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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 8ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA

DO ESTADO DO MARANHÃO,

Ref.: Inquérito Civil 1.19.000.002449/2019-01

O  Ministério  Público  Federal,  pelo  Procurador  da  República

signatário, vem à presença de V. Exa., nos termos do art. 129, III, da Constituição da

República, art. 6º, inciso VII, alínea “b”, da Lei Complementar nº 75/93 e art. 1º, inciso

IV, c/c 5º da Lei nº 7.347/85, propor a presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA, com pedido de

antecipação de tutela, em face de

ESTADO  DO  MARANHÃO,  pessoa  jurídica  de  direito
público,  CNPJ  06.354.468/0001-60,  ser  citado  e  intimado
pela  sua Procuradoria  Estadual,  com endereço à  Avenida
Presidente Juscelino Kubitschek, Lt 25, Qd. 22, Quintas do
Calhau, CEP 65072-280, São Luís/MA

em virtude dos fatos que passa a expor.

DOS OBJETIVOS DA DEMANDA

A presente  demanda  almeja  a  reparação  ambiental,  inclusive

mediante a cessação da atividade poluidora, na área externa e entorno do Mercado do

Peixe, inclusive no Canal do Portinho, situado no bairro do Centro (Portinho), em São

Luís/MA, em virtude do lançamento de efluentes diversos no manguezal adjacente ao

rio Bacanga, em área parcialmente cedida pela União ao Estado do Maranhão. 

Para  tanto,  solicita-se  a  imposição  de  obrigação  de  fazer  ao

requerido,  também mediante  antecipação  de  tutela,  para  a  recuperação da área  e

cessação da poluição em sua origem.
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DOS FATOS E DA QUALIFICAÇÃO JURÍDICA

A Procuradoria  da  República  no  Maranhão  instaurou  Inquérito

Civil  Público,  mercê  da  remessa  de  apuração  inicialmente  conduzida  no  Ministério

Público Estadual1, sobre a ocupação da área do entorno do Mercado do Peixe, situado

no aterro do Bacanga, nas proximidades do bairro do Portinho e do canal de mesmo

nome,  Centro  de  São  Luís  do  Maranhão,  a  gerar  degradação  do  espaço  urbano,

inclusive  com  repercussão  ao  manguezal  próximo,  aos  corpos  hídricos  e  à

incolumidade dos usuários dos serviços ali prestados.

Realizadas  as  apurações,  foi  possível  verificar  a  existência  de

verdadeira situação de poluição, decorrente da ocupação desordenada do espaço

por feira livre de pescados (a feira do Portinho), a qual, embora tradicionalmente a

funcionar na região, como uma espécie de anexo ao Mercado do Peixe administrado

pelo Estado do Maranhão, através da Secretaria Estadual de Agricultura - SAGRIMA,

não recebeu qualquer espécie de atenção do responsável pela organização do espaço,

ao admitir verdadeira situação de lançamento de efluentes tolerada no mangue e no

canal do Portinho.  

De fato, a área fora cedida pela União ao Estado do Maranhão,

para a implantação do Mercado do Peixe. Essa obra, por sua vez, representou uma

primeira  tentativa  de  organização  das  atividades  realizadas  na  região,  mediante  a

implantação de um mercado organizado, com boxes e espaço para comércio em geral.

Contudo, a solução adotada não evitou que, no exterior do mercado, como verdadeiro

anexo ao espaço administrado pela Secretaria Estadual, no imóvel cedido pela União,

fosse implantada informalmente  uma nova feira  para  o comércio  de  pescados,  em

substituição informal àquela construída na década de 19902.

1 O Ministério Público do Estado do Maranhão instaurou a Notícia de Fato nº 003461-500/2019, em que
foi relatado suposta ocupação irregular da área do estacionamento do Mercado do Peixe, pelo Posto de
Gasolina Shell, do Desterro e pelo Restaurante Porto Seguro. Posteriormente, ao verificar que a área se
localiza em terreno acrescido de Marinha, o promotor de Justiça declinou de sua atribuição ao MPF. 

