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PROCESSO: 1001246-35.2022.4.01.3700 
CLASSE: AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL (65) 
POLO ATIVO: Ministério Público Federal (Procuradoria) 
POLO PASSIVO:ESTADO DO MARANHÃO 
 
 
  

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
 

 
 

Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada entre partes MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (autor) e

ESTADO DO MARANHÃO (réu), qualificados, que objetiva o reconhecimento de responsabilidade civil – de

natureza ambiental – decorrente da omissão do ente público estadual no controle (adequação) ambiental

necessário à operação regular do “Mercado do Peixe”, instalado em área federal cedida (uso gratuito), o que

estaria resultando na contaminação (lançamento de resíduos sólidos e efluentes in natura) em área de

preservação permanente (manguezal) e corpos hídricos locais.
 

O MPF sustenta, em síntese, os seguintes argumentos:
 

(i) parcela de área federal, localizada no bairro Centro (Aterro do Bacanga), no município de

São Luís/MA, foi cedida para o Estado do Maranhão para a instalação e regularização de local público para

comercialização de pescados e afins, denominado “Mercado do Peixe”, cuja administração e fiscalização, a

encargo do demandado, foram atribuídos atualmente a SAGRIMA - Secretaria Estadual da Agricultura,

Pecuária e Pesca;
 

(ii) embora existente edificação própria para o desenvolvimento da atividade (galpão com boxes

individuais), foram agregadas construções precárias e informais na área externa às instalações públicas;
 

(iii) a ausência de controle da ampliação desordenada da área comercial, bem como o mal

funcionamento do esgotamento sanitário da construção autorizada, com o descarte de resíduos sólidos e

efluentes in natura, tolerada injustificadamente pelo ente estadual cessionário, tem gerado graves danos à área

de manguezal e contaminação do canal do Portinho e do Rio Bacanga, adjacentes ao terreno cedido.
 

O autor requer o deferimento de tutela de urgência para que o Estado do Maranhão promova,

sob pena de multa:
 

a) a realização dos serviços necessários ao pleno recolhimento de efluentes líquidos não

tratados, resultantes de qualquer das atividades da feira e do Mercado do Peixe, no Portinho, em São Luís/MA,

a serem direcionados ao sistema da CAEMA, já existente na região, no prazo de 180 dias; a realização dos
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serviços deverá inclusive evitar que as galerias de águas pluviais realizem a condução dos resíduos/efluentes

da feira em direção aos corpos hídricos (rio Bacanga e canal do Portinho), em caso de extravasamento;
 

b) a interdição do lançamento de resíduos sólidos, inclusive plásticos, ‘isopores’, dentre outros

da atividade comercial, na região do mangue e corpos hídricos, inclusive mediante a colocação de barreira

física (cerca ou outra equivalente, a ser definida pelos órgãos técnicos competentes) que impeça a deposição

inadequada;
 

c) a busca ativa de vertedouros de águas decorrente da atividade comercial, no canal do

Portinho e no rio Bacanga, inclusive canalizações pluviais inadequadas ou clandestinas, que deverão ser

interditadas ou direcionadas ao local adequado, como o sistema da CAEMA existente na região,

condicionando-se, em todo o caso, à compatibilidade de qualidade entre o emissor e o corpo emissor, na forma

da resolução CONAMA 430/2011.
 

Petição inicial instruída com documentos.
 

Resposta preliminar do Estado do Maranhão em que alega o seguinte:
 

(i) ilegitimidade passiva ad causam, porquanto a competência material de prestar e fiscalizar o

serviço de saneamento básico (CRFB/88, art. 30 e Lei nº 11.445/07) confere ao Município de São Luís/MA e à

CAEMA – Companhia de Águas e Esgoto do Maranhão a responsabilidade pela ineficiência de sua

manutenção;
 

(ii) violação ao princípio da separação dos poderes, da reserva do possível e da legalidade da

despesa pública (impossibilidade material do cumprimento da obrigação);
 

(iii) o início de qualquer intervenção sem prévio estudo ambiental, urbanístico e mesmo

realização de estudo social dos impactos na vida das famílias dos feirantes pode causar dano reverso;
 

(iv) ausência de requisitos à concessão de tutela provisória de urgência (probabilidade do direito

e urgência) (ID 907473587).
 

