
 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

Procuradoria da República no Estado do Maranhão 
12º Ofício 

 

Av. Senador Vitorino Freire, nº 52, Areinha - São Luís/MA - 65030-015 Fones: (98) 3213-7100 / 3213-7123 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 8ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA 

DO ESTADO DO MARANHÃO 

  

 

 

Ref: NF 1.19.000.001575/2020-74 

 

 

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 desfavor de: 

 

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

 

diante das razões de fato e de direito a seguir assinaladas. 

 

DO OBJETO DA AÇÃO 

 

A presente ação civil pública destina-se a promover a interrupção e 

a recuperação dos danos ambientais diretos e indiretos causados no rio Calhau e   

praia de mesmo nome, na capital maranhense, em razão do lançamento direto de 

efluentes líquidos não tratados de estações elevatórias de esgotos, que funcionam de 

forma defeituosa, a causar o fenômeno da Língua Negra, sob a responsabilidade da 

requerida. 
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Pretende-se a imposição simultânea de obrigação de fazer    

realização dos reparos e manutenção do equipamento – bem como, simultaneamente, 

indenizar os danos causados ao ecossistema, inclusive os de natureza moral. 

 

DOS FATOS 

Da sequência de eventos danosos entre os anos de 2015 a 2020 e sua prova 

 

Chegou ao conhecimento do MPF, mercê de representação1, o 

lançamento de efluentes não tratados no rio Calhau e praia de mesmo nome, na 

capital maranhense, dia 12 de setembro de 2020, de tal gravidade a causar uma nítida 

diferença de cor nas águas do corpo hídrico que desemboca no mar, em contraste com 

a das areias, ao assumir coloração escura, com peixes mortos e aparência escurecida 

também do leito. 

De fato, as imagens do local chamavam a atenção e eram 

indicativas de manifesto quadro de poluição, pelo visual e odor que exalava do rio, 

assunto que ganhou ampla repercussão no noticiário local, com imagens da situação2: 

Esgoto? Água escura despejada direto na praia do Calhau, em 
São Luís 

O que ainda não se sabe é a origem de fato dessa água e os impactos 
ela pode causar na água do mar 

Uma água escura, de odor incômodo, que aparentemente parece ser 
esgoto, percorre uma extensa faixa de areia até se encontrar com o mar. 
Essa cena é uma velha conhecida do Rio Calhau, nas proximidades do 
Parquinho da Litorânea. E nesta semana o flagrante se repete. 

Um líquido de cor preta que deságua na Praia de São Marcos tem sido 
motivo de preocupação e indignação de banhistas e ambientalistas preo-
cupados com a preservação das praias de São Luís. O Rio Calhau é lo-
calizado em uma área urbana. Corta diversos condomínios localizados 

 
1 Trata-se da representação que deu início às investigações e que descreveu a causação de poluição 

manifestada pela chamada “Língua Negra” na praia, em São Luís. Malgrado a representação fizesse 
referência ao rio Pimenta, foi possível verificar visualmente pelas fotos que todas as informações diziam 
respeito ao rio Calhau.  

2  Disponível em https://oimparcial.com.br/noticias/2020/09/esgoto-agua-escura-despejada-direto-na-praia-
do-calhau-em-sao-luis, acesso em 10 de março de 2021. 

https://oimparcial.com.br/noticias/2020/09/esgoto-agua-escura-despejada-direto-na-praia-do-calhau-em-sao-luis
https://oimparcial.com.br/noticias/2020/09/esgoto-agua-escura-despejada-direto-na-praia-do-calhau-em-sao-luis
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na região. E está localizado numa das praias mais movimentadas da ci-
dade. 

Ainda não se sabe que tipo de poluição tem deixado o rio nessas condi-
ções e nem tampouco os impactos ao meio ambiente. Essas perguntas 
serão respondidas pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recur-
sos Naturais (Sema). Ela foi acionada após um vídeo que mostra a polu-
ição na área viralizar via Whatsapp. E mandou testar a água. 

De acordo com a Sema, um teste foi feito na última segunda-feira (14), 
mas o resultado ainda não foi concluído. Uma equipe vai juntamente com 
a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão (Caema) fazer um 
outro teste na tarde desta terça-feira (15) e será verificado também a ori-
gem do problema. 

 

Constatou-se não se tratar de fato isolado, pois, ao menos desde 

o ano de 2015, é possível verificar o aparecimento do fenômeno denominado “língua 

negra” nessa localidade de forma reiterada. O assunto gerou discussões exacerbadas, 

pois a região é um conhecido balneário, usufruído cotidianamente pela população para 

o lazer e recreação, além de fonte de sustento para alguns pescadores. 

 Ocorre que o fato já fora objeto de inquérito policial (IPL 283/2016) 

cujos laudos elaborados, relativamente a situações idênticas àquela verificada em 2020, 

ajudaram a esclarecer os fatos e apurar a responsabilidade pelo ocorrido no rio 

Calhau, que deságua no mar, após ser alimentado por efluentes não tratados ao longo 

da sua bacia hidrográfica, como se observa da caracterização realizada em Laudo 

elaborado em 2019, pelo Setor Técnico da Polícia Federal: 
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Foi possível verificar, a partir de exame no local realizado em 2019 

pelo setor técnico da Polícia Federal, que há diversas fontes causadoras de poluição no 

rio Calhau, de forma que se torna difícil identificar um poluidor exclusivo, eis que os 

estressores do corpo hídrico são vários. Houve um elevado processo de expansão 

urbana ao longo do seu leito, desde a Vila Nossa Senhora da Conceição até o bairro do 

Calhau e a avenida dos Holandeses, com todo um conjunto de efluentes potencialmente 

poluidores, conforme ressaltado no Laudo Pericial da Polícia Federal: 

 

Todo esse conjunto de lançamentos de efluentes acaba por 

desaguar no mar e, sob certas circunstâncias, origina a formação da chamada “língua 

negra”, com registros nos meios de comunicação social seguidamente de 2015 a 2020. 

Não houve um ano, nesse intervalo de tempo, que o assunto não tivesse causado 

atenção da população, sendo ele pauta frequente e reiteradamente observado pelos 

transeuntes, de forma a ganhar ares de fato notório e ensejar o repúdio e reclamações 

generalizadas sobre a limitação ao uso das praias, em razão do quadro de poluição.  