2 Conforme informado pela  Superintendência  de Patrimônio  da União,  verificou-se “processo
administrativo nº 10388.000695/1996-56, de cessão, sob regime de utilização gratuita, ao Estado
do Maranhão (extrato do DOU anexo), de área para funcionamento do Mercado do Peixe, onde
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Imagem da Feira do Portinho, na área externa ao
Mercado do Peixe, com o manguezal ao fundo

Diante  dessa  constatação,  realizaram-se  vistorias  pela  Blitz

Urbana, Superintendência do Patrimônio da União no Maranhão e Secretaria Municipal

de Maio Ambiente de São Luís – SEMMAM, com o intuito de verificar a possibilidade de

danos  ambientais  na  área  de  manguezal,  além  da  adoção  de  eventuais  medidas

cabíveis a resolução da problemática. 

Sobre a situação dominial, a União informou através da SPU3:

existe  no  seu  entorno  (lateral  e  fundos),  várias  edificações  precárias,  onde  funciona
comércio de pescados […]”

3Em  relação  aos  demais  estabelecimentos  na  região  (posto  de  Gasolina  e  restaurante),  a  SPU
pronunciou-se pela possibilidade de regularização das ocupações,  desde que adotadas providências
pelos seus responsáveis, no interesse da União: Restaurante Porto Seguro: Declaração de tempo de
ocupação, plantas, contas de luz e água, alvarás de funcionamento, declaração de compra e venda de
posse e documentos pessoais, requerimento com pedido de regularização junto a esta SPU/MA; Posto
Desterro: Escritura de averbação Junto ao Cartório da 2ª Circunscrição da Comarca de São Luís/Ma de
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Área  ocupada  do  Mercado  do  Peixe  -  não  obstante  a  área  onde
edificado o referido mercado, esteja cedida ao Estado do Maranhão, foi
comunicado ao cessionário a necessidade de implantação de melhorias
na área externa, tipo boxes padronizados com revestimento e cobertura,
pontos  de  água,  sistema  de  esgotamento  de  líquidos  e  sólidos,
banheiros,  estando  sujeito  o  Estado  do  Maranhão  a  responder
judicialmente,  conforme prevê o Art.  3° da Portaria N° 05 de 12 de
janeiro  de  2001  (DOC  n°  5987671),  caso  não  venha  a  atender  as
recomendações desta SPU/MA, ou, ainda, ter rescindido o Contrato de
Cessão ora em vigor. (OFÍCIO SEI Nº 119290/2020/ME)

Por sua vez, a Secretaria Municipal  de Meio Ambiente de São

Luís  indicou a ocorrência de  poluição,  em virtude do lançamento  de efluentes não

tratados,  ao verificar-se que o Mercado do Peixe não tem o seu esgotamento

realizado  pela  CAEMA,  além  do  descarte  irregular  de  resíduos  orgânicos  e

inorgânicos  no  entorno  do  Mercado  do  Peixe  pelos  comerciantes  da  feira  livre,

juntamente  a  ocupações  precárias  para  comercialização  de  pescados,  além  de

moradias, conforme as imagens abaixo:

 

Certidão  de  Ocupação da  emitida  pela  SPU/MA,  com registro  imobiliário  RIP N°  0921.0006201-81.
(OFÍCIO  SEI  Nº  119290/2020/ME).  A situação  foi  comunicada  diretamente  pelo  MPF  ao  órgão  de
representação  judicial  da  União,  para  a  adoção  das  medidas  de  regularização  cabíveis,  quanto  ao
patrimônio imobiliário.
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Sob  o  ponto  de  vista  sanitário,  a  situação  foi  analisada  pela

Vigilância Sanitária do Município de São Luís, que retratou igualmente o lançamento

de efluentes líquidos não tratados e resíduos sólidos, inclusive com repercussão

sobre o manguezal, em condição reputada inaceitável:
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Logo,  o  conjunto  de  provas  produzidas  está  apontar  de  forma

convergente que 1) existe uma feira livre a funcionar no entorno do Mercado do Peixe,

cuja  área foi  cedida  pela  União ao  Estado do Maranhão,  para  o  funcionamento  e

regularização do antigo comércio de pescados existentes no local; 2) essa atividade é

tolerada pelo Estado do Maranhão e complementar a do Mercado do Peixe, realizada

sem  esgotamento  adequado  e  controle  do  lançamento  de  resíduos,  depositados

diretamente no manguezal na parte posterior e no canal do Portinho, na lateral da feira;

3) essa situação corresponde ao depósito de lixo, esgotos domésticos e comerciais

correndo  in natura;  4) a omissão é causadora de poluição do manguezal e do corpo

hídrico  (canal  do  Portinho  e  rio  Bacanga),  a  importar  em  degradação  do  status

ambiental. 

