
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Maranhão

12º Ofício

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 8ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA
DO ESTADO DO MARANHÃO

Ref.: Inquérito Civil Público nº 1.19.000.000320/2021-75

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  por  intermédio  do

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  “c”  da  Lei

Complementar  n.º  75/93,  vêm  propor  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA,  com  pedido  de

antecipação de tutela, em face do

AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS
PÚBLICOS - MOB, pessoa jurídica de direito público – autarquia
estadual,  CNPJ  08.578.592/0001-35,  com  endereço  à  Rua
Chapadinha, nº 03, qd. 41, 1º pavimento, Loteamento Quintas do
Calhau – São Luís/MA, CEP 65072-852

ESTADO  DO  MARANHÃO,  pessoa  jurídica  de  direito  público
interno,  CNPJ 05.483.912/0001-85,  a  ser  citada  e  intimada  na
pessoa do Procurador-Geral  do Estado,  na Avenida Presidente
Juscelino  Kubitschek,  Lt.25,  Qd.  22,  Quintas  do  Calhau,  São
Luís/MA;

pelos fundamentos de fato e de direito a seguir expendidos.

DOS OBJETIVOS DA DEMANDA

A presente  ação  civil  pública  almeja  a  reparação  dos  danos

ambientais ocasionados em Área de Preservação Permanente,  especialmente  nas

margens do Rio Claro e nas praias, devido às obras de prolongamento da avenida

Litorânea realizadas pelo requerido, no trecho do bairro Olho D’água, em São Luís/MA,

que importam em contínuo aterramento do corpo hídrico por materiais de construção. 
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Para tanto, solicita-se a imposição da obrigação de fazer, inclusive

em sede de antecipação de tutela, para 1) fazer cessar o carreamento de materiais de

construção  para  o  rio  Claro  e;  2)  para  promover  a  recuperação  integral  da  área

degradada (margens do corpo hídrico) indevidamente afetado pela obra.

DOS FATOS E SUA QUALIFICAÇÃO JURÍDICA

O  Ministério  Público  Federal  recebeu  imagens  das  obras  de

prolongamento da avenida Litorânea,  em São Luís/MA, segundo as quais estaria a

ocorrer degradação na condução das obras, afetando diretamente a foz do Rio Claro, a

ter as suas margens aterradas, pelo carreamento indevido de material de construção,

como barro e piçarra, em um processo erosivo inadequado do leito estradal, então em

obras1.  Por conta disso, foi  instaurado Inquérito Civil  para apurar  possíveis danos

ambientais e o descumprimento de condicionantes da licença ambiental (Licença

de Instalação nº 10068853/2020) expedida pela SEMA.

Deve-se  observar  que,  anteriormente,  o  MPF  questionara  as

próprias circunstâncias do licenciamento ambiental, mediante ação civil pública, pela

qual se questionou a regularidade do procedimento administrativo e a completude

dos  estudos  ambientais,  reputados  insuficientes  e  inservíveis  para  o

acompanhamento dos impactos ao ecossistema esperados em virtude do porte e do

local  da  obra,  na  Zona  Costeira  de  São  Luís.  Agora,  foi  necessário  apurar  as

consequências concretas da obra e os impactos verdadeiramente experimentados.

Diante  da  notícia  de  ilícito  ambiental,  foram  solicitadas

informações e vistorias à Superintendência de Patrimônio da União no Maranhão e aos

órgãos ambientais, além do empreendedor, atribuído à Agência de Mobilidade Urbana -

MOB, autarquia estadual responsável pela contratação e execução dos serviços. De

todos  obteve-se  respostas,  exceto  da  Secretária  Estadual  de  Meio  Ambiente,  que

1 O trecho da obra no qual se verificou o fato situa-se no denominado “trecho 01 – Av. São Carlos no
Olho D’água extensão da Avenida Litorânea até o Olho D’água (1.774 metros), extensão da rua das
Cegonhas até à Extensão da Avenida Litorânea (197 metros).”
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concedera licença ambiental para a intervenção.

A partir das respostas, verificou-se que a obra (o prolongamento

da Avenida Litorânea – nomeado como “Expansão, Aumento e Capacidade do Tráfego

e Instalação do BRT na MA-203”) situa-se integralmente em faixa de praia e terrenos

de marinha, pelo que foi necessária a concessão de autorização pela União, para as

obras, requerida pela Agência de Mobilidade Urbana-MOB. No mesmo local, situava-se

faixa  de  dunas,  bem  como  o  leito  do  rio  Claro,  com  sua  vegetação  ciliar,

assinalados pelo zoneamento municipal de São Luís, bem assim pelas regras da Lei

12.651/2012, como área de preservação permanente.

A  Superintendência  de  Patrimônio  da  União  no  Maranhão  –

SPU/MA encaminhou autorização expedida, com as características da via pública e as

circunstâncias  de  sua  anuência,  mediante  ato  administrativo  próprio2 (Documento

#28.2 – pag. 46 do IC):