E, quais as causas da língua negra? De acordo com os laudos 

periciais que instruem os autos, ela é o resultado do acúmulo de diversas fontes de 

esgoto, ao longo da bacia do rio. Porém, para o seu surgimento, ela deve ser 

potencializada por um grande lançamento pontual, com elevado volume de efluentes 
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líquidos. Ou seja, há vários poluidores, mas o fenômeno se apresenta com visibilidade – 

com o escurecimento das águas, odor elevado e turbidez das águas do mar – quando 

houver um “escape” de uma quantidade intensa de esgotos, conforme o laudo da Polícia 

Federal: 

 

O causador dessa maré de poluição é determinável. Há 

lançamentos múltiplos, mas em especial há um grande poluidor, que provoca 

eventos pontuais substancialmente causadores da língua negra, em momentos de 

descarga ampliada de esgotos, conforme o laudo técnico da Polícia Federal: 
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E, conforme apurado pela Perícia Técnica da Polícia Federal, uma 

das fontes possíveis de poluição, aptas ao desencadeamento da “língua negra”, seria o 

extravasamento de esgotos das instalações de uma das Estações Elevatórias de 

Esgotos - EEE mantidas pela requerida Companhia de Saneamento Ambiental, em caso 

de pane decorrente do mau funcionamento de motores, válvulas e outros equipamentos, 

a ocasionar o escape acidental dos efluentes em grande quantidade, conforme verificado 

no ano de 2015, conforme o laudo técnico da Polícia Federal: 

 

A relação de causalidade entre a poluição no rio Calhau, 

especialmente com a formação da língua negra, e a estação elevatória da CAEMA, 

situada no bairro do COHAJAP, foi objeto também de perícia realizada no âmbito da 

Polícia Civil do Estado do Maranhão, que examinou as circunstâncias e o caminho que 

conduziram ao lançamento dos esgotos no rio Calhau. 

Assim, a Polícia Civil do Estado do Maranhão elaborou o Laudo de 

Perícia Criminal Ambiental 73/2018-EXT/EFMA-SICRIM (fls. 78/115), o qual foi preciso 

em diagnosticar amiúde não só as Estações Elevatórias na região, mas também a 

relação de causa e efeito, entre a “língua negra” e o esgoto que extravasou em pane dos 

equipamentos, verificada no ano de 2015: 
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No bairro do COHAJAP, existe uma Estação Elevatória de Esgotos, 

administrada pela CAEMA, que seria a responsável por conduzir, por bombeamento, os 

efluentes recolhidos na região até uma Estação de Tratamento de Esgoto. Em síntese, 

ela é uma escala no caminho entre as residências e o tratamento, mas verificou-se que 

opera de forma deficitária. O exame realizado por ocasião da perícia mencionada, pelo 

perito do INCRIM/MA, identificou uma operação precária, pois sem controle da vazão 

dos líquidos, equipamentos antigos, inclusive bombas hidráulicas, dentre outros. 

Verificou-se, ainda, marcas indicativas do extravasamento constante de esgotos. 

Especificamente sobre a relação entre a Estação Elevatória do 

COHAJAP e o acesso das águas ao rio Calhau, consignou a perícia ter ocorrido um 

extravasamento de esgotos, em um episódio ocorrido em 2015, decorrente da pane de 

uma válvula ou de outra parte mecânica, como um motor, que levou a que o esgoto fosse 

atirado em canais, nos arredores da Estação Elevatória, que conduziam a um afluente 

do rio e, de lá, alcançasse a praia. 
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A perícia policial conclui que as Estações Elevatórias de Esgotos, 

de responsabilidade da CAEMA, figuram como potenciais fontes da poluição indicada, a 

ocorrer não apenas na situação especificada, no ano de 2015, em razão de existirem 

sinais claros de reiteração da conduta, ante a condição dos equipamentos – manutenção 

deles em estado de precariedade – e das marcas de esgotos encontradas no local, com 

sinais de superação dos níveis toleráveis de escoamento (havia sinais de falhas 

corriqueiras dos sistemas): 
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Além disso, as marcas verificadas na calha do curso d’água indicam que ali 
ocorrera emissão de vazão acima do nível normal de escoamento. 
 
Na Estação Elevatória, por sua vez, foi constatada marca de nível de esgoto no 
coletor acima do nível normal de funcionamento da EEE. 

 

De acordo com o referido laudo pericial, do INCRIM/MA, a análise 

laboratorial de efluentes e sedimento constatado na tubulação próxima ao curso d’água 

adjacente à EEE-COHAJAP indicam que o material apresentava coloração escura e odor 

fétido, com resultados compatíveis com os exames referentes à matéria orgânica 

encontrada em curso d’água integrante da Bacia hidrográfica do Rio Calhau. Aduziu-se 

expressamente que “as evidências são compatíveis com o cenário de falha no sistema 

de recalque da Estação Elevatória de Esgotos do Cohajap, com a emissão de esgoto em 

direção ao curso d’água integrante da Bacia Hidrográfica do Rio Calhau”. 

A situação é causadora de poluição excepcional – o sistema da 

CAEMA, em casos de falhas, libera esgoto no rio Calhau, dando causa à língua negra. 

E isso importa em causação direto de dano ao ambiente, pelos prejuízos que implica ao 

ecossistema, à qualidade do ambiente do corpo hídrico e aos usuários das praias, para 

as suas múltiplas finalidades, conforme o laudo técnico da Polícia Civil: 

 

Existe algum tipo de poluição que se opera nas EEEs da CAEMA? 
 