Da responsabilidade do Estado do Maranhão

Deve-se observar que a responsabilidade pela área externa da

feira do Portinho, ao lado do Mercado de Peixes, recai diretamente sobre o Estado

do Maranhão, seja porque a área foi cedida ao Ente Público pela União, seja em razão

de a atividade ali desenvolvida ser de sua responsabilidade, em tese organizada pela

Secretaria  Estadual  de  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  do  Maranhão,  que

administra o estabelecimento. 

Nesse  sentido,  o  Estado  do  Maranhão  foi  instado  através  da

Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Naturais, mas – diversamente de

todas  as  instituições  que  foram ao  local  –  afirmou  inexistir  qualquer  problema  no

funcionamento da fonte poluidora (foi contactado inclusive o presidente da associação

dos feirantes), por meio de guarnição da Polícia Ambiental:

A guarnição verificou o processo de despejo de resíduos e rede de esgoto dos
estabelecimentos,  e não detectou nenhuma irregularidade,  uma vez que no
momento da fiscalização não se observou o lançamento de tais resíduos na
área de manguezal.
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Além do resultado completamente destoante daquele encontrado

pelas demais instituições que estiveram no local, o dado do órgão estadual se mostra

inverossímil pela simples constatação visual da situação, conforme as fotos extraídas

do  relatório  da  SEMMAN  e  da  Superintendência  de  Patrimônio  da  União,  além

Superintendência de Vigilância Sanitária. Logo, sequer houve apuração da Secretário

Estadual de Meio Ambiente, a despeito da gravidade da situação.

Sobre  as  possíveis  intervenções  para  solucionar  o  problema,

verificou-se que, recentemente, o Estado do Maranhão anunciou a realização de obras

para a adequação da feira externa ao Mercado do Peixe, por meio da ação de diversos

órgãos, conforme notícia que se extraí de sua página na internet4:

Na manhã desta quinta-feira (16), o secretário de Estado das Cidades e Desen-
volvimento Urbano, Márcio Jerry, e o presidente da Agência Executiva Metro-
politana (AGEM), Lívio Corrêa, realizaram vistoria técnica para o início da revi-
talização do Mercado do Peixe, localizado no bairro do Portinho, área do Anel
Viário, na região do Centro Histórico de São Luís. A obra será realizada pelo
Governo do Estado sob coordenação da AGEM, e o projeto é uma parceria
com a Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano (Secid).
Considerado um dos principais pontos de comércio de pescados de São Luís, o
Entreposto Pesqueiro-Mercado de Mariscos ou Feira do Portinho, como é po-
pularmente conhecido, receberá serviços de revitalização para garantir um es-
paço adequado, seguro e higiênico para os feirantes e com conforto para os
consumidores. 
O projeto de revitalização do mercado contempla serviços de drenagem; cober-
tura;  pavimentação; pisos e revestimentos;  esquadrias;  louças e acessórios;
instalações hidráulicas e sanitárias; reservatórios de água; instalações elétricas
e iluminação; reforma dos quiosques existentes; pintura; paisagismo e estacio-
namento.

A medida é decorrente não do planejamento próprio do Estado do

Maranhão,  mas  de  transação  homologada  em  ação  civil  pública  promovida  pelo

Ministério Público Estadual, o qual empreendeu por razões fáticas diversas das aqui

tratadas, ligadas à regularização da feira, com a construção de um novo mercado para

pescados  e  terminal  de  atracamento  de  embarcações,  mediante  a  adequação  dos

4 Disponível em < https://www.ma.gov.br/agenciadenoticias/?p=319314>, acesso em 15 de dezembro de 
2021. Consta ainda que a reforma do Mercado do Peixe, com a construção de boxes na área externa e 
cobertura, além de terminal para embarcações.
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boxes para a comercialização dos produtos, com higiene e condições sanitárias de

comércio5.

Contudo,  o  projeto de  reforma não traz  qualquer  informação a

respeito da  recuperação ambiental da área,  especialmente em face do acúmulo de

poluição lançada ao longo dos anos na região, sobre a região do manguezal e do canal

do Portinho. 

