínimos de qualidade,
incluindo  a  regularidade,  a  continuidade e  aqueles  relativos  aos  produtos
oferecidos,  ao atendimento dos usuários e às  condições operacionais e de
manutenção  dos  sistemas,  de  acordo  com  as  normas  regulamentares  e

contratuais. 

Mas essa condição de continuidade dos serviços não é verificada, em

função da falta frequente de condições operacionais dos equipamentos. Como

resultado,  a  empresa  acaba  por  violar  a  obrigação  de  não  lançamento  de

efluentes  poluídos  em  corpos  hídricos,  conforme  os  padrões  de  qualidade

ambiental definidos pelo CONAMA.

Como verificado acima, a CAEMA lança esgotos em diversos locais da

ilha, acima indicados, em sua maioria formado por manguezais, mas também

com  repercussão  nas  praias,  no  caso  do  rio  Pimenta  e  de  de  uma  das

Elevatórias do Olho D'água.

Logo,  há  dano  ambiental,  que  se  qualifica  como  tal  a  partir  da

alteração das qualidades do recursos ambientais,  de forma significativa,  a

prejudicar as águas e a flora local, especialmente em áreas de titularidade da

União – os manguezais dos rios Anil e Bacanga, além de chegar às praias no
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caso dos lançamentos no rio Pimenta, dentre outros corpos hídricos que afluem

à maré.

 Essa causação de degradação ambiental corresponde ao conceito de

degradação ambiental e de degradador previstos na Lei da Política Nacional de

Meio Ambiente, que exigem o dever de reparar o dano causado, bem assim de

adotar providências hábeis a fazer cessar a reiteração do ilícito.

Lei .6.938/1981:
Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: 
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;
IV  -  poluidor,  a  pessoa  física  ou  jurídica,  de  direito  público  ou  privado,
responsável,  direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação
ambiental;

A atuação da CAEMA, conforme o exposto,  dá-se com violação da

condicionante de  sua licença ambiental,  bem assim da Resolução CONAMA

430/2011,  uma vez “os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão

ser lançados diretamente nos corpos receptores após o devido tratamento e

desde  que  obedeçam  às  condições,  padrões  e  exigências  dispostos  nesta

Resolução e em outras normas aplicáveis” (Art. 3º, caput).

O dano ambiental configura-se como verdadeira poluição, pois ocorre,

nos termos da Lei nº 9.605/1998, a lançar efluentes em níveis tais que resultem

ou possam resultar em danos à saúde humana e à flora (manguezais) em razão

do lançamento de efluentes em desconformidade,  ainda que parcial,  com as

resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente:
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Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou
possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade
de animais ou a destruição significativa da flora:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 2º Se o crime: 

V  -  ocorrer  por  lançamento  de  resíduos  sólidos,  líquidos  ou  gasosos,  ou
detritos,  óleos  ou  substâncias  oleosas,  em  desacordo  com  as  exigências
estabelecidas em leis ou regulamentos:
Pena - reclusão, de um a cinco anos.

Ademais disso, ocorre violação da Licença Ambiental, ato autorizativo

que,  ao  viabilizar  a  exploração da  atividade (funcionamento  dos  serviços  de

saneamento e tratamento de águas e esgotos), condiciona-a simultaneamente

ao cumprimento de certos parâmetros, de forma que a exploração do serviço

público é limitada em sua licitude pelos resultados alcançados e pelo correto

funcionamento dos meios empregados na sua realização.

Não  se  admite  o  dano  ambiental  causado  pelo  funcionamento

equivocado dos equipamentos públicos. Em última análise, é a sociedade de

economia mista a  causadora direta do resultado lesivo, ao recolher os resíduos

e não tratá-los, em uma situação que ofende a ordem jurídica pela violação aos

regramentos  gerais  –  decorrente  das  leis  ambientais  e  das  resoluções  do

CONAMA – ou dos seus específicos, ao ofender as condições administrativas da

Licença Ambiental.

Diga-se: conquanto concedida na forma e em virtude da Lei, a licença

ambiental, como todo ato administrativo, também é fonte de direitos, uma vez

que, ao ponderar os interesses envolvidos na realização de uma atividade que

depende  de  anuência  estatal,  decide  pela  sua  executoriedade  mas  sob  as

condições  que  fixa  e  integra  ao  regime  jurídico  do  particular.  E,  em  sede

ambiental, o atendimento das condicionantes é própria à existência mesmo da
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licitude da atividade, a qual somente se qualifica como lícita se, e na medida

que, atende aos comandos fixados.