2xtensão da Avenida Litorânea até o Olho D’água (1.774 metros), extensão da rua das Cegonhas até à
Extensão da Avenida Litorânea (197 metros).”
Assim explicou a SPU em relatório de fiscalização: “Verificou-se que a Agência Estadual de Transporte e
Mobilidade Urbana - MOB, requereu a obtenção de autorização de obras em imóvel da União (Doc. SEI
nº  15066995)  referente  ao  empreendimento  de  "Expansão,  Aumento  da  Capacidade  de  Tráfego  e
Instalação  do  BRT  na  MA-203"  (Expansão  da  Litorânea).  Nesse  sentido,  a  Agência  Estadual  de
Transporte e Mobilidade Urbana apresentou as seguintes Peças Técnicas: Memorial Descritivo (Doc. SEI
nº 15066990), Ato Constitutivo (Doc. SEI nº 15066987), Documento de Designação do Representante
Legal  (Doc.  SEI  nº  15066991),  Planta  do terreno (Doc.  SEI  nº  15066992),  Comprovação da Prévia
Autorização de Obra (Doc. SEI nº 15066994), acostados ao Processo SEI nº 19739.106109/2021-96 e
demais Peças Técnicas: TR Obra ( Doc. SEI nº 5743280), Mapa (Doc. SEI nº 5743304), Licença Prévia
da  SEMA  (Doc.  SEI  nº  5743294),  Tabela  de  Coordenadas  (Doc.  SEI  nº  7051422),  acostados  ao
Processo SEI nº 04952.000027/2017-51.
3.  A  partir  de  análise  das  Peças  Técnicas  apresentadas  pela  MOB,  esta  SPU-MA  autorizou  a
realização de obra em área da União por meio da Portaria nº 2.105, de 01 março de 2018 (Doc. SEI
nº 5743341), sendo que para o prolongamento da Avenida Litorânea a Autorização foi prorrogada
pelas Portarias: Portaria nº 11.151, de 30 de outubro de 2018 (Doc. SEI nº 5742624), Portaria SPU-
MA/ME nº 8.685, de 27 de março de 2020 (Doc. SEI nº 7351683), Portaria SPU-MA/ME nº 21.245, de
23 de setembro de 2020 (Doc. SEI nº 10779452) e Portaria SPUMA/ ME nº 6.556, de 9 de junho de
2021 (Doc. SEI nº 1665007)”
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Visualmente, as obras correspondem às seguintes intervenções,

implantadas na praia do Olho D’água (documento #28.1 – pag. 43 do IC):

Conforme legenda da SPU: ‘a área em vermelho no Mapa de Localização que representa o
prolongamento da Avenida Litorânea está em andamento, existem Placas de Sinalização do
Estado  do Maranhão indicando que o trecho  está  em obras para  construção  da  "Nova
Litorânea".’

Quanto à degradação ambiental da área, em virtude das obras, o
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primeiro a assinalar as consequências indevidas do serviço foi o Município de São Luís,

pela  Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente,  descritas  em  relatório  de  vistoria,

elaborado  em  maio  de  2021,  o  qual  consignou  os  seguintes  pontos,  a  ressaltar

especialmente  impactos  sobre  o  rio  Claro,  ainda  durante  a  execução das  obras

(Parecer Técnico – SEMMAN – documento #15): 

1) A área na qual havia a comunicação de ilícito ambiental situa-

se nas margens do rio Claro, próximo à ponte construída sobre

o curso d’água;

2) Nas  proximidades  da  ponte,  foram  encontrados  montes  de

pedras, concreto e solo, advindos das obras; 

3) Esse material poderia ser carreado para o leito e as margens

do rio, pelas águas pluviais;

4) Foram colocados bueiros de concreto,  para escoamento  de

águas pluviais, em meio às dunas, com vegetação de restinga,

escavando-se uma vala entre elas;

5) O  conjunto  de  intervenções  resultou  em  uma  mudança  do

curso do rio Claro.

De  fato,  as  intervenções  resultaram  em  danos  ao  ambiente,

analisados com mais precisão em laudo técnico elaborado pela assessoria do MPF.  Os

danos  ao  ambiente  local  foram  minudentemente  consignados  a  partir  do  LAUDO

TÉCNICO Nº 162/2022-ANPMA/CNP, da Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise do

MPF,  elaborado  com  base  em  recente  vistoria  in  loco, realizada  na  manhã  de

22/02/2022.

Em resumo (Documento #63 – pág. 92 e seguintes:

 

1) “O traçado da via incidiu em parte sobre APP, mediante supressão de

APP  (FIG.  21  e  22).  Com  a  evolução  das  obras,  observou-se
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assoreamento  do  rio  Claro  em  decorrência  da  deposição  de

sedimentos utilizados no leito da via/taludes em partes da APP, com

posterior carreamento para o leito do corpo hídrico, conforme visualiza-

se na Figura 23. Ainda, verificou-se alteração do curso natural do rio

Claro, em decorrência da obra em comento (FIG. 24).”

2) “Áreas de Preservação Permanente foram utilizadas como locais para

deposição de resíduos relacionados às obras, ainda que decorrente de

processos erosivos ou carreamento pelas águas das chuvas, conforme

informado na resposta ao quesito anterior. Por intermédio de imagens

de satélite, é possível observar que houve alteração na coloração do

rio Claro, bem como a existência de rastros de drenagem superficial a

partir  dos sedimentos existentes às margens da via  em construção,

culminando no assoreamento do rio Claro, conforme visualiza-se na

figura 23.”

Com  base  na  vistoria,  em  convergência  com  os  elementos

apurados anteriormente pela SEMMAN (Município de São Luís), foi possível verificar os

impactos  causados,  com  suas  características  negativas,  bem  como  o  nexo  de

causalidade com a obra. Destacam-se o assoreamento do rio e a mudança do seu

curso, processo que está em andamento ainda.

A obra incidiu sobre área de preservação permanente, consistente

nas margens do rio Claro, assim protegida por força da Lei 12.651/2012, assumindo a

extensão de 30 a 50 metros, conforme a largura do rio, que é variável naquele trecho:

Art.  4º  Considera-se Área de Preservação Permanente,  em zonas rurais ou
urbanas, para os efeitos desta Lei:
I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente,
excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura
mínima de: 
a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de
largura; 
b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50
(cinquenta) metros de largura; 

De  acordo  com  o  laudo  (LAUDO  TÉCNICO  Nº  162/2022-
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ANPMA/CNP), parte do talude do leito da via no entorno do rio Claro encontra-se

desprovido de cobertura vegetal, o que influencia diretamente no carreamento de

sedimentos para o corpo hídrico, implicando em seu assoreamento. Além disso,

foram encontradas “marcas de fluxo  de drenagem superficial  em porções que não

dispõem desse artifício [...]”, conforme imagens abaixo, anexadas ao laudo:

O  processo  de  assoreamento  do  rio  é  atual;  encontra-se  em

curso. Mas não há medidas efetivas para a sua contenção, adotadas pelo Estado do

Maranhão ou pela  Agência  de Mobilidade Urbana-MOB.  De acordo com trecho do

LAUDO TÉCNICO Nº 162/2022-ANPMA/CNP:

Atualmente, a inexistência de cobertura vegetal no talude do leito da
via favorece a repetição deste tipo de evento. Embora tenha havido a
colocação  de  sacos  de  areia com  o  intuito  de  minimizar/evitar  o
carreamento de sedimentos, esta medida não se revela a mais efetiva
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para  o  fim  almejado,  uma  vez  que  ainda  há  disponibilidade  de
sedimentos a serem transportados pelas águas pluviais, facilitado pela
existência de “valas” nessa barreira de sacos.