Analisando o sistema de drenagem e de esgotos na região externa adjacente à EEE-
Cohajap foi possível identificar sistema de escoamento próximo a curso d’água 
integrante da Bacia Hidrográfica do Rio Calhau. Esse sistema de escoamento 
apresentava sentido direcional a partir da referida Estação Elevatória. Na ocasião 
dos exames, a desembocadura desse sistema de escoamento apresentava deposição 
de sedimento de esgoto. Além disso, as marcas verificadas na calha do referido curso 
d’água indicaram que ali ocorrera emissão de vazão acima do nível normal de 
escoamento. Na estação Elevatória, por sua vez, foi constatada marca de nível de 
esgoto no coletor acima do nível normal de funcionamento da EEE. Essa marca de 
esgoto na parede do coletor é indicativa de acúmulo de resíduos líquidos decorrente 
de interrupção no sistema de recalque ou redução da vazão do escoamento em 
direção ao poço de sucção. Essas evidências, adicionadas aos exames laboratoriais, 
são compatíveis com o cenário de falha no recalque de efluentes da Estação 
Elevatória de Esgotos do Cohajap, com a consequente emissão de excesso de esgoto 
em direção ao curso d’água integrante da Bacia Hidrográfica do Rio Calhau. 
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Configura-se quadro significativo de poluição, capaz de causar 

danos à saúde humana, inclusive de forma a dificultar ou impedir o uso público das praias: 

 
 

A consequência direta da emissão excessiva de esgoto doméstico apresentando 
elevada concentração de compostos orgânicos e sedimentos é a contribuição 
para a formação do fenômeno da língua negra na região da foz do curso d’água. 
Esse processo resulta em degradação da qualidade da região litorânea, 
produzindo mau cheiro, desvalorização das prais, podendo afetar negativamente 
a saúde dos frequentadores devido à potencial ocorrência de patógenos 
causadores de doenças como micoses e infecções. Na região das praias da 
Avenida Litorânea, em São Luis, um estudo contemporâneo aos exames 
periciais revelou, através de entrevistas com banhistas 7% dos entrevistados 
afirmaram ter apresentado doenças após o banho, tais como “coceira”, “alergia”, 
“micose”, “bicho de pé”, “dor de barriga” e “infecção urinária”. 
 

Existem riscos para a saúde pública em razão de tal situação? 

Sim. 

Por sua vez, as informações existentes referem à reiteração de 

eventos semelhantes, com a mesma causa, além de 2015: 

 

Existem vestígios de lançamento de esgoto in natura rotineiro ou intercorrente 
na Bacia Hidrográfica do Rio Calhau? 

As imagens de satélite indicam um histórico de ocorrência de elevada 
concentração de matéria orgânica, principal fator de aumento da turbidez e 
enegrecimento das águas do Rio Calhau. Assim, as imagens mostram 
ocorrência de escoamento de água enegrecida na foz desse rio nos anos 
de 2007, 2013, 2015, 2016 e 2017. 

Portanto, o Laudo de Perícia Criminal Ambiental 73/2018-

EXT/EFMA-SICRIM demonstra claramente que as falhas na manutenção da Estação 

Elevatória consistem em causa direta de poluição do rio Calhau e praia do Calhau, a 

resultar no aparecimento constante do fenômeno da “língua negra”. Também o Laudo de 

Perícia Criminal Federal nº289/2019 – SETEC/SR/PF/MA (fls. 116/135) demonstra a 
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gravidade da situação analisada na presente Ação Civil Pública, corroborando os 

aspectos delineados anteriormente pela Polícia Civil3. 

Com efeito, aduziu-se expressamente que há poluição constante 

oriunda de esgotos que são despejados in natura e sem nenhum tratamento ao longo de 

toda a microbacia do Rio Calhau, indicando a ocorrência do fenômeno da língua negra 

em diversas oportunidades: 11/08/2015, 11/11/2016, 04/01/2017, 28/02/2017, 

16/01/2018, 07/04/2018 e 11/09/2019. 

 

Da reiteração do quadro de poluição 

 

E, de forma a ratificar a ocorrência dos eventos de forma reiterada, 

deve-se verificar que a prova da conduta se apoia ainda em avaliação em laudo técnico 

apresentado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente – SEMA, no ano de 2019, que 

resultou na constatação de poluição, com a reiteração da persistência do fenômeno da 

língua negra, quatro anos após o evento de 2015. Conforme laudo técnico do órgão 

estadual de meio ambiente: 

 
3 Além disso, nos mesmos termos do laudo pericial elaborado pela Polícia Civil, a PF também confirma 

que o problema o ocorrido na Estação Elevatória do Cohajap tem aptidão para causa a “língua negra” 
observada no dia 11 de agosto de 2015. 
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Conforme a apuração realizada pelo órgão ambiental estadual, a 

causa da língua negra era a poluição por esgotos domésticos, em virtude da presença 

de bactérias e características químicas que identificam as fezes humanas e animais: 

 

A situação comprometeu o uso da praia naquele espaço, razão pela 

qual a região foi declarada imprópria e os banhistas/usuários orientados a não manter 

contato com aquelas águas: 

 

 

Ainda que o laudo técnico elaborado pela SEMA naquela ocasião 

não tenha assinalado a responsabilidade da CAEMA, em razão da não ter realizado 

vistoria na Estação Elevatória, a medida resultou em notificação da Companhia de 

Saneamento, de forma que havia a indicação de correlação entre o sistema de 

esgotamento e o fenômeno da “língua negra” ora verificado. 
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Fatos semelhantes foram relatados, conforme os laudos da Polícia 

Federal e da Polícia Civil, reiteradamente, de 2015 a 2020. 

 

Do dano causado ao ambiente e à população de São Luís, 

inclusive de natureza extrapatrimonial 

 

De início, deve-se observar que, a despeito de certa controvérsia 

existente a respeito da possibilidade de fixação do dever de indenizar danos 

extrapatrimoniais em matéria ambiental – de natureza coletiva e difusa, o seu cabimento 

já foi reconhecido pelo STJ e, no caso concreto, há de se reconhecer a sua pertinência, 

ante a situação de lesividade material que foi causada não só ao ecossistema e suas 

funcionalidades, mas a toda a coletividade que utiliza a praia do Calhau como espaço de 

sociabilidade, renda e lazer, com perda significativa do seu valor de uso ambiental e de 

sua consideração paisagística e ecológica, que teve a possibilidade de fruição (diga-se, 

de um bem público) prejudicada pela ação ilícita e reiterada da CAEMA, a comprometer 

coletivamente a imagem que a população ludovicense faz de um dos seus principais 

espaços de lazer. 

Há danos ao ambiente considerado em si, com um custo para 

reparação difícil de mensurar, conquanto intoleráveis em razão das consequências 

que foram verificadas para o ecossistema local, que resultou completamente 

transformado em face da ação dos poluentes, visivelmente perceptível no caso da “língua 

negra” a partir do rio Calhau. 