Não foi o que aconteceu aqui. 

Descumprida  a  licença  ambiental,  surgiria  o  dever  de  aplicar  as

medidas administrativas nela mesma fixada, para a correção do problema e para

o sancionamento do eventual ilícito. As condicionantes da licença ambiental não

são  palavras  redundantes,  mas  exigências  a  serem  cumpridas,  se  não

espontaneamente, de forma coativa pelo licenciado que se submete a elas.

Mas,  a  placitude  do  órgão  ambiental  estadual  não  corresponde  ao

comportamento esperado, sobretudo ante a relevância da ação poluidora. Não

foi  um evento  pontual  e  específico,  mas  o  comportamento  reiterado  e  que,

persistente no tempo, incomoda a toda a população e agride aos serviços do

ecossistema costeiro, ao prejudicar os manguezais e sua capacidade ambiental,

inclusive para a reprodução de espécies. Em adição, soma-se, nos caso dos

corpos  hídricos  que  correm  para  a  maré,  com  os  efeitos  das  ligações

clandestinas  que  perseguem  a  balneabilidade  das  praias  ludovicenses,  ao

desembocar o esgoto no rio Pimenta e seus afluentes. 

Tudo conspira para a causação da poluição pela CAEMA, com seus

equipamentos falhos que, consertados, voltam a danificar-se e repetir o ciclo do

lançamento de efluentes, a sujeitar-lhe às consequências do ilícito, nos planos

da responsabilidade administrativa, cível e criminal.

Mas, a apuração da responsabilidade administrativa não se realiza, à

medida que, tal qual espectador indiferente, o Estado do Maranhão – pela sua

Secretaria de Meio Ambiente e  Recursos Naturais  –  deixa de realizar  o seu

mister que, ante as circunstâncias altamente negativas e reiteradas da poluição,

nada tem de discricionário,  eis que ao administrador não sobraria alternativa
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senão  exigir  providências  corretivas  do  seu  fiscalizado,  notadamente  ao  ser

provocado pelos órgãos de controle, como é o caso do MPF. 

Há ação lesiva da CAEMA e omissão relevante do Estado, por meio da

SEMA, que enlaça o comportamento ativo da companhia e o 'laissez-faire' do

Poder Público, sujeitando-os à responsabilidade solidária na causação do dano,

que é relevante. 

Há uma ação ilícita consistente no lançamento de esgotos a partir dos

equipamentos  da  CAEMA,  que  deveriam  tratá-los.  O  nexo  de  causalidade

decorre  de  a  poluição  ser  causada  pelos  efluentes  que  passam  por  esses

equipamentos,  mas  não  são  limpos  por  completo,  em virtude  de  defeituosa

operação. Ainda que haja outras fontes poluidoras (no caso, diversas ligações

clandestinas), a CAEMA concorre substancialmente para o dano ora verificado.

Desse modo, há elementos suficientes para a responsabilização cível

da  CAEMA e  do  Estado  do  Maranhão,  enlaçados  que  estão  pelo  dever  de

reparar  o  dano,  inclusive  mediante  a  correção  dos  defeitos  verificados,

corrigindo  a  poluição  pela  sua  fonte  e  adequando-se  ao  cumprimento  de

padrões de lançamento de efluentes que são verdadeiros parâmetros para um

funcionamento  digno  –  porquanto  eficiente  –  da  ação  governamental  e  dos

serviços concedidos e explorados pela Companhia de Saneamento,  que,  em

contradição com a sua denominação, causa ela própria a Degradação.

DA NECESSIDADE DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA

Deve-se ver que há necessidade de providência imeadiatas para fazer

cessar  a  continuidade  da  degradação  ambiental,  o  que  se  traduz  na

possibilidade de antecipação parcial  da tutela pretendida, uma vez que estão

previstos os requisitos preordenados no Código de Processo Civil – o fundado
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receio de dano, decorrente da demora do provimento definitivo e a plausibilidade

das  razões  jurídicas  invocadas,  a  encontrar  amparo  em elementos  que lhes

confira verossimilhança.

Ha  receio  de  dano  de  difícil  reparação.  Ele  decorre  da  continuada

degradação  ambiental  resultado  da  operação  defeituosa  dos  equipamentos

indicados,  cuja  reparação  completa  não  foi  constatada,  a  implicar  em

lançamento de efluentes não tratados em corpos hídricos locais, especialmente

em manguezais e no rio Pimenta, este com prejuízo também às praias.

