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SENTENÇA 

 

1. RELATÓRIO 

Trata-se de Ação Civil Pública movida pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL em desfavor do ESTADO DO MARANHÃO, com vistas 

objetivando: 

“1) Obrigação de fazer consistente em reconstruir o 

acesso viário da Assembleia  Legislativa afastando-o das 

áreas de preservação permanente, com a distância 

mínima fixada da Lei nº 4.771/1965, conforme projeto 

aprovado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, 

além de recuperar a área de preservação permanente 

destruída, conforme Plano de Recuperação a ser 

apresentado e executado às suas expensas, tudo nos 

prazos fixados na sentença, sob pena de incidência de 

multa diária, que poderá ser estabelecida conforme os 

parâmetros do art. 14,II Lei nº 6.938/81, ou do art. 11 da 

Lei nº 7.347, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), 

corrigidos monetariamente, nos termos do art. 12 §2º da 

Lei nº 7.347/85, sem prejuízo de sub-rogação em outras 

obrigações e medidas de apoio; 
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2) Obrigação de indenizar os danos ambientais materiais 

e extrapatrimoniais  causados, através do pagamento de 

quantia em dinheiro ao Fundo dos Interesses Difusos 

Lesados do Ministério da Justiça, instituído pelo Decreto 

Federal nº 1.306/94, cujo valor poderá ser quantificado 

por perícia e corresponderá, no mínimo, aos custos de 

recuperação das áreas degradadas, conforme fixado na 

sentença.” 

 

Em sua exordial de fls. 02-11, narra em síntese a parte autora, 

que ao realizar a obra de acesso à sua sede, a Assembleia Legislativa do 

Estado do Maranhão efetuou intervenção desnecessária e danosa em áreas de 

preservação permanente nela localizadas; que essas áreas são caracterizadas 

por curso de riacho e por vereda com nascente; que tal fato foi observado pela 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente, através de termo de constatação e 

auto de notificação e intimação, mas não embargou a obra; e que havia 

alternativa técnica para o acesso, o que torna necessário impor-se a realização 

de alteração de acesso à Assembleia Legislativa para fora da área de 

preservação permanente. 

Diante mão, após ser citado, o Estado suscitou a questão de 

ordem de fls. 290/295 para que fosse convertido o rito sumário em ordinário, 

pedido este que fora indeferido em fls. 319.  

Em contestação de fls.361- 388, o Estado requereu novamente a 

conversão do rito sumário em rito ordinário, além disso, alegou que a existência 

da Assembleia Legislativa não pertencente à área de Estação Ecológica do 

Sítio Rangedor, mas sim limítrofe à mesma, aduzindo que o terreno no qual se 

deu a construção da sede da Assembleia Legislativa e da rampa de acesso e 

ela não pertence a zona de preservação permanente. Por fim, alega acerca da 
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necessidade de prova pericial, sob crivo do contraditório, sob tais argumentos 

requereu que fosse julgada improcedente a ação e a condenação do Autor em 

custas e honorários advocatícios. 

Posteriormente em fls. 554, instou consignado a primeira 

audiência, na qual foi sugerida a proposta de acordo ao final não efetivada, 

logo, em virtude da observação de complexidade da matéria e o fracasso da 

tentativa de acordo entendeu-se não ser possível a solução da lida no exíguo 

prazo do processo sumário, convertendo-o em ordinário, deferindo assim a 

prova pericial, a possibilidade de documentos novos pelas partes, e a oitiva das 

testemunhas, devendo o requerido arcar com o ônus do pagamento dos 

honorários periciais. 

 Ocorre que, em fls. 632, insta a certidão de transcorrência do 

prazo dado ao Estado do Maranhão sem que o mesmo tenha comprovado o 

depósito dos valores referentes aos honorários do perito.  

Razão pela qual o Ministério Público do Estado do Maranhão 

apresentou petição de fls.635-637 requerendo o julgamento antecipado da lida 

e a procedência dos pedidos elencados na exordial.  

É o que convém relatar. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO 

 

2.1 Do Mérito  

Inicialmente, cabe consignar que os pontos controvertidos da 

demanda residem em se auferir se a construção da obra da sede da 

Assembleia Legislativa do Estado resultou em intervenção desnecessária e 

danosa às áreas de preservação permanente nela localizadas, e que tais áreas 

são caracterizadas por curso de riacho e por vereda com nascente.  
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Diante do caso, o Ministério Público apresentou provas periciais 

robustas acerca da irregularidade na construção da sede da Assembleia 

Legislativa do Estado, fls. 354/356,  

O Estado por sua vez, pleiteou o deferimento da produção de 

prova pericial, mas, em contrapartida, não efetuou o depósito dos honorários 

periciais que lhe era devido, mas quedou-se inerte quanto à prova pericial a ser 

realizada, deixando de tomar providências acerca dos honorários do perito 

indicado pelo juízo, presumindo-se a desistência tácita da prova a ser 

produzida.  