A esse respeito, deve-se verificar que os laudos técnicos ora 

indicados especificaram de forma clara e precisa os prejuízos causados ao 

ambiente a partir do lançamento de efluentes no rio Calhau, sendo eles certos e 

determinados, em relação aos quais não pode haver controvérsia sobre a 

responsabilidade, ante as circunstâncias indicadas na prova de natureza técnica: 
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O laudo trata ainda da ocorrência de aspectos que, para além de 

uma dimensão de afetação ao ecossistema, atingem o valor que a coletividade atribui 

às praias como espaço ambiental e paisagístico, o qual se viu perdido – se não 

seriamente prejudicado –  em virtude da extrema poluiçã, a causar sentimento coletivo 

negativo apontado pelo laudo, a resultar em desvalorização do espaço pelos seus 

frequentadores, a atingir inclusive a imagem das praias da capital maranhense, 

conforme guias de turismo de publicação nacional4. 

Da mesma forma, estudos acadêmicos5 já produzidos dão conta 

também da percepção negativa que se formou na população em relação à poluição 

causada nesse espaço, inclusive sobre a qualidade das águas, a ensejar desvalor das 

 
4 A esse respeito, há seguidas edições do Guia Quatro Rodas, um dos mais vendidos no país até que 
deixou de ser comercializado em versão impressa, a relatar a poluição das praias a qualquer pessoa que 
quisesse saber um pouco mais do Maranhão: “ORLA DE SÃO LUÍS. Todos os 32 km de litoral da cidade 
foram considerados impróprios para banho. Na agitada Ponta D’areia, barracas ficam cheias de happy 
hour. São Marcos, a preferida dos surfistas, abriga as ruínas do Forte São Marcos (século 18).” GUIA 
QUATRO RODAS BRASIL 2013. São Paulo: Editora Abril, 2013. p. 788. 
5  MACEDO-SILVA, Wagner; TCHAICKA, Lígia; SÁ-SILVA, Jackson Ronie. Representações Sociais e 
Percepção Ambiental: a Balneabilidade de praias de São Luís e São José de Ribamar, Maranhão, Brasil. 
Revista Rosa dos Ventos –Turismo e Hospitalidade, 8(IV), pp.405-418, out-dez, 2016. Confira-se também:  
FREITAS, Jailza; FRANÇA, Caroline Lopes; FERNANDES, Jackellyne Fernanda Farias; FURTADO, 
Jordana Adorno. Percepção ambiental dos usuários em duas praias do Nordeste do Brasil: a problemática 
da poluição. Brazilian Journal of Development [Braz. J. of Develop.], Curitiba, v.6, n.6,p. 33984-34001, 
jun.2020 
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praias da capital maranhense, em especial, na região destacada, causando sentimento 

objetivo de repulsa em relação ao uso da praia.  

Verifica-se a perda de valor para a população em decorrência da 

poluição, causando-lhe reprovação e, sobretudo, indignação ante a persistência do 

problema, conforme descrito pelos laudos periciais e pelas pesquisas colacionadas, a 

indicar precisamente elementos objetivos hábeis à configuração de dano moral coletivo. 

Ressalte-se a repercussão negativa das condições de degradação:  

 

A problemática da balneabilidade das praias da Ilha do Maranhão se apresenta 
como um campo de estudo propício para as representações sociais, que são 
aquelas construídas através das relações do indivíduo com o seu ambiente, 
valorizando a sua dimensão subjetiva para compreender os fatos do cotidiano e 
como esses fatos são expressos por meio de sua comunicação e em seu 
comportamento, se constituindo em uma tradução dinâmica da realidade (Arruda, 
2002; Reis&Bellini,2011). Questiona-se, assim, como as pessoas que 
frequentam as praias da Ilha do Maranhão representam em seus discursos o 
tema da balneabilidade. A compreensão de tais representações se constitui em 
relevante ação de pesquisa no sentido de nos fornecer elementos conceituais 
para que possamos repensar atitudes individuais e coletivas relacionadas aos 
processos de poluição das águas litorâneas. 
[...] 
O que se compreendeu nas representações analisadas foi que a praia é 
considerada como um importante ambiente restaurador dentro do espaço urbano. 
Dessa forma, ações de preservação são necessárias para que se conserve esse 
estado. Confirmamos que os meios de informação possuem um papel crucial de 
divulgação da qualidade ambiental e que a sociedade tem um senso crítico em 
relação às notícias veiculadas por eles, baseado na percepção e na vivência 
individual. Esse mesmo senso crítico apontou para a uma maior 
responsabilização pelos índices de balneabilidade ao lançamento de 
esgotos sem tratamento nos cursos de água, o que levou as pessoas a 
manifestarem um anseio por ações concretas por parte dos órgãos 
competentes para a atenuação dessa problemática. Há também na 
população o entendimento de que o turismo, a economia e saúde são 
diretamente afetados pela poluição da orla. (grifos nossos, MACEDO-SILVA; 
TCHAICKA; SÁ-SILVA, Idem. pag. 407 e 414) 

 

A ação da CAEMA tem como consequência a poluição causada no 

corpo hídrico, a repercutir em sua responsabilidade civil seja na perspectiva dos danos 

materiais ao ambiente, decorrentes da alteração do ecossistema e de seus serviços 

ante a degradação da qualidade ambiental, seja quanto aos imateriais, de natureza 

extrapatrimonial ou moral de conteúdo ambiental, cuja aceitação de indenizabilidade 
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é expressa na jurisprudência dos tribunais superiores e expressamente prevista na Lei 

de Ação Civil Pública6.  

 

Da conduta e nexo de causalidade. 

 

A Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão – CAEMA – 

causou e causa degradação ambiental em decorrência da ausência de ações 

efetivas para evitar a grave situação descrita nos tópicos anteriores, sendo que o 

resultado dessa conduta é o lançamento de efluentes não tratados (no todo ou em parte) 

no rio Calhau, a partir da EEE COHAJAP. 

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). 

Posteriormente, foi ajuizada nova demanda judicial (ACP nº 

1054991-95.2020.4.01.3700) objetivando corrigir o funcionamento defeituoso de 

diversos equipamentos operados pela requerida, na qual não se compreendeu a aqui 

identificada (EEE Cohajap). 

No que se refere ao caso aqui analisado, sobre os danos 

ambientais descritos nos tópicos anteriores, a participação da CAEMA é expressamente 

descrita, conforme segue. 