Ademais, constatou-se que a construção do traçado da via pública

incidiu e suprimiu parte da área de preservação permanente das margens do Rio Claro.

Além do assoreamento, em decorrência da deposição de sedimentos e seu posterior

carreamento para o leito do corpo hídrico, verificou-se alteração do curso natural do

rio Claro, como consequência da obra, gerando consequências ambientais não

apenas temporárias, mas também permanentes.

Conforme  imagem  de  satélite  abaixo,  também  anexada  ao

relatório, percebe-se que em março de 2020 já podia-se notar, durante a ocorrência

das obras, o processo de assoreamento do Rio Claro:

De forma mais nítida, percebe-se, mediante as imagens de satélite abaixo, como a

intervenção alterou o curso do rio, ao analisar a imagem do ano de 2018, anterior ao

plano de prolongamento, e a imagem de 2021, após a conclusão da obra:
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Diante  disso,  há  danos  ambientais  concretos  advindos  do

processo de ampliação dessa via, os quais não podem ser ignorados e devem

seus atores  serem responsabilizados pelas  lesões  cometidas  ao  ecossistema

local,  Área  de  Preservação  Permanente,  de  forma  desautorizada  pela  licença

ambiental/ASV que lhes fora concedida para a execução do empreendimento.

A especificação dos danos ambientais constatados e as possíveis

medidas  reparatórias  e  minimizadoras  foram  elencadas  no  relatório  técnico,  como

consta a seguir:

Os danos ambientais ocasionados pela obra de prolongamento da Av. Litorânea
podem  ser  divididos  em  duas  categorias:  danos  permanentes  e  danos
temporários.  Os  primeiros são  os  danos  provocados  pela  construção  da
obra, decorrendo da supressão da APP para instalação da via. A reparação
dos danos associados a essa ação se dá mediante a retirada do agente
causador do dano, isto é, a própria via. 

Os danos temporários são aqueles decorrentes de atividades secundárias e
acessórias à construção da via, tais como: assoreamento do corpo hídrico,
supressão vegetal etc., geralmente decorrente da etapa de instalação da obra
e/ou  do  mau  funcionamento  dela,  decorrente  da  inobservância  dos
programas  ambientais.  A  reparação  desses  danos  é  técnica  e
economicamente viável. O assoreamento do corpo hídrico está relacionado a,
pelo menos 3 componentes: i) disponibilidade de sedimentos a serem carreados
ii) ausência de cobertura vegetal em suas margens para conter o transporte de
sedimentos e iii) pluviosidade. 
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Desta forma, as intervenções que devem ser realizadas na localidade a fim
de evitar e/ou reparar esses danos versam sobre a retirada dos sedimentos
oriundos das obras de pavimentação, principalmente utilizadas no leito da
via, e promoção de cobertura vegetal na fração exposta da APP, de modo a
conter a erosão.

Logo, resta comprovado o evento danoso, a existência do nexo

de  causalidade,  bem  como  a  ação  do  Estado  do  Maranhão  e  da  Agência  de

Mobilidade Urbana, relativamente aos prejuízos advindos ao rio Claro e sua área de

preservação permanente, resultante das obras públicas. Ressalta-se a inexistência de

medidas atuais para limitar o processo de assoreamento em curso, embora elas sejam

possíveis, de forma a conter o aterro nas margens do rio e no seu leito.

Nesse sentido, a Licença de Instalação concedida, assim como a

Autorização para a Supressão de Vegetação  - ASV, não facultavam ao empreendedor

lançar restos de material de construção ao longo da via pública, com pedras, terra e

resíduos do leito estradal nas margens do corpo hídrico, caracterizando-se o evento

como resultado negligente da obra pública.

Da responsabilidade do Estado do Maranhão e da Agência de Mobilidade Urbana

- MOB

A  responsabilidade  do  Estado  do  Maranhão  advém  de  duas

circunstâncias distintas, correspondente aos modos como interveio na realização da

obra e na causação dos seus impactos, bem assim ante as posturas adotadas para a

correção do problema.

De um lado, o Estado do Maranhão atuou como órgão responsável

pelo  licenciamento ambiental,  mediante  atuação da Secretaria Estadual  de Meio

Ambiente – SEMA, no procedimento 19050038415/2019 (e-Processos 115466/2019),

concedendo  o  ato  administrativo  que  franqueou  a  realização  das  atividades,  ora

atuando diretamente como empreendedor, ao lado da Agência de Mobilidade Urbana –

MOB.

Nesse sentido, a SEMA concedeu a Licença de Instalação à MOB,

LI nº 1006853/2020, em 21 de janeiro de 2020, mediante algumas condicionantes à
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realização da obra, destacando-se aspectos quanto ao manejo de resíduos sólidos.

Verifica-se  que  parcela  significativa  do  material  encontrado,

conforme descrição da SEMMAN e do LAUDO TÉCNICO Nº 162/2022-ANPMA/CNP,

são resíduos da construção, oriundos do talude da via pública, como pedras, barro e

outros semelhantes, como é perceptível inclusive pelas imagens destacadas. Não se

trata de material depositado por terceiros, mas sim de parte do material da obra que se

destaca do leito estradal, a partir do talude da via, sem vegetação ou proteção, e deriva

em direção ao corpo hídrico; ao lado desse material, há também areia que se acumula,

proveniente da ação dos ventos.  Porém, a falta  de contenção nas margens da via

pública é o que ocasiona o aterramento. 

Havia  vedação  expressa  na  Licença  Ambiental  quanto  ao

lançamento de materiais nas “beiras de estrada”, “rio”, “orla marítima” ou outras áreas

de preservação.  Logo,  cuida-se de manifesta violação ao dever de executar  os

serviços nos termos da licença ambiental,  que deveria ser seguido pelo executor

das  obras,  ainda  que  tenha  contratado  empresa  com essa  finalidade. Mas,  essas

medidas foram negligenciadas pelos requeridos.