É o relatório.
 

Examino as questões processuais deduzidas pelo corréu Estado do Maranhão.
 

Da ilegitimidade ad causam do Estado do Maranhão
 

A alegação não se sustenta.
 

O Estado do Maranhão fundamenta sua ilegitimidade passiva a partir da restrição do objeto da

demanda, de modo que a alegada insuficiência na prestação do serviço de saneamento básico na região em

discussão seria de responsabilidade (competência material constitucional) do ente público municipal (município

de São Luís) e da concessionária de serviço público contratada para esse fim, in casu, a CAEMA – Companhia

de Águas e Esgoto do Maranhão.
 

Ocorre que o dano ambiental, de que se pretende a reparação nesta Ação Civil Pública, não

decorre da deficiência da prestação de serviço público municipal, mas da alegada omissão do cessionário de

área federal quanto à administração e operação regulares de construção pública destinada à comercialização

de pescados e afins, de sua (Estado do Maranhão) atribuição.
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A esse respeito, a Portaria do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão n° 05, de 12 de

janeiro de 2001, autorizou a cessão de imóvel federal (terreno acrescido de marinha de área equivalente a

3.298 m2, no bairro Portinho, no Aterro do Bacanga, São Luís/MA), sob regime de utilização gratuita, ao Estado

do Maranhão, para a construção do “Mercado do Peixe”, inclusive integrado a sua estrutura organizacional

através do Decreto Estadual n. 20.506, de 12 de maio de 2004.  
 

Disso resulta que a ausência de medidas voltadas ao funcionamento regular de equipamento

público, cuja administração compete exclusivamente ao Estado do Maranhão, com afetação grave à qualidade

ambiental não somente de patrimônio federal cedido, mas de diversos recursos naturais necessários ao

equilíbrio ecológico local (canais, rios e áreas de preservação permanente), afasta a tentativa de alteração da

pertinência subjetiva com o redimensionamento do objeto da demanda e também a possibilidade de se

considerar a responsabilidade solidária do Município de São Luís e da CAEMA.   
 

O Estado do Maranhão, ao que parece, procura eximir-se da sua responsabilidade com base

num liame (causal) entre a situação objeto da presente ação e eventual omissão do Município de São Luís, ao

argumento de omissão no exercício de competência material do ente municipal que sequer constitui a real

causa de pedir da demanda.
 

Deve ser ressaltado que, ainda que se considerasse – a título de obiter dictum - eventual

responsabilidade solidária a fim de integrar o ente municipal e a concessionária de serviço público CAEMA à

relação processual, conforme pretende o Estado do Maranhão, caracterizando-se o chamamento de terceiro,

este seria indeferido pela singela razão de que, tratando-se de pretensão que se volta à defesa do meio

ambiente (competência constitucional material comum), não se configura hipótese de litisconsórcio necessário,

mas apenas facultativo (Agr. no REsp n. 1.053.656/ RJ).
 

Deve, por isso, ser reconhecida a legitimidade passiva ad causam do Estado do Maranhão.
 

Judicialização de políticas públicas
 

Sem razão a alegação de que a judicialização da questão viola a cláusula da separação de

poderes, a reserva do possível e a legalidade da fixação da despesa pública.
 

Ao que parece, os argumentos conduziriam à falta de interesse processual na demanda, dada a

impossibilidade jurídica (improcedência prima face) de controle jurisdicional do comportamento administrativo;

nesse sentido, seu exame deve preceder aquele relativos aos pressupostos da tutela de urgência.
 

A tese, contudo, não me convence.
 

O controle jurisdicional da omissão administrativa não significa violação à separação de poderes

por meio da substituição da administração pela jurisdição, mas, exclusivamente, o exercício - pelo Poder

Judiciário - da responsabilidade constitucional de que está investido, ou seja, de sua função primária e

específica de examinar e, se for o caso, reparar qualquer lesão - real ou potencial - à esfera jurídica do ser

humano (ou de uma coletividade de seres humanos, determinada ou não).
 

