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SENTENÇA TIPO "A" 
PROCESSO: 1003613-61.2020.4.01.3907 
CLASSE: AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL (65) 

POLO ATIVO: Ministério Público Federal (Procuradoria) 

POLO PASSIVO:MUNICIPIO DE TAILANDIA 

REPRESENTANTES POLO PASSIVO: IARA ANDRESSA DE OLIVEIRA DAMASCENO - PA25228 e RODRIGO

AUGUSTO DE MELO SOUTO - PA24854 
  

 SENTENÇA 
 
Trata-se de ação civil pública pelo Ministério Público Federal em face do Município de
Tailândia/PA, visando, em síntese: a) na desativação dos lixões irregulares localizados nos
Projetos de Assentamento Calmaria II e Maravilha, localizados no município de Tailândia/PA ,
ambos utilizados pela prefeitura dessa municipalidade; b) recuperação ambiental das duas áreas
degradadas em virtude dos dois lixões; c) implantação de um aterro sanitário pelo município de
Tailândia.
 
A liminar foi deferida.
 
Citado, a parte ré apresentou contestação.
 
O réu interpôs agravo de instrumento contra a decisão liminar (Id.  431935392).
 
O MPF, em seguida, formulou réplica à defesa apresentada.
 
Decisão saneadora Id. 528901373.
 
Na manifestação Id. 530900883 , o MPF requereu a intimação do réu para cumprir a liminar e
informou que não tem interesse na produção de provas.
 
Embora intimado, o réu não manifestou interesse em produzir provas.
 
Em suas alegações finais, o MPF requereu a procedência da ação e a aplicação de multa diária
em razão do descumprimento da liminar (Id. 610859850).
 
O réu, por sua vez, apresentou razões finais. Na ocasião, sustentou: i) a nulidade do inquérito civil
instaurado pelo Ministério Público; ii) ausência de comprovação de dano ambiental; iii) violação
ao princípio da separação dos poderes; iv) a Lei 14.026/2020 prorrogou o prazo até dezembro de
2022 para regularização dos lixões a céu aberto.
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É o que importa relatar. Decido.
 
De início, anoto que a nulidade aventada pelo réu foi rechaçada na decisão de evento nº 
528901373, incidindo, assim, a preclusão. Assim, considerando as provas carreadas aos autos e
a rejeição das preliminares, passo à análise do mérito.
 
A prova documental que instrui a inicial, especialmente o Relatório de Atividades elaborado
(2019) pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais do Estado do Pará –
SEMAS (Id. 348692419), demonstra o lançamento irregular de resíduos sólidos (lixo) em locais
destinados a dois Projeto de Assentamento do INCRA (um de 1,1474 ha no lote 67 do PA
Calmaria II e 3,2433 ha no lote 42 do PA Maravilha), o que tem ocasionado sérios impactos
ambientais negativos.
 
Tais fatos são reforçados pelo Laudo n. 2015.01.000003-AMB, confeccionado pelo Centro de
Perícias Científicas Renato Chagas, que concluiu “De acordo com o que foi constatado in
locu, o local periciado DEPÓSITO MUNICIPAL DE LIXO DE TAILÂNDIA (LIXÃO), provocava
degradação ambiental em sua área interna e na área do seu entorno” (Num. 348692419 -
Pág. 33). No mesmo sentido, é o relatório do INCRA (Num. 348692419 - Pág. 82).
 
Nesse contexto, é fato que a conduta do município réu, consistente em não promover plano de
gerenciamento de resíduos sólidos, com a consequente manutenção de lixão, leva a grave
degradação ambiental, com sérios reflexos na saúde da população local. Na contestação, o
Município de Tailândia alegou que elaborou o plano de destinação dos rejeitos, contudo, não
apresentou provas.
 
Em tais circunstâncias, se me afigura injustificável o comportamento do réu, no que diz respeito
ao depósito irregular de resíduos sólidos a céu aberto e à ausência de medidas específicas de
proteção ao meio ambiente e à saúde da população, medidas essas que decorrem de expressa
disposição legal.
 
Não se trata, aqui, de uma opção administrativa discricionária, mas de dever-poder vinculado pelo
ordenamento jurídico, que impõe a adoção de específicas providências para que seja assegurada
a adequada disposição final de rejeitos.
 