Não  se  pode  dizer  que  a  medida  estaria  acobertada  por

Autorização para Supressão de Vegetação – ASV, em virtude de a obra ser de utilidade

pública, hipótese que autorizaria a intervenção em área de preservação permanente,

nos termos  do Código Florestal  (Art.  3º,  VIII,  “b”).  É  que  a  autorização  ambiental,

complementar à licença de instalação, cingiu-se à realização da obra propriamente
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dita em área de dunas e na margem do rio, sem representar qualquer anuência para

o lançamento de restos da obra,  aparentemente  executada com negligência  nesse

aspecto, vez que essa medida jamais poderia ser executada por expressa violação

normativa.

Com  efeito,  a  resolução  CONAMA 369/2006,  que  disciplina  as

intervenções de utilidade pública, interesse social e de baixo impacto ambiental, dispõe

como expresso requisito para a autorização a comprovação de “inexistência de risco

de  agravamento  de  processos  como  enchentes,  erosão ou  movimentos

acidentais de massa rochosa” (Art. 3º, IV, da resolução CONAMA 369/2006 – negrito

e  grifo  nossos).  No  caso,  a  situação  decorre  exatamente  de  processos  erosivos

decorrentes do talude da via pública, em direção ao corpo hídrico. Não há, nem poderia

existir, autorização administrativa para obra mal executada, em desconformidade com

as regras protetivas do ambiente.

Instada,  especialmente  sobre  o  processo  erosivo,  com base  no

relatório da SEMMAN, a MOB indicou (pelo ofício 1005/2021-MOB, de 21 de dezembro

de 2021) dispor de todas as licenças e autorizações necessárias; disse que o eventual

lançamento de resíduos seria causado por terceiros, responsáveis pelos resíduos. Por

fim, ressaltou que já realizara limpeza da área. Porém, tal resposta é completamente

descolada das circunstâncias concretas, apontadas pelos laudos ambientais. Há

clara indicação, com base em laudos técnicos, da relação de causalidade com origem

na execução das obras da via pública, que não foram precisamente impugnados pela

MOB.

Ao lado da responsabilidade do executor da obra, que efetivamente

a implementou com agravamento dos processos erosivos em seu talude, com prejuízos

ao rio Claro, verifica-se a postura manifestamente omissiva da Secretaria Estadual de

Meio  Ambiente  –  SEMA,  uma  vez  que,  instado  sobre  a  situação,  por  quase  uma

dezena  de  vezes  pelo  MPF,  não  apresentou  qualquer  resposta  à  Procuradoria  da

República no Maranhão, a denotar medidas de controle.

Foram nove ofícios encaminhados à Secretaria Estadual de Meio
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Ambiente,  em um ano,  inclusive com cópia do laudo da SEMMAN, mas sem obter

qualquer  resposta  (Ofícios nº154/2021-ASS/PR/MA,  nº  255/2021-ASS/PR/MA,  nº

293/2021-ASS/PR/MA, nº361/2021-ASS/PR/MA, nº427/2021-ASS/PR/MA, nº445/2021

ASS/PR/MA,  nº516/2021-ASS/PR/MA,  nº  558/2021-ASS/PR/MA  e  nº  04/2022-

ASS/PR/MA) Em todos eles, solicitou-se a realização de vistoria, a fim de verificar se

houvera danos  ao  ambiente,  de  forma  desautorizada  pela  licença  ambiental/ASV

concedida ao empreendimento do prolongamento da avenida Litorânea 

Nesse  sentido,  o  auto-licenciamento  realizado  pelo  Estado  do

Maranhão, em benefício de obra projetada e executada por entes do governo estadual,

resultou  em  procedimento  no  qual  deixou-se  de  adotar  o  controle  devido,  à

medida que, cientificado do resultado lesivo causado, omitiram-se as providências

de polícia ambiental esperadas. 

Desse  modo,  verifica-se  a  existência  de  ação  do  Estado  do

Maranhão,  por  meio  da  Secretaria  Estadual  de  Meio  Ambiente e  da  Agência

Estadual de Mobilidade Urbana, cada uma delas a seu modo, a resultar diretamente

em danos  ao  ambiente,  evidenciado  ainda  pelo  nexo  de  causalidade,  a  permitir  a

fixação  da  responsabilidade  das  obrigações  pertinentes  à  reparação  integral  do

ambiente,  inclusive mediante a cessação do processo erosivo, ora verificado em

curso.

DA QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DA AÇÃO LESIVA AO AMBIENTE

Observa-se que a obra em questão – prolongamento da Avenida

Litorânea – foi realizada de forma a descumprir as condições da licença ambiental,

que o obrigaria a ter cuidados com a causação de processos erosivos e a disposição

de materiais em área de praias e corpos hídricos; acentuou processos erosivos em

área  de  preservação  permanente;  causou  danos  ao  ambiente  costeiro,  reiterando

comportamento ilícito anteriormente observado. 
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Do dever de executar as obras em conformidade com as exigências da Licença

Ambiental

O  licenciamento  ambiental  é  um  procedimento  com  finalidades

essencialmente preventivas,  voltado ao controle das decisões sobre a avaliação de

viabilidade, instalação ou à operação de empreendimentos potencialmente lesivos ao

recursos naturais.  Nesse contexto, a licença é a expressão de uma deliberação da

Administração  Pública,  no  exercício  do  poder  de  polícia,  voltada  não  apenas  à

aprovação de uma atividade econômica, mas também ao seu controle3.

Licenciar,  na  perspectiva  ambiental,  é  submeter  um

empreendimento ao controle do Estado, em conformidade com a dicção constitucional

do art.  170,  VI,  da  CF/1988.  Resulta,  pois,  de  uma tarefa  estatal  de  conformação

recíproca da ordem econômica com a política ambiental. Em sendo assim, por mais

valiosa seja uma atividade econômica, inclusive a abertura de vias públicas, ela deve

ser avaliada e ajustada em função dos múltiplos impactos sócio-econômico-ambientais

que ela causa.

