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PROCESSO Nº: 0800628-36.2019.4.05.8205 - AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RÉU: GERALDO TERTO DA SILVA
14º VARA FEDERAL - PB (JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO)

DECISÃO

Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - MPF em
face do MUNICÍPIO DE CACIMBAS/PB, objetivando a recuperação ambiental decorrente de
lixão  ilegal,  por  meio  da  apresentação  de  Plano  Municipal  de  Gestão  de  Resíduos  sólidos
(PMGR), execução do Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD) e o pagamento de
indenização por dano extrapatrimonial ambiental, conforme exordial de id. 4058205.4222203.

Em sede de liminar, requer a adoção das seguintes providências:
a)  elaborar e  apresentar  à SUDEMA um Plano Municipal  de Gestão integrada de Resíduos
Sólidos (PMGIRS), contendo os requisitos expressos na Seção IV da Lei n. º 12.305/2010;
b)  decidir entre participar efetivamente de um consórcio para a gestão dos resíduos sólidos ou
definir individualmente, como município, o modelo de gestão para resíduos;
c)  providenciar  o  encerramento  do  lixão  em  questão  através  da  execução  de  Plano  de
Recuperação de Área degradada (PRAD) mediante autorização da SUDEMA;
d) efetuar destinação ambientalmente adequada para os resíduos sólidos gerados no município e
nas comunidades;
e) contratar empresa especializada em serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição
final de resíduos de saúde, conforme RDC ANVISA 306/2004;
f) elaborar e aprovar a Política de Resíduos Sólidos do município;
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g) implementar efetivamente o PMGIRS e a Política de Resíduos Sólidos do município.

Aduz, em essência, que:
a)  o  Inquérito  Civil  n.  1.24.003.000135/2018-95 foi  instaurado  para  apurar  dano ambiental
decorrente da existência de lixão ilegal no interior dos terrenos tradicionais das comunidades
quilombolas de Chã e Aracati, situadas na zona rural do Município de Cacimbas/PB;
b)  as  comunidades  quilombolas  de  Aracati  e  Chã  são  formadas  por  aproximadamente  30
famílias que residem em casas relativamente afastadas e que padecem de problemas relativos a
esgotamento  sanitário,  falta  de  água,  eletricidade  e  serviços  de  saúde  e  educação,  como
documentado no IC n. 1.24.003.000231/2015-91, autos de onde o presente Inquérito Civil n.
1.24.003.000135/2018-95 se originou;
c) em inspeção ministerial realizada em 06 de abril de 2017 no IC n. 1.24.003.000231/2015-91,
este representante do Ministério Público Federal esteve em assembleia com representantes das
comunidades para aferir pessoalmente as queixas das pessoas lá residentes. Na ocasião, chamou
a atenção a notícia de que existiria um lixão dentro das terras da comunidade quilombola, fato
que seria, inclusive, de conhecimento da SUDEMA;
d) através de ofício n. 445/2018 requisitou-se à SUDEMA informações sobre o andamento do
processo  administrativo  n.  º  2017-003718,  instaurado  para  apurar  a  expedição  de  licença
ambiental, fiscalização in loco , atuação administrativa ou embargo de um lixão existente no
interior da comunidade quilombola de Chã e Aracati, em Cacimbas/PB;
e)  a  SUDEMA  elaborou  relatório  de  resposta,  no  qual,  verificou-se  que  o  Município  de
Cacimbas foi multado no valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por meio do Processo de Auto de
Infração  n.  º  2015-002774/TEC/AIMU-2895 por  "  lançar  resíduos  sólidos  a  céu  aberto  em
desacordo com as  exigências  estabelecidas  em lei".   A penalidade imposta refere-se a  área
localizada nas proximidades do Distrito de São Sebastião, onde estão instaladas as comunidades
quilombolas de Chã e Aracati;
f) Em 09 de agosto de 2017, em vistoria in loco , a equipe técnica da SUDEMA observou que
há a formação de um lixão de pequeno porte sem cercamento, em uma região de margem de
serra, no fundo do vale, próximo a um corpo hídrico. Ademais, percebeu-se que na localidade
ocorre a queima de resíduos sólidos constantemente;
g)  sendo assim,  percebe-se  que  nas  proximidades  da  região  onde  habitam as  comunidades
quilombolas de Chã e Aracati, existe um lixão utilizado para disposição de resíduos, consistindo
em forma inadequada de disposição final de resíduos sólidos, sem nenhum critério técnico de
proteção ambiental ou à saúde pública;
h)  desse  modo,  as  consequências  dessa  degradação  ambiental  (proliferação  de  vetores  de
doença,  geração  de  odores  desagradáveis,  poluição  do  solo  e  das  águas  superficiais  e
subterrâneas) é extremamente prejudicial tanto para o meio ambiente como para a população
quilombola que lá habita;
i) ao final do Relatório de Fiscalização n. 28/2017 a SUDEMA indicou diligências a serem
tomadas pelo Município de Cacimbas/PB;
j) com o objetivo de se tentar uma solução extrajudicial, o prefeito Geraldo Terto foi notificado
para comparecimento nesta Procuradoria  da República,  sendo que nas três tentativas (23/07
/2018; 16/07/2019 e 31/07/2019) o senhor Geraldo Terto não compareceu, o que caracteriza
desinteresse em resolver extrajudicialmente o conflito.
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Acompanham a inicial os documentos (id. 4058205.4222208 a id. 4058205.4222214). Deu-se a
causa o valor de R$ 1.000,000,00 (um milhão de reais).
Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Decido.