A prerrogativa de atuar discricionariamente não autoriza a violação dos limites impostos pelo

ordenamento nem justifica a existência de vícios no comportamento administrativo.
 

A liberdade assegurada à Administração Pública, no plano de sua competência discricionária, é

para alcançar com a maior eficiência possível os interesses públicos que persegue, não para descumprir os

limites impostos pela legislação.
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O espaço de competência do Judiciário, por sua vez, consiste em estabelecer normativamente

os limites dessa atuação discricionária, não em exercer - propriamente - o poder discricionário, e somente na

segunda situação (hipótese) haveria invasão de competência constitucional assegurada a outro Poder.
 

Cabe, portanto, à Administração Pública exercer seu dever-poder discricionário nos limites das

balizas normativas; à Jurisdição cabe dizer se esses limites foram respeitados. Entender o contrário equivaleria

não à preservação da cláusula de separação dos poderes, mas à aniquilação do princípio, com o consequente

desfazimento do sistema de freios e contrapesos.
 

Não me parece, por isso, cabível falar na existência ou não de controle jurisdicional do

comportamento administrativo, mas - sim - na existência de limites ao seu (controle) exercício, na medida em

que o monopólio da jurisdição consubstancia verdadeiro dever constitucional de o Poder Judiciário verificar a

conformação dos atos estatais ao ordenamento jurídico, sobretudo aos preceitos constitucionais.
 

Já no que se refere à máxima da reserva do possível, a necessidade - em tese - de sua

observância, como decorrência mesma da liberdade de conformação do Estado (Administração Pública) na

concretização dos direitos fundamentais, está adstrita ao postulado da supremacia da Constituição, na medida

em que os direitos fundamentais representam uma autêntica pauta de valores que o ordenamento

constitucional impõe a todas as esferas de poder (Executivo, Legislativo e Judiciário).
 

Não se desconhece aqui a complexidade do processo, as muitas questões técnicas e fáticas e o

elevado ônus financeiro a que está submetido o demandado para a adequação de equipamento público

(reformulação e adaptação de grande construção), mas isto não pode significar a negação a direito

constitucional reconhecido pertinente ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.
 

Esse raciocínio, se lavado ao extremo, acabaria por retirar qualquer eficácia à garantia

constitucional de preservação ambiental e à própria existência das competências administrativas do

demandado.
 

Inversão do ônus da prova
 

O Ministério Público Federal alega a existência de prova (documentos e relatórios de

fiscalização) que indicam o dano ambiental decorrente da operação irregular de equipamento público estadual

(aspecto material/existência do dano) e, com base nisso, pede a inversão do ônus da prova como decorrência

dos princípios da prevenção e precaução, de modo a que seja do réu o ônus de provar que regularidade do

funcionamento de mercado de pescados de sua administração.
 

Tal como posto o pedido de inversão, entendo que a questão deve ser examinada sob dois

aspectos: primeiro, o exame da comprovação dos requisitos específicos da inversão propriamente dita;

segundo, o exame da pertinência da inversão.
 

No que se refere à inversão em si considerada - o primeiro dos aspectos acima mencionados -,

observo que ela exige, além da verossimilhança das alegações, a existência de hipossuficiência, aqui

compreendida como dificuldade na produção da prova pelo autor, por não ter acesso a determinados

elementos e informações necessários à demonstração dos fatos alegados.
 

No caso desta ação civil pública, no entanto, não se evidencia qualquer situação de

hipossuficiência apta a justificar a inversão do ônus da prova, já que o próprio autor alega a suficiência dos

documentos apresentados para a comprovação do  dano alegado.
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Entendo, por essas razões, que seria indevida a inversão do ônus da prova com base no

princípio da precaução, que há de ter como pressuposto o desconhecimento dos riscos - ou da sua causa -

acarretados pelo empreendimento ou atividade de que se origina o dano[1].
 

Já no que diz com o segundo aspecto, entendo que, em se tratando de prova já inserida no

âmbito dos ônus de que está investido o réu, consistentes em fatos impeditivos ou modificativos do direito do

autor, a inversão seria desnecessária.
 

Passo ao exame dos requisitos da tutela de urgência (antecipação dos efeitos da tutela
jurisdicional).
 