Uma vez licenciada a obra, há o dever de seguir  cumprindo as

exigências que constam no ato administrativo que facultou a sua realização, quanto às

condições  que  delimitam  a  possibilidade  de  execução  correta  da  intervenção.

Conforme o conceito normativo de licença ambiental, previsto na resolução CONAMA

237/1997, a finalidade do ato administrativo é, para além de autorizar, estabelecer e

limites e condições à execução das obras, instalações e serviços:

Art. 1o Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes definições: 
II  -  Licença  Ambiental:  ato  administrativo  pelo  qual  o  órgão  ambiental
competente,  estabelece as condições,  restrições e medidas de controle
ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física
ou  jurídica,  para  localizar,  instalar,  ampliar  e  operar  empreendimentos  ou
atividades  utilizadoras  dos  recursos  ambientais  consideradas  efetiva  ou
potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar
degradação ambiental

3Art. 2o  Para os fins desta Lei Complementar, consideram-se: I-licenciamento ambiental: o procedimento
administrativo destinado a licenciar atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais,
efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental;
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Em  outras  palavras:  é  da  natureza  da  licença  ambiental  o

estabelecimento de limites e condições para a obra.

Nesse  sentido,  o  ultrapassar  dos  limites  da  Licença  Ambiental

consiste em ilícito não apenas ambiental, mas com repercussões criminais, conforme a

previsão do Art. 60 da Lei 9.605/1998. Com efeito, tão grave quanto realizar a obra sem

licença  ambiental,  é  a  execução  em  desconformidade  com  os  seus  termos  e

condições ou, ainda, em inobservância das normas regulamentares pertinentes, que

se equiparam criminalmente:

Art. 60. Construir,  reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer
parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente
poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou
contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes:
Pena  -  detenção,  de  um  a  seis  meses,  ou  multa,  ou  ambas  as  penas
cumulativamente.

Conforme indicado acima, houve violação direta de condicionante

constante na licença ambiental, à medida que foram lançados resíduos da obra em

área de praia e nas margens do rio Claro, decorrentes do processo erosivo verificado

no talude da obra. 

Como  se  explica  a  seguir,  a  causação  de  processo  erosivo,  a

resultar o aterramento das margens do rio Claro,  implica em violação de normas

regulamentares, para intervenção em área de preservação permanente, prevista na

resolução CONAMA 369/2006.

Do desrespeito às regras para intervenção em áreas de preservação permanente,

nas hipóteses de utilidade pública, excepcionalmente admitidas

É dever estabelecido constitucionalmente a definição de espaços

territoriais  especialmente  protegidos,  mediante  diversos  instrumentos  e  categorias

jurídicas, desde as Unidades de Conservação, às áreas de preservação permanente e

à reserva legal. Cada uma delas tem finalidades e regime jurídico específico, de acordo
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com  as  características  que  se  quis  conferir  à  proteção  dos  processos  ecológicos

essenciais. 

No  caso  das  margens  dos  rios,  a  Lei  12.651/2012  estabeleceu

como áreas de preservação permanente a faixa marginal  lateral ao leito, variável

de  acordo  com  a  largura  do  corpo  hídrico, com  a  finalidade  de  evitar  o

assoreamento,  em virtude  dos  processos erosivos  em suas  margens,  que  se

acentuam à medida que é retirada a vegetação. Preocupa também a proteção das

dunas e das restingas, igualmente protegidas pelo Código Florestal:

Art. 3º [...] II - Área de Preservação Permanente - APP: área protegida, coberta
ou  não  por  vegetação  nativa,  com  a  função  ambiental  de  preservar  os
recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade,
facilitar o fluxo gênico de fauna e flora,  proteger o solo e assegurar o bem-
estar das populações humanas; 

É verdade que, nos casos de obras de utilidade pública, admite-

se a realização das intervenções em áreas de preservação permanente. Mais uma vez,

o Código Florestal: 

Art.  3º  VIII  -  utilidade pública: b)  as obras de infraestrutura destinadas às
concessões e aos serviços públicos de transporte, sistema viário, inclusive
aquele  necessário  aos  parcelamentos  de  solo  urbano  aprovados  pelos
Municípios,  saneamento,  energia,  telecomunicações,  radiodifusão,  bem como
mineração,  exceto,  neste  último  caso,  a  extração  de  areia,  argila,  saibro  e
cascalho;
[...]
Art.  8º A intervenção  ou  a  supressão  de  vegetação  nativa  em  Área  de
Preservação  Permanente  somente  ocorrerá  nas  hipóteses  de  utilidade
pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental previstas nesta Lei. 
§ 1º A supressão de vegetação nativa protetora de nascentes, dunas e restingas
somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública. 

Mas,  a  realização  dessa  intervenção  faz-se  dependente  de

condições  estabelecidas  em  normas  regulamentares,  especialmente  a  resolução

CONAMA 369/2006:
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Art. 3o A intervenção ou supressão de vegetação em APP somente poderá ser
autorizada quando o requerente, entre outras exigências, comprovar: 

I - a inexistência de alternativa técnica e locacional às obras, planos, atividades
ou projetos propostos; 
II - atendimento às condições e padrões aplicáveis aos corpos de água; 
III - averbação da Área de Reserva Legal; e 
IV - a inexistência de risco de agravamento de processos como enchentes,
erosão ou movimentos acidentais de massa rochosa. 

Art.  4o Toda obra,  plano,  atividade ou projeto de utilidade pública,  interesse
social  ou  de  baixo  impacto  ambiental,  deverá  obter  do  órgão  ambiental
competente  a  autorização  para  intervenção  ou  supressão  de  vegetação  em
APP, em processo administrativo próprio, nos termos previstos nesta resolução,
no  âmbito  do  processo  de  licenciamento  ou  autorização,  motivado
tecnicamente, observadas as normas ambientais aplicáveis. 

Uma das condições, para a intervenção em área de preservação

permanente em obras de utilidade pública, é que ela não agrave processos erosivos.