Para  a  concessão  da  tutela  provisória  de  urgência,  com  natureza  antecipada  e  requerida
incidentalmente, em conformidade com o art. 300, "caput" e § 3º, do NCPC, exige-se, a par do
requerimento da parte, o atendimento dos seguintes requisitos: 1) existência de elementos que
evidenciem a probabilidade do direito;  2)  perigo de dano;  3)  reversibilidade dos efeitos  da
decisão.
No caso em exame, estão presentes os citados requisitos legais. 
Em face da sua importância em matéria de proteção ambiental, é importante destacar o teor do
art. 225, da Constituição Federal:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-
se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para
as presentes e futuras gerações.
(...)
§  3°.  As  condutas  e  atividades  consideradas  lesivas  ao  meio  ambiente
sujeitarão  os  infratores,  pessoas  físicas  e  jurídicas,  a  sanções  penais  e
administrativas,  independentemente  da  obrigação  de  reparar  os  danos
causados.

A Constituição  da  República  vigente  inseriu  a  proteção  ao  meio  ambiente  na  competência
comum  de  todos  os  entes  federados,  nos  termos  do  art.  23,  VI.  Ademais,  compete  aos
Municípios: "Organizar e prestar diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, os
serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial"
(art. 30, V).
Assim, é possível perceber que a coleta de lixo (e, por conseguinte, o adequado destino) está
inserida  nas  atividades  com repercussão  local,  o  que  justifica  a  competência  municipal  na
correta consecução de tal serviço público.
Compete,  portanto,  aos  Municípios,  a  implementação  de  procedimentos  e  observância  de
métodos  que  visem  à  coleta  dos  resíduos  sólidos,  dando-lhes  destino  final  sem
comprometimento da qualidade do meio ambiente e da saúde da população.
A Lei Federal nº 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, prevê, em
seu artigo 10, caput, o seguinte:

Art.  10.  A  construção,  instalação,  ampliação  e  funcionamento  de
estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou
potencialmente  poluidores  ou  capazes,  sob  qualquer  forma,  de  causar
degradação  ambiental  dependerão  de  prévio  licenciamento  ambiental".
(Redação dada pela Lei Complementar nº 140, de 2011).
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Portanto,  pela  análise  dos  dispositivos  acima,  verifica-se  que  os  municípios  já  tinham  a
obrigação de cuidar dos resíduos sólidos que produziam (e não simplesmente jogá-los a "céu
aberto",  sem qualquer  tratamento prévio)  e,  por  conseguinte,  de  obter  prévio licenciamento
ambiental por ser tratar de atividade essencialmente poluidora, antes mesmo da instituição da
Política  Nacional  de  Resíduos  Sólidos  (Lei  nº  12.305/2010),  conforme  exegese  de  outros
dispositivos (v.g., art. 225, CF e art. 10 da Lei nº 6.938/1981).
Em reforço, confira-se (grifos não originais):