Laudo nº 289/2019 – SETEC/SR/PF/MA (fls. 123 e 125): 

 

 
6  Art. 1º. “Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de 
responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados: l - ao meio-ambiente; IV - a qualquer 
outro interesse difuso ou coletivo.” 
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Assim, a solução do problema passaria necessariamente por uma atuação 

(planejada, organizada, firme, constante) do órgão público responsável pelo 

saneamento dos esgotos, qual seja, a CAEMA ( Companhia de Saneamento 

Ambiental do Maranhão). 

(…) 

Portanto, o fenômeno de “língua negra" é mais fácil de ser detectado na estação 

seca, quando qualquer lançamento maciço de efluente, como aconteceu em 

11/08/2015 e nos demais exemplos citados nesta estação. Em casos onde o 

volume é grande como aconteceu em 04/01/2017, 28/02/2017, 16/01/2018 e 

07/04/2018, em plena estação chuvosa, também pode ser verificado e notado, a 

ponto de ser exposto nas mídias televisivas e da rede mundial de computadores. 

Esta constatação coloca a CAEMA, principal agente do Estado responsável pela 

despoluição dos rios, tratamento de esgotos, fiscalização dos sistemas 

particulares de tratamento de esgotos domésticos e industriais, assim como a 

SEMA (Secretaria de Meio Ambiente), no epicentro do problema. 

 

Além da necessidade de regularização do sistema de esgotamento 

já objeto das ações aqui mencionadas, observa-se ainda que a omissão da CAEMA 

quanto à manutenção dos equipamentos existentes, como a EEE COHAJAP, o que 

corresponderia à exigência de uma postura de “fiscalização organizada, firme e 

constante” (como especificado pelo perito) no trato das instalações existentes, o que se 

verificou não ocorrer, a partir dos laudos.  

De forma direta, verificou-se que a EEE tem a bacia do rio Calhau 

como verdadeiro escoadouro, em caso de lançamentos decorrentes do extravasamento 

de esgotos: 
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Destarte, não resta nenhuma dúvida quanto à conduta da 

demandada e o nexo de causalidade com a poluição observada, o que enseja a 

necessidade de imposição das obrigações ora propostas, sob pena de manutenção da 

degradação ambiental. 

 

Da responsabilidade civil ambiental. Dever de reparação e evitar a poluição. 

 

A Lei de Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81) adotou 

a sistemática da responsabilidade civil objetiva (art.14, parágrafo 1º.) e foi 

integralmente recepcionada pela ordem jurídica atual, com destaque ao art. 225, § 3º, da 

Constituição Federal, de modo que é irrelevante a discussão do elemento 

intencional da conduta do agente para atribuição do dever de indenizar e de recuperar 

o dano ambiental. 

Nessa responsabilidade objetiva por dano ambiental, é suficiente 

para sua imputação demonstrar o dano e o nexo de causalidade, ao lado da conduta 



 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

Procuradoria da República no Estado do Maranhão 
12º Ofício 

 

Av. Senador Vitorino Freire, nº 52, Areinha - São Luís/MA - 65030-015 Fones: (98) 3213-7100 / 3213-7123 

ou omissão relevante, que já foram especificadas, a partir das provas acima 

apresentadas. 

Consigne-se ser incabível qualquer discussão sobre culpa – uma 

vez que na responsabilidade objetiva ela é despicienda – ou sobre caso fortuito, força 

maior ou fato de terceiro, situações relevantes apenas para a eventualidade de ação 

regressiva e incompatíveis com a necessidade atual de reparação do dano causado, seja 

pela recuperação direta da área degradada, seja pela indenização do dano ambiental 

perpetrado. 

Ressalte-se ainda quanto à reparação do dano ambiental que, no 

campo da responsabilidade civil, o degradador é obrigado a promover a recuperação 

ambiental de forma integral, de forma a acolher todos os aspectos decorrentes da 

sua ação, tanto quanto possível, visando ao restabelecimento das funções ecológicas 

ou do seu equivalente, mediante diversas técnicas, desde a reparação in situ até aquela 

pelo  

Quanto ao ponto, a jurisprudência consolidou-se tanto no sentido 

de ser objetiva a responsabilidade por dano ambiental, quanto no de atribuir o dever de 

reparação de forma integral do dano causado, conforme se observa no seguinte julgado 

do STJ: 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 
CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. ARTS. 458, II, E 535, II, DO CPC. 
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. ARTS. 130 E 131 DO CPC. NÃO VIOLAÇÃO. 
PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. LIVRE CONVENCIMENTO DO 
MAGISTRADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14, § 1º, DA LEI N. 
6.398/1981. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (REPARAÇÃO DA 
ÁREA DEGRADADA) E DE PAGAR QUANTIA CERTA (INDENIZAÇÃO). 
POSSIBILIDADE. MULTA DE QUE TRATA O ART. 538 DO CPC MANTIDA. 
(…) 
3. A responsabilidade pelos atos que desrespeitam as normas ambientais é 
objetiva, ou seja, independe da existência de culpa (art. 14, §1º, da Lei n. 
6.938/81), mormente quando comprovado o nexo causal entre a conduta e o 
dano, como no caso presente. Precedentes: AgRg no AREsp 165.201/MT, Rel. 
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 22/06/2012; REsp 570.194/RS, 
Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 12/11/2007. 4. A jurisprudência 
do STJ está firmada no sentido de que a necessidade de reparação integral da 
lesão causada ao meio ambiente permite a cumulação de obrigações de fazer, 
de não fazer e de indenizar. Precedentes: REsp 1.227.139/MG, Rel. Ministro 
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/04/2012; REsp 1.115.555/MG, Rel. 
Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 23/02/2011. 5. A exigência 
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da comprovação do cumprimento de "Condicionantes" impostas pelo IBAMA 
deverá ser realizada na fase do cumprimento de sentença, por demandar 
considerável lapso temporal. 6. Não se aplica a Súmula 98 do STJ quando há 
renovação de embargos declaratórios que apenas repetem os temas elencados 
nos embargos anteriores. Multa do art. 538 que deve ser mantida. 7. Recurso 
especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido. ..EMEN: 
(RESP 201200143467, BENEDITO GONÇALVES, STJ - PRIMEIRA TURMA, 
DJE DATA:16/09/2014 ..DTPB:.) 

 

Desse modo, resta preenchido, de forma cristalina, o suporte fático 

do dever do requerido de reparar os causados à coletividade, inclusive com a cessação 

da conduta, nos termos adiante delineados. 