O primeiro de seus pressupostos – existência de elementos de prova que evidenciem a

probabilidade do direito alegado – está presente, na medida em que parte da prova documental produzida

sugere a omissão do ente estadual na manutenção e fiscalização do funcionamento adequado de equipamento

público construído e administrado pelo demandado.
 

Nesse sentido, cedida área federal para a instalação e operação de edificação destinada à

comercialização de pescados e afins, verifico que o Estado do Maranhão tem ignorado a situação de

precariedade não somente das extensões informais anexadas às instalações do Mercado do Peixe, mas da

própria estrutura por ele administrada através de uma de suas secretarias (SAGRIMA).
 

A ausência de adoção de medidas para o controle da destinação de resíduos sólidos (orgânicos

e inorgânicos) e efluentes in natura decorrentes das atividades comerciais exercidas em local organizado e

mantido pelo demandado, afeta diretamente a qualidade ambiental de área de manguezal adjacente (terreno

acrescido de marinha), bem como a qualidade das águas do canal do Portinho e do Rio Bacanga, que percorre

a região em questão.
 

É o que se conclui a partir do Relatório de Fiscalização n. 032/2020, elaborado pelo Batalhão de

Polícia Ambiental (ID 881767642 - págs. 92/96)[2]  e do Laudo Técnico de Vistoria realizado pela Secretaria

Municipal do Meio Ambiente - SEMMAM, em que verifica a inexistência de vinculação de sistema simples de

coleta de efluentes ao sistema de esgotamento sanitário municipal e descarte de resíduos sólidos no próprio

terreno do mercado e nos corpos hídricos adjacentes (Ofício n. 91/2020- GAB/SEMMAM - ID 881767642, pág.

112/116).
 

Recentemente, o Relatório Técnico de Inspeção Sanitária realizada pela Superintendência de

Vigilância Epidemiológica e Sanitária, integrante da Secretaria Municipal de Saúde, ratificou a continuidade das

irregularidades e ampliação da situação de dano ambiental, diante da constatação de que “(...) na área de

desembarque e comercialização de pescado do Portinho não há infraestrutura nem condições higiênicas e

sanitárias adequadas para realização das atividades, além da presença de depósitos de lixo a céu aberto e

esgotos in natura na área (...)“ (ID 881767642 - págs. 179/187) 
 

A responsabilidade do demandado pela afetação ambiental de área de preservação e corpos

hídricos decorre, portanto, além do dever de promover o adequado funcionamento de equipamento de sua

(Estado do Maranhão) administração, do não exercício do dever-poder de polícia de que está investido o ente

público para a conservação ambiental de área da qual é cessionário, de modo a evitar seu uso ilegal e precário

por terceiros.
 

Releva notar, outrossim, que a alegação do demandado de que a determinação de medidas

para a regularização ambiental do Mercado do Peixe afetaria a segurança social e econômica de famílias que

desenvolvem suas atividades econômicas na estrutura pública mantida pelo Estado do Maranhão se apresenta
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como um verdadeiro contrassenso na medida em que a atividade pode ser drasticamente prejudicada

justamente pela falta de condições ambientais e sanitárias de operação, com repercussão inclusive sobre

questões de saúde pública, - além dos danos ambientais já observados -, porquanto os alimentos ali

comercializados são dispostos em local possivelmente contaminado por efluentes e resíduos não tratados.
 

A urgência, por sua vez, decorre da necessidade de fazer cessar a omissão ilícita continuada

(no tempo) da Administração Pública, consistente no descumprimento de seu dever de promover a adequação

ambiental do funcionamento de local destinado à comercialização de alimentos, a fim de assegurar inclusive o

uso regular de área federal cedida para tal fim.
 

No plano da tutela contra o ilícito - tutela inibitória, que é do que se aqui trata -, o dever de

proteção instituído pela norma confunde-se com o dever de prestar (garantia de funcionamento adequado de

equipamento público) e na sua falta, ou seja, na situação em que a omissão impede o cumprimento desse

dever de proteção, a urgência está na necessidade de fazer cessar o estado (continuado) de ilicitude que,

comprometendo o dever de proteção, compromete ipso facto a tutela do meio ambiente.
 