APELAÇÃO  E  REEXAME  NECESSÁRIO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.
EXISTÊNCIA  DE  LIXÃO  NO  MUNICÍPIO  DE  SAPÉ/PB.
DETERMINAÇÃO  DE  APRESENTAÇÃO  DE  PROJETO  DE
ATERRO  SANITÁRIO  E  DE  PROJETO  DE  RECUPERAÇÃO  DE
ÁREA DEGRADADA (PRAD). IMPROVIMENTO DO RECURSO E DO
REEXAME. 1. Se é certa a prevalência do interesse dos Municípios na
matéria  e  a  ampla  autonomia  na  organização  do  serviço  público  de
limpeza urbana, não menos correto é que essa autonomia sofre restrições
constitucionais (artigo 225 da Constituição Federal), legais (artigo 12 da Lei
nº 2.312/1954, e artigo 10 da Lei nº 6.938/1981) e regulamentares  (artigo
2º,  inciso X, da Resolução nº 01/1986, do CONAMA), entre  as  quais  a
exigência do prévio licenciamento pelo órgão ambiental competente, por
ser tratar de atividade essencialmente poluidora, ao menos no que toca
aos depósitos de "lixo". 2. No caso em exame, colhe-se que há infração à
legislação ambiental no que diz respeito à existência de área que vinha
recebendo "lixo" (até ser interditada/embargada administrativamente),
sem  a  devida  licença  e  em  condições  impróprias,  porque  fora  das
prescrições da Resolução CONAMA nº 308/2002, que estabelece critérios
e  procedimentos  para  o  licenciamento  ambiental  em  Municípios  de
pequeno porte relativamente às unidades de disposição final de resíduos
sólidos e para obras de recuperação de áreas degradadas decorrentes da
disposição  inadequada  destes  mesmos  resíduos.  3.  Nesse  sentido,  a
recuperação da área de 2,0 hectares utilizada como "lixão" e interditada pelo
IBAMA,  é  providência  que  merece  acolhimento.  4.  Quanto  ao  Aterro
Sanitário,  trata-se  de  empreendimento  de  grande  complexidade  técnica  e
operacional  e  significativo  custo  financeiro.  A  Lei  nº  12.305/2010,  que
institui  a  Política  Nacional  de  Resíduos  Sólidos,  trata  da  matéria.  5.  Na
hipótese, observo inércia da Edilidade na implantação do Aterro Sanitário.
Atribuir "descaso" às administrações passadas não exclui a responsabilidade
subjetiva e objetiva na implementação de medidas alusivas à disposição final
dos resíduos. Por outro lado, a despeito de, nas Razões Finais, o Município
de Sapé afirmar que fora celebrado Convênio com o Governo Federal, não
apresentou  tal  Convênio.  6.  Omissões  relativas  a  outras  gestões  somente
podem produzir efeitos judiciais até a instauração da lide e a formação da
relação  processual.  7.  Sucede  que  desde  o  ajuizamento  da  Ação  (2007),
embora  indeferida  inicialmente  a  Tutela  Liminar,  decorreram  vários
exercícios  financeiros.  Tal  inércia  a  envolver  normas  constitucionais
orçamentárias  forma  relação  jurídica  de  Direito  Financeiro  a  constar  das
programações legais pertinentes  e de regência.  8.  A inação administrativa
não  constituiu  causa  excludente  de  responsabilidade  em  decorrência  do
Poder-Dever  da  Administração  de  elaborar  programas  atinentes  à  fiel
implementação de políticas e projetos adequados. 9. As políticas acenadas
nas  Pretensões  Iniciais,  que  dizem  respeito  à  limpeza  urbana,  são  de
relevância a  repercutir  na Saúde Pública.  10.  Por fim,  no que concerne à
recuperação da área de 2,0 hectares utilizada como "lixão" e interditada pelo
IBAMA, é providência que igualmente merece acolhimento. 11. Apelação e
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reexame necessário  improvidos.  (TRF5.  Processo nº  2007.82.00.011122-7.
Relator:  Desembargador  Federal  Flávio  Lima.  Órgão  Julgador:  Primeira
Turma. Data de julgamento: 17/12/2015).