Acerca do tema, cumpre destacar o entendimento jurisprudencial:  

PROCESSUAL CIVIL - AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DOS 

HONORÁRIOS DO PERITO PELA PARTE QUE 

REQUEREU A PROVA - DESISTÊNCIA TÁCITA - 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - REQUISITOS 

PRESENTES - CERCEAMENTO DE DEFESA 

INOCORRENTE - PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS 

CAPAZES DE FORMAR O CONVENCIMENTO DO 

MAGISTRADO - APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 131 E 330, 

I, DO CPC. 1. A falta de depósito dos honorários do 

expert implica em renúncia tácita da prova requerida. 

Ademais, quando a parte deixa de efetuar o depósito dos 

honorários periciais, ocorre a preclusão da prova 

solicitada. 2. O magistrado ao formar seu 

convencimento pelas provas constantes nos autos 

(art. 131, CPC), possui livre arbítrio para julgar 

antecipadamente a lide, sendo esta a regra prevista 

no art. 330, I, do CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL 

OBJETIVA - CELESC - OSCILAÇÃO NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ("PICO" DE 
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ENERGIA) - QUEIMA DE PLACA DE SCANNER - 

LAUDO COLACIONADO PELA PARTE AUTORA 

DEMONSTRANDO QUE O DANO OCORREU EM 

VIRTUDE DO DEFEITO NO FORNECIMENTO DO 

SERVIÇO - NEXO CAUSAL DEMONSTRADO, 

INOBSTANTE A DESISTÊNCIA TÁCITA DA PROVA 

PERICIAL PELA CONCESSIONÁRIA - DEVER DE 

INDENIZAR CARACTERIZADO - RECURSO 

DESPROVIDO. 1. In casu, muito embora a CELESC 

fosse a detentora do ônus da prova em virtude da 

relação de consumo subjacente, quedou-se inerte 

quanto à prova pericial a ser realizada, deixando de 

tomar providências acerca do adiantamento dos 

honorários do perito indicado pelo juízo, presumindo-

se a desistência tácita da prova pericial, como 

também não trouxe aos autos qualquer alegação ou 

argumento que pudesse afastar a pretensão da 

autora. 2. O dano, conforme atestado por laudo 

unilateralmente produzido pela autora, ocorreu em virtude 

de defeito na prestação do serviço por parte da CELESC, 

capaz de gerar a responsabilidade objetiva, nos termos do 

art. 37, § 6º da Constituição da República, constituindo, 

ainda, afronta injustificável ao direito do consumidor (Lei 

n. 8.078/90 - arts. 14 e 22), o qual deve ser reparado em 

função desse inadimplemento. (TJ-SC, Relator: Nicanor 

da Silveira. Data de Julgamento: 13/10/2005, Primeira 

Câmara de Direito Público). (Original sem negrito) 
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Diante disto, em face da caracterização da renúncia tácita, não 

restam dúvidas de que se deve proferir julgamento antecipado da lide, nesta 

hipótese não se caracterizando o cerceamento de defesa, uma vez que 

existem nos autos elementos suficientes à formação do convencimento. No 

caso, mesmo determinando a produção da prova pericial requerida pelo Estado 

do Maranhão, que, conforme visto, não se realizou em virtude da falta do 

depósito dos honorários do perito, com base no princípio do livre 

convencimento motivado, conclui-se que o conjunto probatório existente nos 

autos demonstraram a veracidade das alegações suscitadas na pelo autor.  

 

3. DISPOSITIVO 

 

Ante o exposto, ACOLHO OS PEDIDOS do Ministério Público 

Estadual, para: 

1) CONDENAR O ESTADO DO MARANHÃO em obrigação de 

fazer, consistente em reconstruir o acesso viário da Assembleia  

Legislativa afastando-o das áreas de preservação permanente, 

com a distância mínima fixada da Lei nº 4.771/1965, conforme 

projeto aprovado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, 

além de recuperar a área de preservação permanente destruída, 

conforme Plano de Recuperação a ser apresentado e executado 

às suas expensas, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sob 

pena de incidência de multa diária no valor de R$ 20.000,00 (vinte 

mil reais), corrigidos monetariamente, nos termos do art. 12 §2º 

da Lei nº 7.347/85, sem prejuízo de sub-rogação em outras 

obrigações e medidas de apoio; 

  

2) CONDENAR O ESTADO DO MARANHÃO em obrigação de 

indenizar os danos ambientais materiais e extrapatrimoniais  
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causados, através do pagamento de quantia em dinheiro ao 

Fundo dos Interesses Difusos Lesados do Ministério da Justiça, 

instituído pelo Decreto Federal nº 1.306/94, cujo valor a ser 

apurado em liquidação de sentença poderá ser quantificado por 

perícia e corresponderá, no mínimo, aos custos de recuperação 

das áreas degradadas. 

 

Dê-se ciência ao Ministério Público Estadual. 

Intime-se pessoalmente a parte ré na pessoa de seu 

representante legal.  

Sentença não sujeita ao reexame necessário. 

 Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na Distribuição. 

 PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE.  

 

São Luís, 26 de agosto de 2015. 

 

 

CLÉSIO COELHO CUNHA 

Juiz de Direito Auxiliar 
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