Sob esse prisma, não basta a realização da simples coleta de lixo; remanesce a obrigação legal
de o município réu providenciar destinação final adequada aos resíduos sólidos gerados em seu
território, com a instalação de aterro sanitário devidamente licenciado pelos órgãos ambientais.
 
É fora de dúvida, pois, que a manutenção dos chamados “lixões”, pelos municípios, além de
representar atividade poluidora - passível de multa e embargo -, também pode levar à vedação de
acesso a recursos da União, ou por ela controlados, bem como à impossibilidade de ser o
responsável beneficiado por incentivos ou financiamento para tal finalidade.
 
Em sua defesa, o réu alegou que não possui condições financeiras para implantar o aterro
sanitário, conforme a determinação judicial.
 
Sem razão ao demandado. Explico.
 
A Lei nº 12.305/10, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, estabeleceu o prazo de
quatro anos para que os municípios realizassem as atividades necessárias a regularizar a
disposição final dos resíduos. Entretanto, no caso vertente, observa-se que, mesmo com a
concessão do prazo da lei (4 anos a partir de agosto de 2010, conforme disposto na antiga
redação do art. 54 da referida lei), o município não promoveu nenhuma medida para efetivar a
previsão legal de coleta e destinação de resíduos sólidos, o que não pode ser justificado apenas
com impossibilidade financeira, sob pena de tornar preceitos constitucionais e dispositivos legais
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inócuos. Pelo contrário, o réu implantou dois lixões irregulares, causando danos sociais e
ambientais.
 
O réu deve garantir o mínimo existencial e a prevenção de maiores danos para o meio ambiente e
para a população, sob pena de afrontar diretamente a Constituição Federal.
 
Cabe registrar que não há violação ao princípio da separação dos Poderes. Isso porque uma das
tarefas primordiais do Poder Judiciário é atuar para a efetivação dos direitos fundamentais,
especialmente aqueles que se encontram previstos na Constituição Federal. Confira-se:
 

(...) É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem
que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes,
determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao
direito constitucional à saúde. (...) STF. 1ª Turma. ARE 947.823 AgR, Rel. Min.
Edson Fachin, julgado em 28/6/2016.
 

Ademais, diferentemente do que foi alegado na contestação, a prorrogação do prazo previsto na
nova redação do art. 54 daquela lei não se aplica ao município demandado, tendo em vista que
beneficia apenas aos Municípios que até 31/12/2020 tenham elaborado plano intermunicipal de
resíduos sólidos ou plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos e que disponham de
mecanismos de cobrança que garantam sua sustentabilidade econômico-financeira. No caso em
tela, o réu não apresentou o referido plano e sequer justificou o motivo pelo qual não elaborou o
plano. Confira-se:
 

“Art. 54. A disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos deverá ser
implantada até 31 de dezembro de 2020, exceto para os Municípios que até
essa data tenham elaborado plano intermunicipal de resíduos sólidos ou plano
municipal de gestão integrada de resíduos sólidos e que disponham de
mecanismos de cobrança que garantam sua sustentabilidade econômico-
financeira, nos termos do art. 29 da Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007 , para
os quais ficam definidos os seguintes prazos:
 
I - até 2 de agosto de 2021, para capitais de Estados e Municípios integrantes de
Região Metropolitana (RM) ou de Região Integrada de Desenvolvimento (Ride) de
capitais;
 
II - até 2 de agosto de 2022, para Municípios com população superior a 100.000
(cem mil) habitantes no Censo 2010, bem como para Municípios cuja mancha
urbana da sede municipal esteja situada a menos de 20 (vinte) quilômetros da
fronteira com países limítrofes;
 

                                  (..)”
 
De toda sorte, o réu está omisso quanto ao dever de realizar a disposição final ambientalmente
dos rejeitos desde agosto de 2014, data limite prevista na antiga redação do art. 54 da Lei nº
12.305/10.
 
Disso concluo que estão presentes os elementos necessários ao reconhecimento da
responsabilidade civil do demandado pelos danos apontados.
 