ADMINISTRATIVO.  AMBIENTAL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  LIXO
URBANO.  MUNICÍPIO  DE  PAUDALHO/PE.  DEPÓSITO  A  CÉU
ABERTO.  AUSÊNCIA  DE  LICENCIAMENTO.  RECUPERAÇÃO  DO
MEIO  AMBIENTE.  CONSTRUÇÃO  DE  ATERRO  SANITÁRIO
LICENCIADO  PELO  CPRH.  RESPONSABILIDADE  DO  PODER
PÚBLICO  MUNICIPAL.  1.  Apelação  do  Município  de  Paudalho/PE  e
remessa oficial em face da sentença que julgou procedentes os pedidos, feitos
em ação civil pública, de condenação à reparação de dano ambiental causado,
concernentes ao depósito irregular de lixo urbano no município. 2. A CF/88
estabelece,  no  art.  225,  que  todos  possuem  direito  ao  meio  ambiente
ecologicamente equilibrado, tendo o Poder Público o dever de defendê-lo
e preservá-lo, para que seja assegurado o interesse coletivo. Sem dúvida,
ao  Poder  Judiciário  cabe,  embora  excepcionalmente,  a  imposição  da
implementação  de  políticas  públicas  constitucionalmente  previstas,
quando a omissão  perpetrada comprometa a  própria  integridade dos
direitos sociais igualmente protegidos pela Carta Magna vigente.  3.  É
fato incontroverso que o Município réu promove, ilegalmente, o descarte, a
céu aberto, de resíduos sólidos diretamente sobre o solo, formando o "lixão".
Ante a ausência de licenciamento e consequente falta de técnicas protetivas
apropriadas ou cautela no tratamento dos rejeitos domésticos, coloca-se em
risco o meio ambiente e  a  saúde da população. 4.  A existência  de  local
adequado  para  pôr  lixo  não  é  só  medida  ambiental,  mas  de  saúde
pública,  a  requerer  toda  a  atenção  das  autoridades  competentes.
Salienta-se que o município possui a responsabilidade pela saúde pública
e de preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, razão
pela qual mostram-se acertadas as condenações presentes na sentença de
primeiro grau. 5. Apelação e remessa oficial improvidas. (TRF5 - processo
0007247-02.2011.4.05.8300.  Relator:  Marcelo  Navarro.  Órgão  julgador:
Terceira Turma. Data de julgamento: 01/08/2013).

De todo modo, apenas por meio da Lei nº 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos)
foi instituída legislação específica e detalhada sobre a destinação dos resíduos sólidos (embora,
como já se viu, a obrigação já existisse anteriormente). Esta lei incumbiu aos Municípios a
gestão integrada dos resíduos gerados nos seus respectivos territórios (grifos não originais):

Art. 10. Incumbe ao Distrito Federal e aos Municípios a gestão integrada
dos resíduos sólidos gerados nos respectivos territórios, sem prejuízo das
competências de controle e fiscalização dos órgãos federais e estaduais do
Sisnama, do SNVS e do Suasa, bem como da responsabilidade do gerador
pelo gerenciamento de resíduos, consoante o estabelecido nesta Lei.

O art.  3º  da mesma Lei considera disposição final ambientalmente adequada a "distribuição
ordenada de rejeitos em aterros, observando normas operacionais específicas de modo a evitar
danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos".
A referida Lei  da Política Nacional  de Resíduos Sólidos prevê ainda, em seus artigos 18 e
seguintes, a sistematização e o planejamento municipal através de Planos Municipais de Gestão
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Integrada  de  Resíduos  Sólidos  como  instrumento  de  políticas  públicas  e  de  obtenção  de
recursos:

Art. 18. A elaboração de plano municipal de gestão integrada de resíduos
sólidos, nos termos previstos por esta Lei, é condição para o Distrito Federal
e os Municípios terem acesso a recursos da União, ou por ela controlados,
destinados a empreendimentos e serviços relacionados à limpeza urbana e ao
manejo de resíduos sólidos, ou para serem beneficiados por incentivos ou
financiamentos  de  entidades  federais  de  crédito  ou  fomento  para  tal
finalidade.