Ocorre renovada causação de poluição nos equipamentos da CAEMA,

cujo funcionamento adequado é um problema constante e reiterado, seja nas

estações de tratamento de esgoto, seja nas estações elevatórias. Os problemas

se sucedem e a poluição se renova, com prejuízo às condições de habitabilidade

em São Luís – a população deve se acostumar, em um exercício de tolerância

absurdo porquanto violador dos deveres dos requeridos, com o odor fétido que

percorre  os  manguezais  da  cidade,  que  não  vem dos  processos  ecológicos

ordinários, mas de equipamentos defeituosos que não entregam o tratamento

dos  efluentes,  como  prometido.  Mas,  além  disso,  o  ecossistema  dos

manguezais, nos rios Anil e Bacanga, é prejudicado dia a dia e, aos poucos,

entrega ao esgoto sua capacidade de fornecer os serviços ecossistêmicos que

lhe seriam próprios.

Essas  alegações  do  MPF  encontram  sólida  e  convergente  base

técnica explicitada nos seguintes documentos, a lhe conferir verossimilhança:

1) Os  Laudos  Técnicos  elaborados  pelo  Setor  de  Pesquisas,

Perícias  e  Análises  do  MPF  –  SPPEA,  que  redigiu  duas  análises:  uma,

resultante de vistoria realizada nos equipamentos aqui mencionados, de forma a

visualizar as condições concretas de funcionamento; o outro, analisou os dados
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de  monitoramento  que  foram  fornecidos  pela  Companhia  de  Saneamento,

indicando diversos índices que apontam desconformidades;

2) Os laudos  das  Secretarias  Estaduais  de  Meio  Ambiente  e  da

Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Município de São Luís, à medida que

ratificaram o funcionamento irregular dos equipamentos da CAEMA, bem como

a inadequação dos seus indicadores em boletins de análises;  nesse sentido,

deve-se  verificar  que  o  Município  de  São  Luís  foi  assertivo  quanto  ao

funcionamento deficitário dos equipamentos da CAEMA nas ocasiões nas quais

se  manifestou.  Mesmo  o  Estado  do  Maranhão,  ora  requerido,  ratificou  os

problemas e inadequações apontadas, ainda que discorde das medidas que o

MPF ora busca promover;

3) Os boletins de análise dos efluentes lançados pela CAEMA, que

revelam a  inadequação de diversos  parâmetros monitorados  por  laboratórios

contratados pela Companhia, conforme análise do Laudo SPPEA/MPF;

4) As respostas da CAEMA que, ao serem cotejadas na sequência

por outras instituições, mostraram-se incongruentes com a alegada sanação do

problema, conforme vistorias subsequentes realizadas pela SEMMAN.

Conquanto  a  SEMMAN  não  seja  o  órgão  licenciador  e  não  possa  aplicar

sanções à CAEMA, seus laudos são válidos e aptos para indicar a natureza e

extensão do problema ambiental, de forma a ratificar as análises independentes,

realizadas pelos analistas periciais do MPF.

Em  sendo  assim,  há  o  risco  de  dano  (e  mesmo  a  sua  efetiva

ocorrência) cuja reparação torna-se prejudicada a cada dia que o tratamento

deixa de ser realizado. Por sua vez, pelas razões expostas, há plausibilidade

das  razões  jurídicas  suscitadas  que  se  apoiam  na  argumentação  acima

esposada  e  nas  provas  técnicas  que  instruem  os  autos,  a  concluir
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convergentemente pela necessidade de reparação cível do dano e, bem assim,

da eliminação da causa estressora do ecossistema costeiro de São Luís.

DOS PEDIDOS

ISSO  POSTO,  o  MPF  requer  o  julgamento  pela  procedência  dos

seguintes pedidos:

1)  LIMINARMENTE,  após  facultada  a  oitiva  dos  entes  públicos

requeridos,  no prazo legal, a  imposição de obrigação de fazer  à CAEMA,

consistente  no  atendimento  da  condicionantes  impostas  no  licenciamento

ambiental  da  SEMA, especialmente  quanto  aos  parâmetros  fixados  para

para o lançamento de efluentes líquidos e sólidos, em todas as estações de

tratamento  de  esgoto,  com  monitoramento  mensal  da  SEMA,  que  deverá

tornar públicos os resultados na página eletrônica do órgão público;

Para  o  cumprimento  dessa  medida,  à  CAEMA deverá  apresentar

cronograma de adequação das ETEs, no momento da sua contestação, a ser

implementado no prazo de seis meses.