Em  realidade,  verificou-se  que  a  anunciada  reforma  atende

apenas  à  construção  de  um  Terminal  de  Desembarque  e  Armazenamento  de

Pescado  nas  proximidades  do  Mercado  do  Peixe  e  a  adequação  dos

comerciantes instalados na parte externa do mercado, mas   não   versa diretamente  

sobre  a  poluição  no  manguezal  existente  na  região,  nem  prevê  medidas  para  a

descontaminação da área (canal do Portinho e manguezal adjacente, na lateral e parte

posterior, no rio Bacanga).

Nesse  sentido,  cabe  observar  que  a  omissão  estadual  na

adequação do Mercado do Peixe já resultou na propositura de ação civil pública, pelo

Ministério Público Estadual na Justiça Estadual,  mas que trata de tema diverso do

ora  abordado,  pois  relacionado  às  condições  de  urbanização  da  feira  externa

(adequação dos espaços de comércio de alimentos – funcionamento da feira) sem

adentrar ao tema da poluição e da degradação ambiental causada pelo Poder Público

Estadual, com sua ação e omissão. 

Essa não é a primeira anunciada reforma na feira do Mercado do

Peixe, observando-se em outra ação civil pública, em curso na Justiça Federal,

que  o  Estado  do  Maranhão  informou  por  diversas  vezes  a  adoção  de

5 Trata-se da ação civil pública cível 0824600-35.2019.8.10.0001, que tramita em fase de cumprimento
de sentença, na Vara de Interesses Difusos da Comarca de São Luís, a qual foi resolvida por meio de
sentença homologatória de transação celebrada em juízo, com o seguinte teor: “ SENTENÇA HOMOLO-
GATÓRIA DE TRANSAÇÃO: HOMOLOGO, com fundamento no art. 487, III, “b”, do CPC, a transação
havida entre o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO e o ESTADO DO MARANHÃO, no
qual o Estado do Maranhão se compromete a: (i) No prazo de 30 dias, juntar aos autos o projeto de
construção do novo Mercado do Peixe; (ii) No prazo de 150 dias, concluir a licitação da obra cor-
respondente; (iii) Concluir as obras de construção do novo Mercado do Peixe até Junho de 2021;
(iv) No prazo de 60 dias, a PGE juntará aos autos autorização do Governador do Estado para formaliza-
ção do acordo.” (documento acessível via PJE – www.pje1.tjma.jus.br)
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providências sanitárias, quanto à poluição verificada na região, considerando ser ela

também um foco atrativo de aves, gerador de risco à circulação aérea pela presença de

urubus, sem que medidas tenham sido adotadas6.

Portanto, é necessária a adoção de providências pelo Estado do

Maranhão,  seja  para  a  cessação  da  poluição,  decorrente  do  lançamento  de

efluentes líquidos e resíduos sólidos no manguezal e no canal do Portinho, seja

para a recuperação do mangue degradado/ocupado irregularmente, em decorrência da

feira do Portinho e Mercado do Peixe, a ser objeto de medidas de recuperação, com a

retomada da sua função ecológica. 

Do dever de o Estado de Maranhão fazer cessar a poluição em área de mangue,

no rio Bacanga e no Canal do Portinho

A situação examinada leva à necessidade de se cobrar do Estado

do Maranhão – responsável pelo funcionamento da feira do Portinho, nos arredores do

Mercado  do  Peixe  –  a  adoção  de  medidas  concretas  e  hábeis  a  efetivamente

promover a adequação ambiental da feira de pescados, especialmente mediante a

cessação da poluição, como forma de dar concretude ao Art. 225 da CF/1988.

No caso concreto, a omissão do Estado do Maranhão é lesiva à

promoção e recuperação de processos ecológicos essenciais7,  especialmente à

manutenção da função ecológica do manguezal adjacente e do canal do Portinho,

que são atingidos pelos efluentes líquidos e sólidos, com prejuízo ao rio Bacanga. 