Há dispositivo proibindo algumas formas de destinação ou disposição final de resíduos sólidos
ou  rejeitos,  dentre  elas,  o  lançamento  "in  natura"  a  céu  aberto,  excetuados  os  resíduos  de
mineração (art. 47, II).
Apesar de existir projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados pretendendo estender o
prazo até o ano de 2021 para que os municípios se adequem à nova lei (PL 2289/2015),  o
encerramento do prazo ocorreu em 2014 (art. 54 da lei mencionada).
Após estas considerações, passo à análise do caso concreto.

Caso concreto
Narra o MPF que o município de Cacimbas/PB vem descumprindo, reiteradamente, a legislação
ambiental quanto à destinação adequada dos resíduos sólidos, por manter, a céu aberto e sem
cuidados sanitários, um "lixão" localizado no Distrito de São Sebastião, onde estão instaladas as
Comunidades Quilombolas (Chã e Aracati).
Assim sendo, o MPF, requer a concessão da tutela de urgência nos seguintes termos:
a)  elaborar e  apresentar  à SUDEMA um Plano Municipal  de Gestão integrada de Resíduos
Sólidos (PMGIRS), contendo os requisitos expressos na Seção IV da Lei n. º 12.305/2010;
b)  decidir entre participar efetivamente de um consórcio para a gestão dos resíduos sólidos ou
definir individualmente, como município, o modelo de gestão para resíduos;
c)  providenciar  o  encerramento  do  lixão  em  questão  através  da  execução  de  Plano  de
Recuperação de Área degradada (PRAD) mediante autorização da SUDEMA;
d) efetuar destinação ambientalmente adequada para os resíduos sólidos gerados no município e
nas comunidades;
e) contratar empresa especializada em serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição
final de resíduos de saúde, conforme RDC ANVISA 306/2004;
f) elaborar e aprovar a Política de Resíduos Sólidos do município;
g) implementar efetivamente o PMGIRS e a Política de Resíduos Sólidos do município.

Compulsando os autos, destaco os seguintes pontos: 
a) em 06/04//2017, o MPF realizou reunião, in loco, com as comunidades quilombolas de Serra
Feia,  Aracati  e  Chã,  localizadas  no  município  de  Cacimbas/PB,  para  tratar  sobre  algumas
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questões  sociais  e  econômicas,  dentre  elas,  destaco  o  serviço  de  coleta  de  lixo,  objeto  da
presente demanda, sobre o qual foi relatado que "não há coleta de lixo em Chã e Aracati. E
mais,  há um lixão do distrito de São Sebastião dentro da comunidade quilombola, tendo já
havido até visita da SUDEMA para fiscalizar o problema" (id. 4058205.4222212, fls. 6-23);
b) a prefeitura apresentou resposta informando que: "referente a existência de lixão nos sítios
Chão  e  Aracati,  informamos  que  na  localidade  existem cerca  de  150  casas,  extremamente
distantes umas das outras o que dificulta a coleta do lixo e sua destinação. A prefeitura irá
realizar estudos técnicos para que o lixo seja depositado onde atualmente está situado o lixão e
retirado mensalmente ou outra solução, uma vez que considerando os custos e a localidade, o
município não possui condições financeiras para coletar o lixo e levar para outro local" (id.
4058205.4222212, fls. 25-26).
c) o Relatório de Fiscalização n. 28/2017 realizado pela SUDEMA sintetiza informações sobre
a expedição de Licença ambiental,  fiscalização relativa a autuação ou embargo no lixão do
Município de Cacimbas e também sobre a existência de outro lixão nas comunidades de Chã e
Aracati (id. 4058205.4222212, fls. 45-47), vejamos:

c.1)  o  município  de  Cacimbas/PB  teve  uma  área  de  grande  extensão
licenciada como aterro com Licença de Operação n. 1502/12 que venceu em
730 dias e não consta processo de solicitação para renovação da licença de
operação do Aterro Sanitário Simplificado, localizado na zona rural;
c.2) em consulta ao SACS foi  verificado que o município foi multado no
valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por "fazer funcionar serviços (aterro
sanitário) utilizadores de recursos ambientais potencialmente poluidor sem a
devida licença ambiental competente";
c.3) no caso das comunidades quilombolas, Chã e Aracati, a prefeitura do
município de Cacimbas/PB foi multada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais)  por  "lançar  resíduos  sólidos  a  céu  aberto  em  desacordo  com  as
exigências estabelecidas em lei";
c.4)  na  visita  in  loco  realizada  pela  SUDEMA,  em agosto  de  2017,  nas
comunidades quilombolas, observou-se um lixão de pequeno porte que não
possui  cercamento,  podendo-se  observar  que  há  constantes  queimas  de
resíduos;
c.5) foi observado que, nos locais visitados, existe o lixão para deposição dos
resíduos,  que por sua vez é uma forma inadequada de disposição final de
resíduos sólidos, caracterizada pela sua descarga sobre o solo, sem critérios
técnicos  e  medidas  de  proteção  ambiental  ou   à  saúde  pública,  sendo  o
mesmo que descarregar a céu aberto;
c.6)  por  fim,  a  SUDEMA orientou a tomada de algumas providências no
tocante à gestão de resíduos sólidos.

d)  nas  fotos  acostados  aos  autos  (id.  4058205.4222213,  fls.  3-11)  observa-se  que  o  local
inicialmente destinado para aterro sanitário apresenta resíduos sólidos sem a devida destinação
ambiental, com indícios de resíduos parcialmente carbonizados;
e)   na tramitação do  Inquérito  Civil  n.  1.24.003.000135/2018,  instaurado  com o bjetivo  de
apurar dano ambiental (lixão das comunidades quilombolas Chã e Aracati), o MPF notificou o
Prefeito  Municipal  de  Cacimbas/PB  para  tentar  uma  solução  extrajudicial  -  26/07/2018,
24/07/2019  e  08/08/2019  -  sem,  contudo,  obter  êxito,  diante  do  não  comparecimento  do
notificado (id. 4058205.4222214).  
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Assim, pelos elementos presentes nos autos, verifica-se que o município, reiteradamente (ao
menos desde 2017), não cumpre a legislação ambiental ao dispor os resíduos sólidos de maneira
inadequada na região das comunidades quilombolas (Chã e Aracati), de modo que a pretensão
autoral deve ser acolhida.
Por  não  existir  licenciamento  para  operação  de  aterro  sanitário  simplificado  (licença  de
operação n. 1502/12 vencida em 2012 e não mais renovada - id. 4058205.4222212, fl. 46), nem
o devido cuidado em respeitar a legislação ambiental, inexistindo o plano municipal de gestão
integrada de resíduos sólidos, coloca-se em risco o meio ambiente e a saúde da população, em
especial as comunidades quilombolas Chã e Aracati, localizadas próximas ao "lixão".
Os seguintes precedentes do TRF 5a. Região seguem no mesmo sentido (grifos não originais): 