No  caso  concreto,  o  processo  erosivo  decorre  da  ausência  de  tratamento

adequado aos taludes da via pública recém-construída, que, desprotegidps, lançam

continuamente pedra, barro e areia em direção ao corpo do rio, aterrando-o. 

Essa intervenção é ilegal. Ainda que a obra possa ser realizada, a

sua execução há de respeitar as regras de proteção ambiental, especialmente nos

detalhes  que  envolvem a  sua  realização.  Haveria  o  executor  de  a  consumar  com

cuidado quanto à correta execução. É dizer: o fato de a obra ser possível não permite

ao Estado realizá-la com um cheque em branco, autorizada a degradação ambiental,

mediante as intervenções que não sejam necessárias à consecução da intervenção. 

Essas circunstâncias da execução da obra resultaram em danos ao

ecossistema costeiro, que foram reiterados em virtude da mesma obra, como se passa

a explicar.

Da  reiteração  de  dano  ao  ecossistema  costeiro  em  virtude  das  obras  de

prolongamento da Avenida Litorânea

A situação em questão origina o dever de reparação ao ambiente
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lesado, que se mostra com maior necessidade à medida que o Estado do Maranhão

reiterou  danos  anteriormente  reconhecidos,  quando  da  construção  da  Avenida

Litorânea, na década de 1990.

Com  efeito,  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, a ação e o nexo de causalidade.

O  dano  foi  demonstrado  mediante  Laudos  Técnicos  da  área

degradada;  já  o  nexo  de causalidade,  esse se  mostra  claro  mediante  informações

colhidas em Inquérito Civil, Laudo Técnico e Licença Ambiental para a construção da

via pública e as alterações percebidas a partir do desenvolvimento das obras até sua

conclusão.

Assim, desde já se consigne incabível  qualquer discussão sobre

culpa – visto  que na responsabilidade objetiva  ela  é  despicienda –  ou sobre  caso

fortuito, força maior ou fato de terceiro, situações relevantes apenas para no caso 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.

No ponto de vista jurisprudencial, 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
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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:  REsp1.227.139/MG,  Rel.  Ministro  Herman  Benjamin,
Segunda  Turma,  DJe13/04/2012;  REsp  1.115.555/MG,  Rel.  Ministro
Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 23/02/2011.
[…]
(RESP  201200143467,  BENEDITO  GONÇALVES,  STJ  -  PRIMEIRA
TURMA, DJE DATA:16/09/2014)

Dessa  maneira,  restaram  plenamente  demonstrados  o  dano

ambiental e o nexo de causalidade entre ele e as ações realizadas pelo requerido, de

modo a implicar a sua responsabilidade civil para fins de reparação ambiental, sendo

seu o ônus probatório na presente demanda.

Verifica-se, ainda,  que os danos na zona costeira de São Luís

foram  reiterados  pelo  Estado  do  Maranhão,  uma  vez  que  já  existe  condenação

relativamente ao primeiro trecho edificado da Avenida Litorânea, na década de

1990,  mediante a ação civil  pública julgada procedente, confirmando-se a sentença

pelo TRF1, nos seguintes termos ementados:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REMESSA
NECESSÁRIA. CONSTRUÇÃO DE AVENIDA LITORÂNEA. DANOS AO MEIO
AMBIENTE. CONFIGURAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE REPARAR. CONDENAÇÃO
DO  ESTADO  DO  MARANHÃO  AO  PAGAMENTO  DE  INDENIZAÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA. 
1.  Evidenciada  a  agressão  ao  meio  ambiente  pela  ação  do  Estado  do
Maranhão  ao  construir/duplicar  a  Avenida  Litorânea,  que  resultou  em
destruição de várias dunas primárias e secundárias, com prejuízo à fauna e
à vegetação nativa,  além do comprometimento e poluição de área de praia,
dentre  outros; impõe-se  ao  Estado  a  obrigação  de  reparar  o  dano
ambiental.
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2. Respalda-se a pretensão do Ministério Público Federal na responsabilidade
objetiva decorrente do prejuízo causado ao meio ambiente, cuja preservação a
Constituição Federal outorga não só ao Poder Público como a toda coletividade.
3. Demonstrada a inviabilidade de recompor os danos advindos das obras,  é
viável a conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar, fixada
adequadamente em R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), com subsídio
em valor apontado em Perícia Judicial.
4. Remessa necessária a que se nega provimento. Sentença mantida.
(REO 0001883-19.1993.4.01.3700, DESEMBARGADORA FEDERAL DANIELE
MARANHÃO COSTA, TRF1 - QUINTA TURMA, e-DJF1 19/12/2019 PAG.) 

Novamente, o Estado do Maranhão, mediante ação da MOB e da

SEMA,  descumpre  regras  de  proteção  ao  ambiente.  Mesmo  licenciado,  o

empreendimento foi danoso. Causou degradação ao rio Claro e às praias. Deve, pois,

receber a sanção correspondente.

Quanto à ação da SEMA, deve-se observar que ela concorreu

diretamente, mediante omissão, ao resultado lesivo. Pois licenciou mas não fiscalizou a

obra, mesmo diante da notícia de irregularidade.  No mesmo sentido, o entendimento

do E.TRF da 4ª  Região,  o  qual  indica  que a  ausência de atuação tempestiva  dos

órgãos  de  controle  ambiental  conduz  a  sua  responsabilidade  civil  pela  omissão,

tornando-os corresponsáveis pela degradação:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MAUS-TRATOS AOS ANIMAIS.
RESPONSABILIDADE  CIVIL  POR  OMISSÃO.  CONDENAÇÃO.  MEDIDAS
COMPLEMENTARES  E  ALTERNATIVAS  NECESSÁRIAS  AO  FIEL
CUMPRIMENTO  DA  SENTENÇA.  JULGAMENTO  EXTRA  PETITA.
INOCORRÊNCIA. 
1. A responsabilidade civil do Estado por omissão, aplica-se a teoria da falta do
serviço, exigindo-se comprovação de que o serviço não funcionou, funcionou
mal ou funcionou em atraso.
2.  Se o IBAMA, autarquia à qual incumbe a fiscalização ambiental e que
tinha o dever de agir e impedir a perpetração dos maus-tratos, demorou
cerca  de  dois  meses  para  agir,  mesmo  diante  dos  fatos  que
demonstravam o  tratamento  cruel  dispensado aos  animais,  a  omissão
restou demonstrada.
3.  Não  há  falar  em  sentença  extra  petita  quando  há  pedido  expresso  da
divulgação,  por  um ano,  de um texto  no início  de todos os espetáculos do
Circo.
4. O quantum fixado (R$ 50.000,00) a título de indenização pelos maus tratos
mostra-se adequado à gravidade da conduta praticada e ao número de animais
que sofreram com conduta irregular do Circo.