Da responsabilidade civil ambiental – Do dever de reparar os danos 

extrapatrimoniais de natureza ambiental 

A situação é de tamanha gravidade que conduz à reflexão sobre o 

cabimento também da reparação dos danos extrapatrimoniais coletivos, decorrentes da 

lesão ao ambiente, os quais se devem afirmar plenamente aplicáveis. 

De início, deve-se observar que a reparação do dano admite sua 

indenizabilidade não apenas em casos de lesões de conteúdo econômico direto, mas 

também quanto a aspectos que, a princípio, seriam insuscetíveis de mensuração por 

atingir direitos de personalidade, conforme a previsão do Código Civil, que estabelece a 

proteção da honra, da intimidade, dentre outros aspectos. Mas, não se limita a isso atu-

almente. Se antes os danos morais eram ligados à noção de dor e sofrimento injusta-

mente causados, essa noção evoluiu para uma perspectiva objetiva que alcança valores 

e interesses imateriais, como a memória em relação ao patrimônio histórico e os usos 

que o homem faz em suas relações com o ambiente, mediante a cultura.  

Mudaram os direitos fundamentais ao ampliarem o seu conteúdo e 

incluírem novas perspectivas, como a ambiental e cultural, que são tuteláveis do mesmo 

modo que os direitos de primeira geração, com as adaptações necessárias, conforme   

se verifica desde o Código Civil: 
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Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudên-

cia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito. 

 

No caso do direito ao ambiente, houve uma paulatina transforma-

ção da jurisprudência, que passou a admiti-lo em virtude do reconhecimento de que, em 

muitos casos, a lesão ao ambiente não se esgota no ecossistema, mas na relação que 

as pessoas mantêm com aquele espaço, o qual pode ser prejudicada pela poluição. Quer 

dizer, a perda de qualidade ambiental repercute na percepção das condições de vida das 

pessoas, que tem na degradação ecológica a perda de elementos de afeição ou proveito 

imaterial. Conforme explica a doutrina7: 

 

Pode-se concluir que a evolução experimentada no direito com o aparecimento 
de novos direitos, especialmente com o surgimento dos interesses e direitos me-
taindividuais, faz surgir a necessidade de adaptá-los a uma nova performance, 
e tais transformações também atingem os danos extrapatrimoniais e a possibili-
dade de sua extensão aos danos metaindividuais ambientais. Verificou-se, 
nessa perspectiva evolutiva, que hoje o dano extrapatrimonial não está restrito 
ao monopólio do interesse individual e atinge tanto o direito da pessoa jurídica 
como a personalidade em suas conotações difusa e coletiva. Contudo, há de 
se vincular os valores morais a uma dimensão coletiva, considerando que 
o meio ambiente deteriorado significa uma diminuição de um valor refe-
rente à expectativa de vida sadia, causando sensação negativa e perda, em 
seu sentido coletivo da personalidade, consistente em um dano extrapatrimonial. 

 

Logo, há de se observar aqui ainda que essa expressão foi acolhida 

pela Lei, seja na dicção da Lei nº 7.347/85, com as alterações supervenientes que lhe 

foram feitas, seja no Código de Defesa do Consumidor (que estabelece verdadeiro mi-

crossistema da tutela coletiva de direitos), de forma que, no plano legal, a medida é pre-

vista expressamente para os direitos metaindividuais, como é o caso do ambiente. 

Na jurisprudência, ainda, há aceitação da condenação de degrada-

dores do ambiente por danos morais coletivos, conforme se verificam em diversos casos, 

sugestivamente relacionados à poluição das águas. 

 
7 LEITE, José Rubens Morato. Dano Ambiental – do individual ao coletivo extrapatrimonial. São Paulo: 

Revista dos Tribunais. 
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Conforme o e. STJ, admite-se o cabimento do dano moral em ma-

téria ambiental8, de caráter coletivo, em função da existência de prova técnica hábil, que 

ratifique o prejuízo experimentado pela coletividade, desnecessária demonstração de dor 

ou repulsa, como ocorreria com o indivíduo, mas que deve se mostrar proporciona ao 

caso concreto: 

 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. DEPÓSITO 
DE RESÍDUO SÓLIDO A CÉU ABERTO. PROVA TÉCNICA DA LESIVIDADE 
DA CONDUTA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E PAGAR QUANTIA. POSSIBILI-
DADE DE CUMULAÇÃO. DANO MORAL COLETIVO.  
1. Trata-se na origem de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público es-
tadual contra a recorrida por ter depositado resíduos sólidos a "céu aberto", in-
fringindo normas técnicas exigidas e os termos da licença padrão.  
2. A cumulação de obrigação de fazer, não fazer e pagar não configura bis in 
idem, porquanto a indenização, em vez de considerar lesão específica já ecolo-
gicamente restaurada ou a ser restaurada, põe o foco em parcela do dano que, 
embora causada pelo mesmo comportamento pretérito do agente, apresenta 
efeitos deletérios de cunho futuro, irreparável ou intangível. Precedentes: REsp 
1.328.753/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 3/2/2015; 
REsp 1.382.999/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 
18.9.2014; REsp 1.307.938/GO, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira 
Turma, DJe 16.9.2014; REsp 1.227.139/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, 
Segunda Turma, DJe 13.4.2012; REsp 1.115.555/MG, Rel. Ministro Arnaldo Es-
teves Lima, Primeira Turma, DJe 23.2.2011.  
3. O dano moral coletivo atinge interesse não patrimonial de classe espe-
cífica ou não de pessoas, afronta ao sentimento geral dos titulares da rela-
ção jurídica-base, sendo desnecessária demonstração de que a coletivi-
dade sinta dor, repulsa, indignação, tal qual fosse indivíduo isolado. Prece-
dentes: AgRg no REsp 1.526.946/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda 
Turma, DJe 24/9/2015; REsp 1.410.698/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Se-