Constatada, assim, a prática de conduta lesiva ao meio ambiente, o responsável deve promover a
reabilitação ambiental da área degradada, através de sua reparação in natura (restauração ou
recuperação), bem como pagar quantia indenizatória pelo equivalente da degradação (danos
insuscetíveis de reparação); a obrigação de fazer, relativa à reparação do meio ambiente, tem
relação com os danos atuais e futuros, ao passo que a obrigação de pagar (quantia certa) têm
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relação com os danos pretéritos que se tornaram irreversíveis (insuscetíveis de reparação).
 
A proteção do meio ambiente que se busca nesta ação civil pública alcança prestações de
diversas espécies – obrigações de fazer e de pagar –, as quais se completam com o objetivo de
assegurar que a prestação da tutela jurisdicional seja a mais eficaz possível.
 
No que interessa à higidez do meio ambiente, a efetividade da tutela jurisdicional está em
assegurar a situação que existiria se não tivesse ocorrido o dano ecológico.
 
Nos casos de agressão aos elementos corpóreos do meio ambiente, a reparação in natura 
(restauração ou recuperação), como retorno das funcionalidades ambientais que precediam a
existência do dano, constitui a opção fundamental do sistema de responsabilidade civil; no
entanto, não sendo possível a reparação natural, pode incidir a indenização pelo equivalente
financeiro (CF, art. 225, caput e parágrafo 3º; Lei 6.938/81, arts. 2º e 4º).
 
Por isso, a indenização pelos danos insuscetíveis de reparação somente pode ter seu valor
estabelecido depois de cumprida a obrigação de restauração do meio ambiente, quando então
ter-se-á parâmetros para fixar o valor (quantum) da indenização.
 
Ante o exposto, ratifico a tutela de urgência concedida e, no mérito, JULGO PROCEDENTE o
pedido para CONDENAR o Município de Tailândia em obrigação (art. 485, I, do CPC):
 
a) de fazer, consistente no seguinte:
 
(a.1) interdição dos depósitos de lixos descritos na inicial;
 
(a.2) remanejar o descarte de resíduos sólidos para área diversa, afastada de residências,
aquíferos e cursos d'água, ou a adaptação da área atualmente utilizada, a partir da adoção de
medidas tecnicamente adequadas, de forma a minimizar os danos ao meio ambiente e à saúde
pública, conforme solução temporária autorizada pela SEMAS/PA;
 
 (a.3) recuperação das áreas degradadas, especialmente solo, vegetação e corpos d’água
afetados direta ou indiretamente;
 
 (a.4) instalação de aterro sanitário em local adequado, com o devido licenciamento junto ao
órgão ambiental competente, no prazo de 1 (um) ano, contado a partir da intimação desta
decisão, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além das responsabilidades
civis e criminais que poderão ser imputadas aos responsáveis por eventual descumprimento da
obrigação de fazer;
 
(a.5) apresentar mensalmente estudos de solo e dos corpos hídricos localizados nas áreas do
dano (recomendação da SEMAS/PA - Relatórios de Fiscalização nos Autos de Infração AUT-1-
T/19-04- 10707 e 1-S/19-04-00116), com vistas a subsidiar soluções temporárias que venham a
ser adotadas.
 
b) de pagar indenização pelos danos ambientais causados que forem insuscetíveis de
recuperação.
 
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 Naturais no Estado do Pará 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 e quinhentos reais), ser revertida ao Fundo de Defesa de Direitos
Difusos (Lei 7.347/85, art. 13), devida desde o dia em que configurado o descumprimento e
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exigível depois do trânsito em julgado desta sentença.
 
A obrigação de pagar quantia certa, consistente na fixação de indenização pelos danos
consolidados (insuscetíveis de reparação), deverá ser precedida de liquidação por arbitramento
para definição do quantum da indenização e revertida ao Fundo Federal de Defesa dos Direitos
Difusos (Lei 7.347/85, art. 13).
 
Custas processuais e honorários advocatícios indevidos.
 
Sentença submetida a reexame necessário (CPC, art. 496, I).
 
Intime-se o réu para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o cumprimento da liminar, sob
pena de incidência da multa arbitrada na decisão liminar, independentemente de outras
cominações legais.
 
Notifique-se o Relator do recurso interposto pelo réu acerca desta sentença (Id.  431935392).
 
Intimem-se.
 
Tucuruí/PA, data e assinatura eletrônicas.
 
Juiz Federal Titular
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