APELAÇÕES. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. LIXÃO A
CÉU  ABERTO.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DA  DEMANDA.
CONDENAÇÃO  DO  MUNICÍPIO  DEMANDADO  A  INSTALAR
PROJETO  DE  ATERRO  SANITÁRIO  E  REPARAR  A  ÁREA
ANTERIORMENTE  DEGRADADA.  DESARRAZOABILIDADE  NA
ALEGAÇÃO  DE  FALTA  DE  RECURSOS  FINANCEIROS  PARA
CUMPRIR  O  DECISUM.  AUSÊNCIA  DE  CONDENAÇÃO  DO  ENTE
MUNICIPAL  POR  DANO  MORAL  COLETIVO  POR  FALTA  DE
DEMONSTRAÇÃO  DO  EFETIVO  PREJUÍZO  CAUSADO  À
COLETIVIDADE.  VALOR  DOS  HONORÁRIOS  DE  SUCUMBÊNCIA.
FIXADO DE ACORDO COM A LEI  PROCESSUAL DE REGÊNCIA..
MANUTENÇÃO  DO  JULGADO.  1  -  In  casu,  trata-se  de  apelações  do
IBAMA  e  do  Município  de  Tacaimbó/PE  contra  sentença  que,  julgando
procedente,  em parte  a  demanda,  condenou  o  município  demandado  a
cumprir a obrigação de fazer, consubstanciada na instalação de Projeto
de Aterro Sanitário, destinado a receber os resíduos sólidos gerados pela
população daquela localidade, condenando, ainda, o ente municipal,  a
reparar  a  área  degradada,  que  era  destinada  a  armazenar  o  lixo
produzido pela comunidade local.  2  -  Por  carecer  de  plausibilidade  e à
míngua  de  prova  do  alegado,  não  merece  prosperar  a  apelação  do
demandado,  embasada  na  afirmação  de  que  não  possui  recursos
orçamentários  para  a  execução  da  obrigação  de  fazer  que  lhe  é  imposta.
Sobretudo, quando se tem amplo conhecimento de que existe um Programa
do  Governo  Federal  destinado  a  atender  tal  necessidade  do  municípios
brasileiros. 3 - Por outro lado, por não ter o autor demonstrado o efetivo dano
moral coletivo, deve ser mantido o entendimento do julgador de origem, no
sentido de afastar a condenação do Município demandado ao pagamento de
uma indenização a tal título. 4 - Por fim, deve ser mantido o valor de R$
1.000,00 (um mil reais), arbitrado a título de honorários de sucumbência, nos
termos do art. 20, parágrafo 3º, do CPC/73, tendo em vista que o vencido
íntegra  a  Fazenda  Pública  (Município  de  Tacaimbó/PE).  5  -  Apelações
desprovidas.
(AC - Apelação Civel - 580431 0001386-92.2012.4.05.8302, Desembargador
Federal Leonardo Augusto Nunes Coutinho, TRF5 - Quarta Turma, DJE -
Data: 23/03/2018 - Página: 157).

AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  REMESSA  EX  OFFICIO  E  APELAÇÃO.
CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO A ADEQUAR A DEPOSIÇÃO FINAL
DOS  SEUS  RESÍDUOS  SÓLIDOS  AOS  DITAMES  DA  LEI  Nº
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12.305/2010, NOS TERMOS DAS EXIGÊNCIAS FORMULADAS PELA
SUDEMA. INSTALAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E RECUPERAÇÃO
DA  ÁREA  UTLIZADA  COMO  "LIXÃO".  ÁREA  DE  PROTEÇÃO
AMBIENTAL  DAS  ONÇAS.  IMPOSIÇÃO  DE  MULTA  DIÁRIA  AO
PREFEITO. EM CASO DE EVENTUAL DESCUMPRIMENTO. INÉPCIA
DA  PETIÇÃO  INICIAL  POR  IMPOSSIBILIDADE  DO  PEDIDO.
REJEIÇÃO. PROVIMENTO, EM PARTE, DOS RECURSOS, A FIM DE
AFASTAR  A  MULTA  PESSOAL  IMPOSTA  AO  GESTOR,
TRANSFERINDO-A  AO  MUNICÍPIO  DEMANDADO,  EM  CASO  DE
EVENTUAL  DESCUMPRIMENTO  DA  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  1  -
Sendo o pleito do IBAMA embasado na Lei Federal nº 12.305/10, que
instituiu  a  Política  Nacional  de  Resíduos  Sólidos.  e  que  prevê,
expressamente,  a  responsabilidade  dos  municípios  na  adequada
destinação  dos  resíduos  sólidos  que  são  produzidos  em  seus  limites
territoriais, nos termos dos seus artigos 10 e 12, não há que se falar em
pedido juridicamente impossível. 2 - A determinação judicial imposta ao
município/demandado  não  viola  o  princípio  da  Supremacia  do  Interesse
Público, haja vista que ela se destina, justamente, à defesa e à proteção do
meio  ambiente,  direito  difuso  e  indisponível  garantido  em  sede
constitucional,  sendo dever  do  gestor  público  promover  a  sua  efetivação,
independentemente  de  sua  discricionariedade.  Preliminar  de  inépcia  da
inicial rejeitada. 3 - Apesar de a Lei nº 12.305/2010 ter estabelecido o ano
de 2014 como prazo limite para adequação dos Municípios à política de
gestão dos resíduos sólidos gerados nos limites dos seus territórios, tal
dever  continua  sendo  constantemente  desobedecido,  verificando-se,
ainda, a existência clandestina de "lixões" em municípios brasileiros. Tal
prática  deve  ser  combatida  veementemente  pelo  Poder  Público,  haja
vista que não se pode admitir que, em pleno Século XXI, exista ainda o
descaso e até mesmo o desrespeito às normas de Direito Ambiental e à
saúde da população. 4 - A aplicação de astreintes diretamente à pessoa do
gestor  público  ofende  aos  princípios  do  contraditório  e  da  ampla  defesa,
como já pacificado pelo STJ. Assim, em caso de eventual descumprimento
da obrigação de fazer, a multa fixada pelo julgador a quo deve ser imposta ao
próprio município demandado. 5 - Reforma parcial da sentença, apenas, para
transferir  ao  Município  a  multa  diária  em  caso  de  descumprimento  do
julgado. 6 -Remessa Oficial e Apelação providas, em parte.
(APELREEX  -  Apelação  /  Reexame  Necessário  -  31644
0000025-12.2013.4.05.8203,  Desembargador  Federal  Lazaro  Guimarães,
TRF5 - Quarta Turma, DJE - Data: 16/05/2017 - Página: 19)