Há dois aspectos a serem especialmente considerados – Um, o

prejuízo à função ecológica do mangue adjacente,  em virtude do lançamento  in

natura de efluentes não tratados e resíduos sólidos. De fato, conforme a previsão do

6 Trata-se da ação civil pública promovida pelo MPF contra a INFRAERO, o ESTADO DO MARANHAO e
o Município de São Luís, para que os Entes requeridos promovam as medidas necessárias ao poder de
polícia relativamente aos focos atrativos de aves,  causadores de risco à circulação de aeronaves –
Processo 0009352-18.2013.4.01.3700
7 Art. 225 da CF/1988[...] § 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: I -
preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e
ecossistemas;
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Código  Florestal  Brasileiro,  os  manguezais,  em  toda  a  sua  extensão,  são

considerados  áreas  de  preservação  permanente,  com  a  função  de  prover  os

atributos pertinentes à estabilidade do solo, das margens dos rios e das espécies da

fauna aquática e da flora, que dependem dos serviços ecológicos associados8. Logo, é

inadmissível  a  adoção de ações,  ou a tolerância a omissões,  que possam levar  à

supressão de manguezais,  fora das hipóteses legais.   O outro aspecto decorre do

descarte de efluentes em corpo hídrico (rio Bacanga e canal do Portinho) em

descompasso com os parâmetros de qualidade minimamente exigíveis, de forma

a causar poluição, ante o forte odor, acúmulo de aves, bem assim visíveis resíduos

sólidos  e  restos  da  feira,  em  afronta  à  resolução  do  430/2011  -  CONAMA,  que

estabelece a necessidade de compatibilidade entre o lançamento de efluentes e a

qualidade das águas do corpo hídrico, o que não ocorre no caso concreto9.

Pela  conjugação  dos  dois  aspectos,  é  possível  afirmar  a

ocorrência de poluição, causada, no todo ou em parte, pelo Estado do Maranhão, em

atitude  omissiva,  como  decorrência  da  degradação  ambiental,  na  forma  da  Lei

6.938/1981,  conforme  a  definição  legal  correspondente10.  O  Estado  do  Maranhão

vincula-se especialmente ao local, seja pela administração que exerce do Mercado do

Peixe, seja pela cessão da área em questão, obtida por ele da União. 

8 Conforme o Código Florestal:  Art. 3º, III e Art. 4º, VII, da Lei 12.651/2012
9 De acordo com a referida resolução 430/2011 – CONAMA: Art. 2º A disposição de efluentes no solo,
mesmo tratados, não está sujeita aos parâmetros e padrões de lançamento dispostos nesta Resolução,
não podendo, todavia, causar poluição ou contaminação das águas superficiais e subterrâneas.
Art. 3º Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados diretamente nos
corpos receptores após o devido tratamento e desde que obedeçam às condições, padrões e
exigências dispostos nesta Resolução e em outras normas aplicáveis.
Parágrafo único. O órgão ambiental competente poderá, a qualquer momento, mediante fundamentação
técnica: I - acrescentar outras condições e padrões para o lançamento de efluentes, ou torná-los mais
restritivos,  tendo em vista  as condições do corpo receptor;  ou II  -  exigir  tecnologia  ambientalmente
adequada e economicamente viável para o tratamento dos efluentes, compatível com as condições do
respectivo corpo receptor.
10 Art. 3º da Lei 6.938/1981: III - poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades
que direta ou indiretamente: a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; b) criem
condições adversas às atividades sociais e econômicas;  c) afetem desfavoravelmente a biota; d) afetem
as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente;  e) lancem matérias ou energia em desacordo
com os padrões ambientais estabelecidos
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Assim verificado o dano ambiental, surge o dever de reparação

(art.  14,  parágrafo  único,  da  Lei  6.938/198111)  destacando-se,  dentre  as  medidas

recuperatórias, a  cessação da atividade danosa,  pois ilícita,  apta a interromper a

cadeia de degradação da qualidade do espaço. 

É indispensável, pois, a adoção de providências 1) de cessação

do ilícito ambiental; 2) de recuperação do espaço degradado; e 3) de indenização pelos

prejuízos difusos causados pela poluição ao longo dos anos12.

