
SEITRF1 10063626-Sentença 

*******
JUstiça Federal-MA 

FI_87 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHAo

Rubica 

SENTENÇA

TENÇA 2020-TIPOA 

CESSO N. 45069-91.2013.4.01.3700 

ASSE:7100 AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

TOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

U: MUNICíPio DE MIRINZAL 

Vistos etc. 

Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada entre partes MINISTERIO PUBLICO

FEDERAL e MUNICIPIO DE MIRINZAL, qualificadas (f1.03), que objetiva o reconhecimento de 

responsabilidade civil - de natureza ambiental - que decorre da existência de depósitos irregulares de 

resíduos sólidos (lixão) no interior do Projeto de Assentamento Conceição, implantado pelo INCRA - 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, nas proximidades do Rio Soledade, o que causa

graves impactos ambientais negativos ao ecossistema local.

Pretende a condenação do réu em obrigação: 

a) de fazer, consistente no seguinte: (a.1) interdição do depósito de lixo descrito na 
nicial; (a.2) tratamento adequado dos residuos já lançados nessa área, conforme alternativa indicada pelo 
BAMA Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, no prazo de 180

cento e oitenta dias); (a.3) recuperação das áreas degradadas, especialmente quanto o solo e sua 

egetação, bem como os corpos d'água afetados direta ou indiretamente; (a.4) instalação de aterro 

anitário em local adequado, com devido licenciamento junto ao órgão ambiental competente; 

b) de pagar indenização pelos danos causados, insuscetiveis de recuperação. 

Inicial instruida com documentos (fls. 15/109). 

O réu não ofereccu resposta preliminar (f1. 118).
Decisão de deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar a cessação, no 

razo de 06 (seis) meses, do lançamento de resíduos sólidos no projeto de assentamento Conceição, com a 
a consequente interdição, bem como a apresentação de projeto de implantação de aterro sanitário ao 

gão ambiental competente (fls. 120/124). 
O réu foi citado, mas não ofereceu resposta; revelia declarada foi limitada ao efeito 

ocessual (fls. 155/156). 
Ainda no curso da relação processual foram praticados os seguintes atos: 

a) admiss�o da INCRA na condiç�o de assistente litisconsorcial ativo (fls. 155/156); 

b) juntada de documento pelo INCRA (relatório e vistoria realizado na área do "lixão 

193/196): 
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c) manifestação do réu pela perda do objeto, uma vez que já desativou o referido lixaotomou providências quanto å implantação de aterro sanitário; esclareceu que o depósito irregular do-residuos sólidos no Assentamento Conceição foi praticado por conduta do ex-gestor municipal (TIS 202/396). 

d manifestação do autor pela incidëncia pessoal de multa ao gestor municipal, por caus do descumprimento da ordem judicial (f1. 401) petiç�o instruída de documentos (Oficio 20/2016-Rese* Quilombo do Frechal-MA/ICMBio e seus anexos, fls. 417/428); 
e) pedido do réu de designação de audiëncia ou concessão de prazo para limpeza da área alega que o lixão já foi desativado, "mas o que ainda tem no local são alguns residuos do tempo em quE era depositado lá todo o lixo orgânico (.)." (fls. 407/409 e 450/451); 
manifestação do autor e do INCRA pelo indeferimento dos pedidos formulados pel réu (tls. 454 e 456); 

g) reconhecimento do descumprimento da tutela de urgëncia, com a consequent incidência de multa coercitiva contra o réu (f1. 43); 
Eo relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO.

E procedente o pedido.
A prova documental que instrui a inicial - Relatório de Atividades elaborado (2012) De 

INCRAI] e Temo de Constatação (2013) da SEMA - Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recunso
Naturais 2] (ls. 49/93 e 102/107), - demonstra o lançamento iregular de residuos sólidos (lixo) em loca

destinado ao Projeto de Assentamento Conceição, o que tem ocasionado sérios impactos ambientai 

negativos. 
Tais fatos são reforçados por outro Relatório de Vistoria elaborado pelo INCRA cm 201 

e pelo Relatório de Fiscalização/ICMBIO/3959 1/2016, que concluíram que não houve cesação dkor 

lançamento de residuos sólidos na área objeto da demanda réu.[3]
Nesse contexto, é fato que a conduta do municipio réu, consistente em nao promovep

plano de gerenciamento de resíduos sólidos, com a consequente manutenção de lixão, leva a grav

degradação ambiental, com sérios reflexos na saude da população local.

Em tais circunstäncias, se me a gura injustificável o comportamento do réu, no que dien 

respeito ao depósito irregular de residuos sólidos a céu aberto e à ausência de medidas especificas de 

proteção ao meio ambiente e à saúde da população, medidas essas que decorrem de expressadisposiçãq 

legal. 
Não se trata, aqui, de uma opção administrativa discricionária, mas de dever-pod3 

vinculado pelo ordenamento jurídico, que impõe a adoção de especificas providências para que sej 

assegurada a adequada disposição final de rejeitos. 