 
8 Conforme ressaltado no RESP 1820000 2019.00.74391-6, rel. HERMAN BENJAMIN: “A jurisprudência 
do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à possibilidade de condenação por danos morais 
coletivos sempre que constatada prática ilícita que viole valores e interesses fundamentais de uma 
coletividade. Nesse sentido: Precedentes: REsp 1.586.515/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira 
Turma, DJe 29/5/2018; REsp 1.517.973/PE, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 
1º/2/2018; REsp 1.487.046/MT, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 16/5/2017; EREsp 
1.367.923/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 15/03/2017; AgRg no REsp 
1.529.892/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13/10/2016; REsp 1.101.949/DF, 
Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 30/5/2016; AgRg no REsp 1.283.434/GO, Rel. Ministro 
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 15/4/2016; AgRg no REsp 1.485.610/PA, Rel. Ministro 
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 29/2/2016; AgRg no REsp 1526946/RN, Rel. Ministro 
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/9/2015; AgRg no REsp 1.541.563/RJ, Rel. Ministro Humberto 
Martins, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; REsp 1.315.822/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 
Terceira Turma, DJe 16/4/2015; REsp 1291213/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 
25/9/2012; REsp 1221756/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, DJe 10/2/2012” 
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gunda Turma, DJe 30.6.2015); REsp 1.269.494/MG, Rel. Ministra Eliana Cal-
mon, Segunda Turma, DJe 1.10.2013 e REsp 1.367.923/RJ, Rel. Ministro Hum-
berto Martins, Segunda Turma, DJe 6.9.2013. 4. Recurso Especial provido. 

 
(RESP - RECURSO ESPECIAL - 1334421 2012.01.47295-8, HERMAN BENJA-
MIN, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE 

 

Semelhantemente, os Tribunais Regionais Federais têm admitido 

a possibilidade de condenação por danos morais coletivos em matéria ambiental, nos 

casos em que se configurem os pressupostos necessários, especialmente a repercussão 

na coletividade da agressão ao ambiente, de forma a causar sensação de perturbação 

ou intranquilidade, objetivamente verificável, como aconteceu no caso concreto, obser-

vando-se regras de prudência no arbitramento pelo Juízo da indenização, conforme o 

TRF1: 

CONSTITUCIONAL, AMBIENTAL E CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEGRADA-
ÇÃO AMBIENTAL EM ÁREA SITUADA NA AMAZÔNIA LEGAL. FRAUDES NO 
SISTEMA DOF/IBAMA. OPERAÇÃO OURO VERDE II. IMPACTO AMBIENTAL 
E SOCIAL DIRETO E INDIRETO NO BIOMA AMAZÔNICO. PRINCÍPIOS DA 
REPARAÇÃO INTEGRAL E DO POLUIDOR-PAGADOR. CUMULAÇÃO DE 
OBRIGAÇÃO DE FAZER (REPARAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA) E DE INDE-
NIZAR. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS COLETIVOS.  
I - Caracterizada, na espécie, a ocorrência do dano ambiental, decorrente da 
inserção fraudulenta de dados no sistema de controle ambiental implantado pelo 
IBAMA para fins de emissão do Documento de Origem Florestal (DOF), permi-
tindo que um grande número de empresas passe a ter créditos fictícios, legiti-
mando, desse modo, operações de comercialização de madeira extraída de 
forma ilegal, impõe-se o dever de indenizar.  
II - O quantum dos danos materiais haverá de corresponder ao montante decor-
rente da multiplicação da quantidade de madeira ilegal efetivamente comerciali-
zada pelo valor do preço médio de mercado da madeira na região à época, equi-
valente a R$ 929,33 (novecentos e vinte nove reais e trinta e três centavos) se-
gundo dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará SEFA/PA, limitado 
ao valor global indicado pelo Parquet na exordial.  
III - De igual modo, restou demonstrada a ocorrência do dano moral cole-
tivo, na medida em que o flagrante dano ambiental decorrente da conduta 
ilícita dos requeridos afeta tanto os indivíduos que habitam e/ou retiram 
seu sustento da Região Amazônica, como também todos aqueles que fa-
zem jus a um meio ambiente sadio e equilibrado, ou seja, a sociedade bra-
sileira de modo geral. Impõe-se, dessa forma, o seu ressarcimento. 
 IV - O dano moral, à míngua de parâmetro legal definido para o seu arbitra-
mento, deve ser quantificado segundo os critérios de proporcionalidade, 
moderação e razoabilidade, submetidos ao prudente arbítrio judicial, com 
observância das peculiaridades inerentes aos fatos e circunstâncias que 
envolvem o caso concreto, bem assim em consonância com a função san-
cionatória e pedagógica da reparação.  
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V - Na hipótese em exame, sopesadas as variáveis elencadas pelo douto Minis-
tério Público Federal na peça de ingresso, decorrentes da ação agressora dos 
promovidos, quais sejam: perda de solo e nutrientes. deslocamento de mão de 
obra, depleção do capital natural, incremento do dióxido de carbono na atmos-
fera e diminuição da disponibilidade hídrica, bem como a extensão territorial do 
dano, reputa-se razoável, na espécie, fixar o valor da indenização a esse título, 
no montante indicado na exordial, correspondente a R$ 6.904.243,75 (seis mi-
lhões novecentos e quatro mil duzentos e quarenta e três reais e setenta e cinco 
centavos).  
VI - Apelação provida. Sentença parcialmente reformada. 
(AC 0011711-93.2008.4.01.3900, JUIZ FEDERAL ILAN PRESSER, TRF1 - 
QUINTA TURMA, PJe 11/09/2020 PAG.) 

 

Desse modo, verifica-se ser possível e cabível no caso concreto, 

especialmente em face das circunstâncias apresentadas, a condenação em danos mo-

rais ambientais, respeitando-se parâmetros de proporcionalidade, com a correspondên-

cia à natureza do dano à condição do requerido e à extensão da degradação, a serem 

arbitrados pelo Juízo Federal. 

 

DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA 

 

A concessão da antecipação dos efeitos da tutela pressupõe a 

probabilidade de existência do direito alegado, bem como uma situação fática capaz de 

gerar fundado receio de dano grave, de difícil ou impossível reparação; ambos os 

requisitos se demonstram presentes aqui. 

A plausibilidade do direito mostra-se plenamente justificada pelo 

farto arcabouço probatório constante na inicial, aptos a comprovar a poluição do rio 

Calhau, mediante lançamento de efluentes e irregularidades na manutenção da Estação 

Elevatória COHAJAP, repercutindo diretamente na poluição da orla de São Luís. 