É de se ressaltar, ademais, que a providência postulada limita-se

a exigir a correção de quadro de degradação ambiental,  em situação que deve ser

obedecida por particulares e pelos Poderes Públicos, sem que tal postulação judicial

represente intervenção indevida nos planos do Poder Executivo, em atividade sob a

inflexão  da  discricionariedade  administrativa,  pois  1)  o  administrador  público  foi

advertido diversas vezes da situação de funcionamento irregular do mercado do peixe

e, especialmente, da feira no seu entorno; 2) essa advertência, quanto ao quadro de

poluição e irregularidade, deu-se inclusive no contexto de outras ações judiciais que

tramitam há tempos (acima mencionadas), conquanto tenham objeto diverso do aqui

apontado,  com  lapso  temporal  suficiente  para  a  inclusão  das  providências  de

contenção da poluição no orçamento público.

No mesmo sentido, o e. STJ tem o entendimento de que o recurso

genérico  à  alegação  de  interferência  no  campo  de  políticas  públicas  pelo  Poder

11 §  1º  -  Sem  obstar  a  aplicação  das  penalidades  previstas  neste  artigo,  é  o  poluidor  obrigado,
independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente
e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade
para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.
12Sobre a cumulação dos pedidos em ação civil  pública:  “(…) 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.
(RESP 201200143467, BENEDITO GONÇALVES, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:16/09/2014 )
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Judiciário  ou  nas  escolhas  discricionárias  do  administrador  não  impede  o  controle

judicial das omissões públicas, quando, além de vulneradoras de direitos ou deveres

fundamentais  (como  é  o  caso  da  proteção  ambiental),  coloquem  em  risco  a

incolumidade pública13, seja ao gerar a poluição, com prejuízo à saúde pública, seja a

criar foco atrativos de aves, com risco de acidentes aéreos.

Desse modo, as providências postuladas pelo Ministério Público

Federal mostram-se juridicamente adequadas e expressam requerimento de prestação

13 Consulte-se, nesse sentido, dentre outros: AMBIENTAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ENXURRADAS E ALAGAMENTOS. OBRAS DE DRENAGEM EM PROL DO
MEIO AMBIENTE. PREJUÍZO À SAÚDE PÚBLICA. RISCO DE VIDA DA POPULAÇÃO. PROTEÇÃO
POR VIA DA ACP.  ESFERA DE DISCRICIONARIEDADE DO ADMINISTRADOR.  INGERÊNCIA DO
PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal a quo
que, com argumento na proteção do princípio da separação dos Poderes, denegou o pleito de realização
de obras de drenagem no Município de Dourados, necessários para conter os alagamentos, devastação
das áreas florestais  pela  força das águas,  queda de muros causada pelas enxurradas,  abertura  de
crateras que tomam as ruas da cidade, causando risco à saúde e à vida das pessoas. 2. Na origem, o
Ministério  Público  do Estado  de Mato  Grosso do  Sul  ajuizou Ação Civil  Pública visando obrigar  os
recorridos a adotar providências quanto à adequação e à manutenção do sistema de drenagem de água
pluviais  em  alguns  bairros  do  Município  de  Dourados,  notadamente  no  Centro  Social  Marista  de
Dourados (bairro  João Paulo II),  Jardim Universitário,  Jardim das Primaveras e nos Altos do Indaiá.
Argumenta que inexiste sistema eficiente de drenagem de águas dos rios nos locais apurados, por falta
tanto de estrutura física como de manutenção ou improficiência dos sistemas implantados. 3. Nesse
contexto,  cinge-se  a  controvérsia  a  verificar  a  possibilidade  de  intervenção  judicial  em matéria  de
saneamento,  ante  a  morosidade em se  implementar  o  sistema  de  drenagem de  águas  pluviais  no
Município  de  Dourados.  4.  Nesse  diapasão,  observa-se  que  há  contradictio  in  adjecto  no  acórdão
recorrido, uma vez que ele demonstra claramente ter havido sérios alagamentos em certos bairros da
cidade e que o responsável seria o Executivo através de projetos de drenagem, contudo não considera
violados os arts. 2º, I e III, e 3º da Lei 11.445/2007 e o art. 3º da Lei 8.080/1990. Ao reverso, o aresto
eterniza a omissão do Executivo, engessando o Judiciário. 5. Consoante a posição do Supremo Tribunal
Federal: "O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública
adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que
isso configure violação do princípio da separação de poderes" (AI 708.667 AgR, Relator(a): Min. Dias
Toffoli, Primeira Turma, julgado em 28/2/2012). Nesse sentido: RE 595.595 AgR/SC - Rel Min. Eros Grau,
julgado em 28.4.2009, DJe 29.5.2009. 6. O STJ tem firme orientação de que, ante a demora ou inércia
do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação
de políticas públicas para o cumprimento de deveres previstos no ordenamento constitucional, sem que
isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível (REsp 1.367.549/MG, Rel.
Ministro  Humberto  Martins,  Segunda  Turma,  DJe  8.9.2014).  7.  Comprovado  tecnicamente  ser
imprescindível, para o meio ambiente, a realização de obras de drenagem, tem o Judiciário legitimidade
para  exigir  o  cumprimento  da  norma.  REsp  575.998/MG,  Rel.  Min.  Luiz  Fux,  Primeira  Turma,  DJ
16.11.2004, e REsp 429.570/G0, Rel. Min.
Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 22.3.2004.
8.  Recurso  Especial  provido.  (REsp  1804607/MS,  Rel.  Ministro  HERMAN  BENJAMIN,  SEGUNDA
TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 11/10/2019)
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regular  de  serviço  público  e  contenção  da  poluição,  com a  recuperação  de  áreas