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



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Maranhão

12º Ofício

5. Não se configura o julgamento extra petita, quando a decisão, ao acolher o
pedido formulado na inicial, especifica medidas complementares e alternativas
necessárias ao fiel cumprimento da sentença.
(TRF4,  APELREEX  5003718-57.2013.404.7002,  Quarta  Turma,  Relatora  p/
Acórdão Loraci Flores de Lima, juntado aos autos em 25/02/2015) 

Por sua vez, o entendimento do E.STJ, em acórdão proferido pelo

Min. Herman Benjamin, apontou que, mesmo quando ocorre a fiscalização ambiental,

deve-se exigir uma postura ativa dos órgãos ambientais quanto ao emprego de todos

os meios administrativos e judiciais disponíveis para a defesa do ambiente, bem assim

reconhecendo que a responsabilidade do Estado por danos ao ecossistema, ainda ao

se deparar com a omissão administrativa, seria objetiva (RE 1.071.741 – SP), do qual

se transcreve:

Nesse  contexto,  forçoso  reconhecer  a  responsabilidade  solidária  do  Estado
quando,  devendo agir para evitar o dano ambiental, mantém-se inerte ou age
de forma deficiente ou tardia. Ocorre aí inexecução de uma obrigação de agir
por quem tinha o dever de atuar. Agir no sentido de prevenir (e, cada vez mais,
se  fala  em  precaução),  mitigar  o  dano,  cobrar  sua  restauração  e  punir
exemplarmente os infratores. A responsabilização estatal decorre de omissão
que desrespeita estipulação  ex vi legis, expressa ou implícita, fazendo tábula
rasa  do  dever  legal  de  controle  e  fiscalização  da  degradação  ambiental,
prerrogativa essa em que o Estado detém quase um monopólio. Ao omitir-se
contribui, mesmo que indiretamente, para a ocorrência, consolidação ou
agravamento do dano. Importa ressaltar, mais uma vez, que não há porque
investigar  culpa  ou  dolo  do  Estado  (exceto  para  fins  de  responsabilização
pessoal do agente público), pois não se sai do domínio da responsabilidade
civil  objetiva, prevista no art. 14, § 1º, da Lei 6.938⁄81, que afasta o regime
comum,  baseado  no  elemento  subjetivo,  de  responsabilização  da
Administração por comportamento omissivo.

(REsp 1071741/SP, Rel.  Ministro HERMAN BENJAMIN,  SEGUNDA TURMA,
julgado em 24/03/2009, DJe 16/12/2010)

Desse modo, faz-se necessário exigir que a Administração Ambiental tenha

limites fixados ante o caso concreto, bem assim delimitado o seu dever de reparar,

especialmente  para  mitigar  os  efeitos  nocivos  decorrentes  da  sua  ação/omissão

administrativa, como verificado.
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DA NECESSIDADE DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA

A situação narrada demanda providências de urgência para conter

o processo erosivo que se encontra em curso e pode agravar-se com o passar do

tempo.  Essas  medidas  são  prementes,  tecnicamente  viáveis  e  necessárias,  sem

prejuízo do reparo integral da área, ao final da lide.

Com  efeito,  há  um  processo  erosivo  em  curso  a  resultar  no

aterramento do rio Claro, em consequência do talude da via pública estar desprotegido.

Enquanto assim estiver, materiais serão continuamente carreados para o leito do rio,

contribuindo para a sua possível destruição.

Embora concluída a obra, os seus impactos quanto à erosão não

cessaram.  São atuais, como revela o laudo técnico (LAUDO TÉCNICO Nº 162/2022-

ANPMA/CNP):

Os  danos  temporários  são  aqueles  decorrentes  de
atividades  secundárias  e  acessórias  à  construção  da  via,  tais  como:
assoreamento do corpohídrico, supressão vegetal etc., geralmente decorrente
da  etapa  de  instalação  da  obra  e/ou  do  mau
funcionamento dela, decorrente da inobservância dos programas ambientais. A
reparação  desses  danos  é  técnica  e  economicamente  viável.
O  assoreamento  do  corpo  hídrico  está  relacionado  a,  pelo  menos  3
componentes: i) disponibilidade de sedimentos a serem carreados ii) ausência
de cobertura vegetal em suas margens para conter o transporte de sedimentos
e iii) pluviosidade.
Desta forma, as intervenções que devem ser realizadas na localidade a fim de
evitar  e/ou  reparar  esses  danos  versam  sobre  a  retirada  dos  sedimentos
oriundos das obras de   pavimentação, principalmente utilizadas no leito da
via, e promoção de cobertura vegetal nafração exposta da APP, de modo a
conter a erosão. 

Por sua vez, há o fundado temor de que providências corretivas

não sejam adotadas. A Sema não se manifestou, enquanto a MOB negou qualquer

pertinência dos estragos com a obra por ela realizada. Porém, há laudos convergentes

da  Prefeitura  de  São  Luis  e  do  MPF  sobre  a  atualidade  do  problema  e  sua

possibilidade de cessação. 
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As fortes estações chuvosas, que se renovam a cada ano (essa é

a  primeira  após  a  conclusão  da  via  pública  em  2021),  tendem  a  comprometer  a

integridade do rio com o processo erosivo incessante.

A se aguardar o  desfecho da lide,  no qual  a  controvérsia será

resolvida, é possível que o leito do rio tenha sido aterrado. Aliás, já houve modificação

no curso do leito do rio, com considerável redução do fluxo das águas, nesse trecho.