Ao  final  do  prazo  acima  consignado,  caberá  à  SEMA apresentar

relatório  de supervisão dos equipamentos,  de forma a indicar  claramente as

pendências  ainda  existentes,  bem  assim  análise  dos  resultados  de

monitoramento dos efluentes, de forma clara e compreensível, em sua página

oficial.

2)  LIMINARMENTE,  após  facultada  a  oitiva  prévia  dos  entes

requeridos no prazo legal, a imposição de obrigação de fazer à CAEMA, para

que apresente, no prazo de 30 dias, cronograma de ações para fazer sanar os

lançamentos  das  estações  elevatórias  de  esgotos identificadas,  sob  a

supervisão  mensal  da  SEMA,  que  deverão  tornar  públicos  todos  os
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episódios de extravamento de efluentes nos equipamentos (a CAEMA ficará

obrigada à divulgação inclusive  em sua página  eletrônica,  bem assim a  dar

conhecimento  à  SEMA),  sujeitando-se  a  multa,  no  importe  de  R$ 50.000,00

(cinquenta mil reais)  em cada episódio de extravamento identificado, a ser

renovado em cada dia de prosseguimento; a mesma multa aplica-se aos casos

em que o extravassamento ocorrido não for  objeto  de comunicação em sua

página;

Solicita-se, para o cumprimento da liminar, que a CAEMA informe o

nome  dos  servidores  públicos  responsáveis  pela  gestão  de  cada  um  dos

equipamentos  (ETEs  e  EEEs),  bem  assim  da  diretoria  a  quem  competir

diretamente a realização dos serviços, a fim de se promover o acompanhento

das medidas,  além de eventual  apuração de responsabilidade pelo crime de

poluição.

3)  AO  FINAL,  além  da  confirmação  dos  pedidos  formulados

inicialmente, ou o seu deferimento ao final (em caso de indeferimento do pleito

liminar) solicita-se a condenação da CAEMA, para a apresentação de projeto

de  recuperação  de  danos  –  PRAD,  referente  aos  locais  de  lançamento

irregular  de  efluentes,  identificados  nas  Informações  Técnicas  da

SPPEA/MPF que integram os autos,  inclusive com a    remoção de resíduos

encontrados no local,  quando as condições permitirem; o  projeto  deverá ser

apresentado no prazo de seis meses e executado no prázo máximo de dois

anos, competindo à SEMA a supervisão, a qual deverá dar publicidade por meio

de espaço próprio em sua página eletrônica acessível ao público, inclusive com

a disponibilização de relatórios mensais de andamento.

O descumprimento das obrigações requeridas nos pedidos  principal

importará na execução específica ou na cominação de multa diária, nos termos

do  art.  11  da  Lei  n.  7.347/85,  sem  prejuízo  da  eventual  apuração  da
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responsabilidade administrativa dos agentes públicos e privados envolvidos na

inobservância da medida.

DOS DEMAIS REQUERIMENTOS

Por  fim,  requer-se  a  V.  Exa.  se  digne  a  determinar  a  citação  dos

requeridos, devidamente qualificados, para, querendo, contestarem a presente

ação, sob pena de revelia.

Protesta-se  pela  produção  de  todas  as  provas  juridicamente

admissíveis, notadamente a juntada de documentos e a designação de perícia e

inspeção judicial, a serem indicadas no momento oportuno, apresentado desde

já o procedimento investigatório indicado em epígrafe, no qual constam diversas

provas  documentais,  inclusive  análises  técnicas  acerca  dos  fatos  aqui

abordados.

Por  fim,  o  MPF  manifesta-se  pela  inviabilidade  da  realização  de

audiência  prévia  de  conciliação,  em  virtude  do  enunciado  16  da  4ª

CCR/MPF9,  em  virtude  do  qual  mostra-se  impossível  ao  Procurador  da

República transacionar sobre persistência de atividade ambientalmente ilícita;

bem assim, a complexidade da causa não permite a realização de audiência de

conciliação imediata, sem a obtenção de informações do requerido acerca da

sua disponibilidade em realizar as medidas ora identificadas; assim, solicita-se

que  eventual  audiência  de  conciliação  seja  postergada  para  momento

subsequente à apresentação de contestação.

Por  fim,  dá-se  à  causa,  de  valor  inestimável,  a  quantia  de  R$

1.500.000,00.

São Luís, (data da assinatura eletrônica)
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ALEXANDRE SILVA SOARES
Procurador da República
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