Ademais, demonstra-se ainda a conduta da CAEMA, em violação substancial do dever 

de atuação de dever de fiscalização em matéria ambiental e de manter em regular 

funcionamento os equipamentos necessários ao tratamento do esgoto. 

A verossimilhança dessas alegações pode ser aferida pelos 

documentos ora referidos, em especial pelo Laudo de Perícia Criminal Ambiental 
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73/2018-EXT/EFMA-SICRIM (fls. 78/115) e pelo Laudo nº 289/209 – SETEC/SR/PF/MA, 

com informações detalhadas a respeito da atual situação dos rios e da orla marítima da 

capital, bem como da responsabilidade da demanda pelos danos observados. 

Há o periculum in mora, decorrente dos efeitos do decurso do 

tempo sobre a constante marítima na cidade de São Luís, em razão dos fatores aludidos. 

Tal fator é reforçado pelos constantes aparecimentos do fenômeno da “língua negra” na 

praia do Calhau, o que demonstra que a situação é grave, já dura bastante tempo e 

não há nenhum elemento que indique a existência de solução próxima. 

 

(Rio Calhau em episódio de Língua Negra desaguando na praia do Calhau – fonte: 
https://gilbertoleda.com.br/2015/08/21/caema-pega-multa-de-r-45-milhoes-por-despejar-esgoto-in-natura-
no-calhau/, acesso em 17 de março de 2021). 

 

 

https://gilbertoleda.com.br/2015/08/21/caema-pega-multa-de-r-45-milhoes-por-despejar-esgoto-in-natura-no-calhau/
https://gilbertoleda.com.br/2015/08/21/caema-pega-multa-de-r-45-milhoes-por-despejar-esgoto-in-natura-no-calhau/
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A poluição em decorrência do lançamento de efluentes é de severa 

gravidade, assinalando-se que parcela significativa da água que corre no antigo leito do 

Rio Calhau nada mais é do que o esgoto da região. Ademais, verifica-se que tal estado 

de calamidade alastra-se até a praia, contaminada pelo lançamento de efluentes 

desaguam no mar, contaminando as águas costeiras, incidindo na piora dos níveis de 

balneabilidade e com grande potencial de afetação da qualidade da saúde pública. 

Quanto maior o decurso temporal até a prestação jurisdicional final, 

maior será a incidência da contínua poluição na orla marítima de São Luís, regressando 

seus efeitos a população, na forma de contaminação das águas, proliferação de 

doenças, além da devastação do ecossistema local. 

Ressalta-se: tal situação é recorrente e não há indicação de 

solução por parte da demanda. Tudo isso somado aos graves riscos à saúde causados 

pelo fenômeno da “língua negra” demonstra a necessidade urgente de concessão da 

tutela ora pleiteada. 

Verifica-se, portanto, presença dos requisitos necessários a 

concessão da antecipação dos efeitos da tutela, aptos a determinar aos réus imediata 

adoção de postura ativa, para restaurar adequadamente os equipamentos referentes à 

Estação Elevatória de Esgoto do COHAJAP. 

 

DOS PEDIDOS 

Diante do exposto, o Ministério Público Federal requer a 

procedência dos pedidos nos seguintes termos: 

1) LIMINARMENTE, após facultada a oitiva do requerido, no prazo 

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

prazo de 60 dias, apresentar em Juízo projeto de 

restauração adequada dos equipamentos referentes à 

Estação Elevatória de Esgoto do COHAJAP, com 

cronograma de reforma respectivo, especificando as obras a 
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serem realizadas; ante a gravidade da situação, o cronograma 

deverá ter a duração máxima de um ano de execução das 

obras; 

2) LIMINARMENTE, após facultada a oitiva do requerido, no prazo 

legal, a imposição de obrigação de não fazer à CAEMA, para 

que se abstenha de proceder a qualquer liberação de 

efluentes a partir da EEE COHAJAP no ambiente externo, 

inclusive no caso de extravasamento por falhas nos 

equipamentos, sob penal de multa; em caso de 

descumprimento, inclusive mediante a verificação de novos 

eventos da “língua negra”, aferidos pelos órgãos ambientais ou 

laudos técnicos, em decorrência do lançamento pontual de 

efluentes, a incidência de multa no valor de R$ 1.000.000,00 

(um milhão de reais) por evento, além da obrigação de 

comunicar ao Juízo o nome dos operadores da estação 

elevatória de plantão, diretores responsáveis pela supervisão e 

operação, bem como dos registros pertinentes mantidos na 

EEE.  

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 à recuperação da vegetação e 

fauna ao longo do rio Calhau, bem como a despoluição do 

corpo hídrico; o projeto deverá ser apresentado no prazo de 

seis meses e executado no prazo máximo de dois anos, 

competindo à SEMA a supervisão, a qual deverá dar 

publicidade por meio de espaço próprio em sua página 
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eletrônica acessível ao público, inclusive com a disponibilização 

de relatórios mensais de andamento.] 

4) AO FINAL, a condenação da requerida em pagamento de 

indenização pelos danos morais causados, em importe a ser 

arbitrado pelo Juízo, não inferior a R$ 45.000.000,00 (quarenta 

e cinco milhões de reais9). 

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 responsabilidade 

administrativa dos agentes públicos e privados envolvidos na inobservância da medida. 

DOS DEMAIS PEDIDOS 

Por fim, requer-se a citação do réu, já devidamente qualificado, sob 

pena de revelia. 

Acompanha a inicial o PP anexo, representando prova suficiente 

dos fatos aqui relatados. Caso necessário, o Ministério Público Federal protesta pela 

produção de todas as provas juridicamente admissíveis, em especial a oitiva de 

testemunhas, agentes envolvidos na operação de fiscalização, bem assim a juntada de 

novos documentos e eventual perícia na área. 

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

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

 
9 Valor da multa administrativa atribuída pela SEMMAN em um caso de poluição no rio Calhau, com a 
ocorrência de Língua Negra. 
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identificadas; assim, solicita-se que eventual audiência de conciliação seja postergada 

para momento subsequente à apresentação de contestação. 

Registre-se, assim, que eventual acordo se limitará aos prazos 

para o cumprimento das obrigações indicadas. 

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

1.000.000,00 (um milhão de reais). 

São Luís, [data da assinatura eletrônica] 

 

ALEXANDRE SILVA SOARES 
              Procurador da República 
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Testemunhas: Sara de Carvalho Ribeiro 
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