degradadas – mangue no rio Bacanga e Canal do Portinho.

DA NECESSIDADE DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA

No  caso  concreto,  existe  situação  de  urgência  ambiental,  em

virtude do acúmulo ao longo do tempo do lançamento de efluentes não tratados, a

comprometer a qualidade do ecossistema de mangue e dos corpos hídricos da região.

A persistência no tempo da ação poluidora tem efeito sinérgico quanto ao reiterado

lançamento de efluentes não tratados, a exigir que se coíba a continuidade da ação

poluidora.

Com efeito, não há qualquer direito no prosseguimento de ação

poluidora, mesmo diante do passar do tempo e da circunstância de o responsável ser o

Poder Público. Pelo contrário, a reiterada omissão do Estado do Maranhão, desde a

década  de  1990,  concorre  para  o  agravamento  do  quadro  local,  cujo  cenário  de

degradação  é  perceptível  visualmente  diante  das  águas  turvas,  enegrecidas,  que

correm do canal do Portinho para o rio Bacanga. Além da visão, o olfato identifica a

ausência  de  de  saneamento  naquela  feira,  com  os  restos  de  pescado  e  material

inservível atirado em direção ao manguezal.

Por  sua  vez,  a  realização  de  obra  pública  no  local,  como  a

anunciada  reforma  da  feira  e  a  construção  do  atracadouro,  não  solucionará  o

problema, pois não contempla a realização de ações de despoluição e, sobretudo, o

combate à redução clandestina de efluentes e lixo, frequente na área. A forte atração

de aves que se alimentam dos resíduos, especialmente urubus, converte o espaço

aéreo acima em local de risco para a circulação de aeronaves.

Por  essas  razões,  é  possível  falar  em  risco  de  dano  na  não

concessão da tutela de urgência, com a persistência da situação poluidora, uma vez

que  a  falta  de  deferimento  da  obrigação  judicial  sinalizaria  tolerância  quanto  ao

funcionamento sem saneamento da região. 
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Por  sua  vez,  existem  documentos  capazes  de  atestar  a

verossimilhança  das  alegações,  que  são  decorrentes:  1)  de  laudos  da

Superintendência  de  Patrimônio  da  União  e  da  SEMMAN/São  Luís,  a  atestar  a

degradação do manguezal; 2) laudo da vigilância sanitária, a atestar que a poluição é

causada pela feira e mercado do Portinho; 3) informação da SPU a respeito da cessão

da área ao estado do Maranhão, desde a década de 1990; 4) ausência de providências

adequadas da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, conforme acima explicado.

O  conjunto  de  documentos  referidos  permite  compreender  de

forma convergente quem é o responsável pela degradação, a qual se configura em

virtude de ação danosa ao meio ambiente, bem assim o nexo de causalidade. Fica

evidente,  ainda,  a  necessidade  de  antecipação  de  medidas  que  façam  cessar  a

poluição, ainda que permitam o funcionamento da feira como espaço de abastecimento

alimentar, contanto que haja saneamento adequado.

Porém,  a ausência de  providências concretas  e adequadas do

Estado  do  Maranhão  –  notadamente  porque  as  obras  previstas  não  trazem

providências destinadas à recuperação do manguezal e do canal do Portinho e do rio

Bacanga – não deixam outra saída, que não a postulação de providências judiciais

adequadas à cessação do ilícito.