Verificada a violação de dever material de proteção ao meio ambiente, legalmente imposto ao

réu (Poder Público), a urgência é in re ipsa, porque decorre da necessidade de se evitar que a omissão que

constitui a sede material da violação se perpetue no tempo.
 

Em outras palavras: a omissão do réu, ao negligenciar deliberadamente a situação de

precariedade ambiental do desenvolvimento de atividade em instalações de sua administração viola -

continuadamente - o dever de proteção imposto pela norma, causando situação de risco (grave contaminação

de área de preservação permanente e dos corpos hídricos, com repercussão inclusive na saúde pública) que

se perpetua no tempo.
 

Nisso reside a urgência.
 

Com tais considerações, DEFIRO o pedido de tutela inicial para DETERMINAR ao Estado do
Maranhão, no prazo de 180 dias:
 

a) a realização dos serviços necessários ao pleno recolhimento de efluentes líquidos não

tratados, resultantes das atividades desenvolvidas na área interna do Mercado do Peixe - e também na parte

irregularmente estendida -, no Portinho, em São Luís/MA, a serem direcionados ao sistema da CAEMA, já

existente na região; a realização dos serviços deverá inclusive evitar que as galerias de águas pluviais realizem

a condução dos resíduos/efluentes da feira em direção aos corpos hídricos (Rio Bacanga e canal do Portinho),

em caso de extravasamento.
 

Deverão ser identificados vertedouros de águas decorrente da atividade comercial, no canal do

Portinho e no rio Bacanga, inclusive canalizações pluviais inadequadas ou clandestinas, que deverão ser

interditadas ou direcionadas ao local adequado – sistema de esgotamento regular existente na região -,

condicionando-se, em todo o caso, à compatibilidade de qualidade entre o emissor e o corpo emissor, na forma

da resolução CONAMA 430/2011.
 

b) a interdição do lançamento de resíduos sólidos (orgânicos e inorgânicos), decorrentes da

atividade comercial, na região do mangue e corpos hídricos, inclusive mediante a colocação de barreira física e

colocação de equipamentos permanente e adequados para o descarte, que impeçam a deposição irregular.
 

ARBITRO multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para o caso de descumprimento

desta decisão judicial.
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A multa fixada não impede a adoção das medidas indispensáveis a garantir o cumprimento

desta decisão (busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, impedimento de atividades nocivas,

indisponibilidade de bens e valores), se necessário, com requisição de força policial.
 

Poderá a União se manifestar - fundamentadamente - sobre eventual interesse em integrar a

relação processual.
 

Cite-se e intimem-se.
 

São Luís, data da assinatura eletrônica.
 

Ivo Anselmo Höhn Junior
 

Juiz Federal
 

 
 

 
 

 

[1] Canotilho sintetiza com muita clareza as circunstâncias que ensejam dúvida sobre a iniqüidade de
determinada ação e ensejam a transferência do ônus da prova para os potenciais poluidores, por aplicação do
princípio da precaução: a) quando ainda não se verificaram quaisquer danos mas se receia que possam vir a
ocorrer, diante da falta de provas científicas; b) quando os danos já ocorreram, mas não há conhecimento
científico acerca da causa que está na sua origem; c) quando os danos ocorreram mas não há provas
científicas sobre o nexo de causalidade entre a causa hipotética e os danos verificados. (SILVEIRA, Clóvis
Eduardo Malinverni da. A inversão do ônus da prova na reparação do dano ambiental difuso. In: LEITE, Jose
Rubens Morato; DANTAS, Marcelo Buzaglo (Coord.). Aspectos processuais do direito ambiental. 3.ed. Rio de
Janeiro: Forense Universitária, 2010, p. 29).

[2] “(...) Logo em seguida, a guarnição fez contato com o Sr. FRACINALDO PEREIRA RODRIGUES,
identificado como fiscal da associação de distribuidores de pescados e mariscos do Maranhão no Mercado do
Peixe, o qual explicou que em relação à situação da rede de esgoto daquela área, foi feita uma caixa para
captação de todo o efluente, obra essa realizada pelo Governo Estadual, com finalidade de tais resíduos não
serem drenados para a área de mangue (...)”.
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