Sob esse prisma, não basta a realização da simples coleta de lixo; remanesce a obrigaç�l 

legal de o município réu providenciar destinação final adequada aos resíduos sólidos gerados em se 

território, com a instalação de aterro sanitário devidamente licenciado pelos órgãos ambientais. 

ae representar atividade poluidora - passível de multa e embargo -, 
também pode levar à vedação d 

acesso a recursos da União, ou por ela controlados, bem como à impossibilidade de ser o responsave 

beneficiado por incentivos ou financiamento para tal finalidade. 

E fora de dúvida, pois, que a manutenção dos chamados "lixöes', pelos municipios, alen 

DISso concluo que estão presentes os elementos necessários ao reconhecimento aa 

responsabilidade civil do demandado pelos danos apontados. 

promover a reabilitação ambiental da área degradada, através de sua reparação in natura (restauraçao ou 

recuperaçao0)14, bem como pagar quantia indenizatória pelo equivalente da degradação (danos 

insuscetiveIs de reparação); a obrigação de fazer, relativa à reparação do meio ambiente, tem relaçao cot 

Os danos atuais e futuros, ao passo que a obrigação de pagar (quantia certa) têm relação com os dano-

pretéritos que se tornaram irreversiveis (insuscetíveis de reparação). 

Constatada, assim, a prática de conduta lesiva ao meio ambiente, o responsavel aev 
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que se busca nesta ação civil pública alcança prestações de 

F 2 

rsas espéci écies obrigações de fazer e de p pagar -, as quais se completam com o objetivo devasseguraa 
prestaçao da tutela jurisdicional seja a mais eficaz poss No sível. que interessa à higidez do 35Segurar a Siuação que existiria se não tivesse ocorrido

z do meio ambiente, a efetividade da tutela jurisdiionaB: está -
ocorrido o dano ecológico Nos casos de agressastauraçao ou recuperação), como retorno das funcionaliaauc 

o, constitui a opção fundamental do sistema de Maração natural, pode incidir a indenização pelo 
Lei 6.938/81, arts. 2° e 4). 

d0 a0s elementos corpóreos do meio ambiente, a reparação in natura 

idades ambientais que precediam a existência do 
responsabilidade civil; no entanto, n�ão sendo possível a 

(CF, art. 225, caput e parágrafcquivalente financei

a indenização pelos danos insuscetíveis de reparação somente pode ter seu po1S de cumprida a obrigacão de restauracão do meio ambiente, quando entao ter-sc-arâmetros para fixar o valor (quantum) da indenização. 
AUNICÍPIO DE MIRINZAL) em obrigação: 

m tais considerações, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o reu 

e1azer, consistente no seguinte: (a.1) interdição do depósito de lixo descrito na 
4) tratamento adequado dos resíduos já lancados nessa área, conforme alternativa aprovada peo gao cenCiador, no prazo de 180 (cento e oitenta dias); (a.3) recuperação das arcas aegraaadas, peclalmente solo, vegetação e corpos d'água afetados direta ou indiretamente; (a.4) instalaçao ae ateTO nitario em local adequado, com o devido licenciamento junto ao órgão ambiental competentel2), no razo de 180 (cento e oitenta) dias 

b) de pagar indenização pelos danos ambientais causados que forem insuscetiveis de ecuperação. 
A obrigação de fazer, referente à recuperação da área degradada, deverá ser promovida com base em plano de recuperação elaborado por técnico habilitado, com a devida ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), a ser submetido à SEMA - Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos aturais no Estado do Maranhão em até 180 (cento e oitenta) dias e executado com base no prazo por ela SEMA) estabelecido para conclusão dos trabalhos, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.500,00 (mil quinhentos reais), ser revertida ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos (Lei 7.347/85, art. 13), devidaesde o dia em que configurado o descumprimento e exigível depois do trânsito em julgado destaentença.
A obrigação de pagar quantia certa, consistente na fixação de indenização pelos danostonsolidados (insuscetíveis de reparação), deverá ser precedida de liquidação por arbitramento paraefinição do quantum da indenização e revertida ao Fundo Federal de Defesa dos Direitos Difusos (Lei 347/85, art. 13). 

RATIFIC0 a tutela de urgência concedida. 

Custas processuais e honorários advocatícios indevidos. 

Sentença submetida a reexame necessário (CPC, art. 496, 1). 
PR.I. 

Data da assinatura eletrônica. 

RICARD0 FELIPE RODRIGUES MACIEIRRA 

JUIZ FEDERAL

..) Declaramos procedente a representaçao sobe a mplantação de lixão no interior do PA Co. 

isita in loco, conforme descrição anterior veriyicanmos a existëncia de dois lixões em iroo 
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