Assim, há situação de dano atual e continuado a ser corrigido; há

o receio da inefetividade do provimento final,  se medidas de cautela  em relação à

preservação ambiental não forem realizadas atempadamente.

Por sua vez, ao lado do quadro de dano atual, a ser corrigido em

sua  origem,  há  prova  adequada  que  indica  a  verossimilhança  das  alegações,

decorrentes dos laudos da Semman e do MPF;  há a licença ambiental,  com clara

obrigação descumprida. 

Por  sua  vez,  a  medida  não  acarreta  quadro  de  prejuízo

irreversível ao Estado do Maranhão e à MOB; trata-se, apenas, de obras necessárias

de controle da erosão, que integram o escopo da obra pública (segurança das margens

da via).

Dito  isso,  há  urgência  na  resolução  do  problema  ambiental

descrito, verossimilhança nas alegações fáticas e jurídicas quanto à responsabilidade,

bem  assim  a  medida  não  importará  em  resultado  excessivamente  oneroso,

desproporcional ou irreversível ao Estado do Maranhão e à MOB.

DOS PEDIDOS

Diante de todo o exposto, o Ministério Público Federal pugna pela

procedência da pretensão ora deduzida, de maneira que seja condenado o requerido,

nos termos seguintes:

1) LIMINARMENTE,  após facultar  a  manifestação  dos entes

requeridos, no prazo de lei, a imposição de obrigação de fazer solidária consistente na
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realização dos serviços no talude da Avenida Litorânea de contenção da erosão do leito

estradal  em direção do rio Claro, com a solução técnica necessária a correção do

aterramento em curso, no prazo de 90 dias;

2) LIMINARMENTE,  após facultar  a  manifestação  dos entes

requeridos, a imposição de obrigação de fazer solidária para promover a retirada do

material  lançado  indevidamente  no  leito  do  rio  Claro,  no  trecho  onde  realizada  as

obras, no prazo de 90 dias;

A fim de garantir a efetividade das medidas, solicita-se a fixação

de  multa  diária  no  importe  de  R$  50.000,00  (cinquenta  mil  reais);  pede-se  a

comunicação direta da eventual liminar aos responsáveis pelos órgãos indicados na

inicial (presidente da MOB, Secretário de Governo do Maranhão e Secretário de Meio

Ambiente),  sem prejuízo  daquela  aos  órgãos  de  representação  judicial;  solicita-se,

ainda, que durante a execução dos serviços sejam colocadas  placas indicativas no

local  a  ser  recuperado:  “Contenção dos  processos erosivos na Avenida Litorânea,

determinada  pela  Seção  Judiciária  do  Maranhão,  a  pedido  do  Ministério  Público

Federal.  Irregularidades  poderão  ser  comunicadas  no  site:

'http://www.mpf.mp.br/servicos/sac'.”. 

3) AO FINAL, a confirmação da tutela antecipada deferida ou o

deferimento dos mesmos pedidos, caso indeferida a liminar postulada ou suspensos os

seus efeitos pelo TRF1;

4) AO FINAL a imposição de obrigação de fazer consistente na

recuperação  integral  dos  danos  causados  pela  construção  do  prolongamento  da

avenida Litorânea, no trecho indicado, especialmente sobre o campo de dunas e sobre

o leito do rio Claro, mediante a recomposição da vegetação no local,  dentre outras

providências tecnicamente necessárias, a serem descritas em Plano de Recuperação

de  Área  Degradada  –  PRAD,  a  ser  submetido  ao  IBAMA,  para  aprovação  e

acompanhamento em colaboração com a Justiça Federal;

5) AO  FINAL,  a  condenação  solidária  dos  requeridos  à

indenização dos danos causados e não reparados, a serem quantificado em perícia ou
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em sede de liquidação, a ser revertida ao Fundo Nacional de Direitos Difusos.

Outrossim,  realce-se  que,  nos  termos  do  art.  11  da  Lei  nº

7.347/85, o descumprimento das obrigações requeridas deverá importar na cominação

do demandado ao pagamento de multa diária (astreintes), em valor a ser fixado pela

autoridade judiciária no comando sentencial.

DA CITAÇÃO E DEMAIS REQUERIMENTOS

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

dos réus, já devidamente qualificado, para contestar a presente demanda, sob pena de

decretação da revelia.

Acompanha a inicial documentos pertinentes ao caso, pertinentes

ao  IC  nº  1.19.000.000320/2021-75,  que  deram  causa  à  presente  ação,  que

representam provas suficientes das alegações aqui apresentadas, hábeis a demonstrar

a situação ora apontada como ilegal.

Em sendo assim, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer a

inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90 c/c art.

21 da Lei nº 7.347/85, transferindo-se ao requerido o ônus de demonstrar a licitude das

intervenções realizadas, na forma da súmula 618 do STJ:  “a inversão do ônus da

prova aplica-se às ações de degradação ambiental”.

Caso o requerimento acima não seja aceito, postula-se desde já a

produção  de  todas  as  provas  admitidas  em direito,  especialmente  a  realização  de

perícia  e  inspeção  judicial,  a  apresentação  de  novos  documentos  e  a  oitiva  de

testemunhas,  tudo a ser  especificado no momento oportuno,  após o  destaque dos

pontos controvertidos.

Dá-se  à  causa,  de  conteúdo  econômico  inestimável,  o  valor

atribuído ao dano ambiental de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais);
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Por fim, o MPF manifesta-se pela postergação da audiência de

conciliação para momento posterior  à apresentação de contestação,  observando-se

que essa medida poderá permitir considerar os limites da controvérsia, sendo certo que

eventual  acordo se limitará ao prazo e condições para a execução das obrigações

indicadas, pois vedado ao Ministério Público, no todo ou em parte, desistir dos pedidos

formulados.  Ademais,  registra-se  que  há  efetiva  urgência  na  apreciação  dos

pedidos liminares, ante o processo erosivo que se encontra em curso e agrava-

se com as chuvas.

São Luís, data da assinatura eletrônica.

ALEXANDRE SILVA SOARES
PROCURADOR DA REPÚBLICA
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