Assim,  considerando os  precedentes  citados  e  que  foi  relatado  anteriormente,  entendo pela
plausibilidade jurídica da pretensão.
O perigo na demora também se mostra evidente, pelo risco à saúde pública que a ausência de
disposição correta dos resíduos sólidos produzidos no Distrito de São Sebastião, em especial
nas comunidades quilombolas Chã e Aracati, causa àquela sociedade.  A providência pode ser
revertida,  caso  ao  fim  a  pretensão  autoral  não  seja  acolhida,  uma  vez  que  os  projetos
apresentados poderão ser desconsiderados.
Impõe-se, a título de conclusão, conceder a tutela de urgência pleiteada, nos termos da exordial
(id. 4058205.4222203).
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Isso  posto,  DEFIRO  O  PEDIDO  DE  LIMINAR  e  determino  à  parte  demandada  o
cumprimento das seguintes providências, no prazo de 90 (noventa) dias:

a)  elaborar  e  apresentar  à  SUDEMA  um  Plano  Municipal  de  Gestão
integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS), contendo os requisitos expressos
na Seção IV da Lei n. º 12.305/2010;
b)  decidir entre participar efetivamente de um consórcio para a gestão dos
resíduos sólidos ou definir individualmente, como município, o modelo de
gestão para resíduos;
c) providenciar o encerramento do lixão em questão através da execução de
Plano de Recuperação de Área degradada (PRAD) mediante autorização da
SUDEMA;
d)  efetuar  destinação  ambientalmente  adequada  para  os  resíduos  sólidos
gerados no município e nas comunidades;
e)  contratar  empresa  especializada  em  serviços  de  coleta,  transporte,
tratamento e disposição final de resíduos de saúde, conforme RDC ANVISA
306/2004;
f) elaborar e aprovar a Política de Resíduos Sólidos do município;
g) implementar efetivamente o PMGIRS e a Política de Resíduos Sólidos do
município.

Esclareço que o prazo acima (90 dias) destina-se ao cumprimento, no mínimo, da alínea "a".
Caso as  demais providências não possam ser adotadas no referido prazo, deve o município
apresentar  cronograma  detalhado  que  contemple  a  adoção  de  todas  as  medidas,  a  serem
cumpridas no prazo máximo de 1 (um) ano.
Intime(m)-se para as partes para ciência e cumprimento da tutela antecipada. 
Oportunamente, fixarei multa por dia de atraso, em desfavor do Prefeito Municipal.
Suspenda-se o presente processo por 90 dias.
P.I.

Patos/PB, data de validação no sistema.
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