DOS PEDIDOS

ISSO POSTO, o Ministério Público Federal requer o julgamento

pela procedência dos seguintes pedidos:

1)  LIMINARMENTE,  após  facultar  a  prévia  oitiva  do  ente

requerido,  a  imposição  de  obrigação  de  fazer,  para  que  o  Estado  do  Maranhão

promova  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
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sistema da CAEMA, já existente na região, no prazo de 180 dias; 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;

2)  LIMINARMENTE,  após  facultar  a  prévia  oitiva  do  ente

requerido,  a  imposição  de  obrigação  de  fazer,  para  que  o  Estado  do  Maranhão

promova 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;

3)  LIMINARMENTE,  após  facultar  a  prévia  oitiva  do  ente

requerido, a imposição de obrigação de fazer ao Estado do Maranhão, por meio dos

seus órgãos competentes, para que promova 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;

4) AO FINAL, a confirmação da tutela antecipada concedida (itens

1,2 e 3 acima) ou, em caso de indeferimento liminar, a sua procedência em sentença

(itens 1,2 e 3 acima, ora reiterados nessa fase processual);

5) AO FINAL, a imposição de obrigação de fazer ao requerido, a

fim de obrigar o Estado do Maranhão a apresentar Projeto de Recuperação de Área

Degradada - PRAD, no plano de 180 dias, ao IBAMA (em regime de cooperação com o

Judiciário),  para aprovação e implementação no prazo de dois  anos,  a  contemplar

necessariamente os seguintes pontos: 1) a plena recuperação do manguezal na região

indicada,  inclusive  mediante  o  replantio  e  cuidado  com  a  reparação;  2)  a  plena

recuperação da qualidade das águas do canal do Portinho, com medidas apropriadas a
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evitar que o lançamento com características de odor, inadequação de aspecto visual e

de parâmetros bioquímicos comprometidos atinja o rio Bacanga e o manguezal.

6) AO FINAL, no caso de inviabilidade de recuperação completa

das águas do Canal do Portinho, deverá o Estado do Maranhão ser condenado no

pagamento de indenização, a ser arbitrada pelo Juízo, cujo valor será revertido para a

recuperação de outras áreas ambientais na capital maranhense, conforme projeto a ser

apresentado pelo requerido.

Solicita-se que as decisões que imponham obrigação de fazer ao

Estado  do  Maranhão  sejam  comunicadas  ainda  pessoalmente  aos  gestores  da

SINFRA,  SEMA e  Agência  Metropolitana,  a  fim  de  permitir  o  acompanhamento  e

eventual responsabilidade pelo descumprimento.

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.

Por  fim,  solicita-se que o atendimento das obrigações aqui

estipuladas  não  seja  condicionado,  quanto  a  sua  realização,  às  demais

providências de reforma da infraestrutura da feira e construção de terminal de

embarque, pois relativamente independentes.

DA CITAÇÃO E DEMAIS REQUERIMENTOS

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

a) a citação do réu, já devidamente qualificado, para contestar a

presente demanda, sob pena de decretação da revelia.

Acompanha a inicial documentos pertinentes ao caso, pertinentes

à Notícia  de  Fato  em epígrafe,  que deu causa à  presente  ação,  que representam

provas suficientes das alegações aqui apresentadas, hábeis a demonstrar a situação

ora apontada como ilegal.
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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.

Em relação à audiência de conciliação, o MPF manifesta-se pela

sua postergação para fase posterior ao oferecimento de contestação, seja em virtude

da  urgência  destacada,  seja  em  razão  da  necessidade,  tratando-se  de  causa

complexa,  de  conhecer  os  pontos  controvertidos  com  a  Administração  Pública,

ressaltando-se ainda a circunstância de o Estado do Maranhão não ter demonstrado o

cumprimento espontâneo ou a celebração de acordos em ações em curso na 8ª Vara

da Seção Judiciária do Maranhão.

Por fim, atribui-se à causa, de caráter inestimável, o valor de R$

1.000.000,00 (um milhão de reais).

São Luís (MA), data da assinatura eletrônica

ALEXANDRE SILVA SOARES
Procurador da República
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