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-  Existindo nos autos conjunto probatório suficiente  para o 
magistrado  formar  seu poder  de  convicção  sobre  a  matéria 
posto em análise  e,  por outro lado,  sendo omissa as partes 
mesmo  após  despacho  no  sentido  de  serem  indicadas  as 
provas  que  elas  pretendessem  produzir,  é  de  se  rejeitar  a 
preliminar  ventilada  no  recurso  que  se  fundamenta  no 
cerceamento de defesa.

-  O  licenciamento  ambiental  é  uma  obrigação  prévia  à 
instalação de qualquer empreendimento ou atividade capaz 
de  poluir  ou  degradar  o  meio  ambiente,  sendo,  assim, 



imprescindível  a  autorização  do  órgão  responsável  para  o 
início  de  ações  humanas  que  interfiram  nas  condições 
ambientais.

- Não existindo no caderno processual substratos probatórios 
que  asseguram  a  viabilidade  do  aproveitamento  da 
construção inicial  do lava-jato em unidade de bem público 
especial da administração pública, deve-se negar provimento 
ao  tópico  recursal  que  transita  nessa  vereda,  devendo-se, 
outrossim, os promovidos arcarem com o ônus resultante do 
termo de parceria. 

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos,  em que figuram 
como partes as acima nominadas.

ACORDA a Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal de 
Justiça  da  Paraíba,  por  unanimidade,  rejeitar  a  preliminar  e,  no  mérito,  negar 
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, integrando a presente decisão 
a súmula de julgamento de fl. 366.

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  interposta pelo  Município  de  Piancó 
contra decisão proferida pela MM. Juíza da 1ª Vara Mista da Comarca de Sousa nos 
autos da ação popular proposta por Antônio de Pádua Pereira Leite e outros em 
desfavor do ora apelante, de Flávia Serra Galdino e de Antônio Cristovão Segundo.

Na  decisão  objurgada,  a  magistrada  julgou  parcialmente 
procedentes os pedidos, confirmando a medida liminar, para declarar a nulidade do 
Termo de Parceria nº 01/2009 e determinar a demolição do início da construção do 
lava jato edificado em terreno público, objeto da presente demanda, no prazo de 30 
(trinta)  dias,  sob  pena  de  multa  diária  no  valor  de  R$  200,00  (duzentos  reais), 
limitado ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inconformado,  o  Município  de  Piancó  interpôs  o  presente 
recurso, alegando, em preliminar, que as testemunhas arroladas pelo Sr. Antônio, em 
contestação, não foram ouvidas no processo, configurando, assim, cerceamento de 
defesa.

No  mérito,  aponta  que,  diante  do  acordo  firmado  entre  as 
partes promovidas, não restou demonstrado o prejuízo ao erário, pugnando, desta 
forma, pela reforma da decisão primeva. Em pedido alternativo, requer a realização 
de perícia no intuito de a construção ser aproveitada pelo município, para que, após 
proceder  as  devidas  alterações,  seja  utilizada  para  sediar  determinada  unidade 
administrativa integrante da Secretária de Saúde. Pugna, ao final, pelo provimento 



do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme se observa da 
certidão de fl. 351.

Antes  da remessa dos  autos  ao  Tribunal,  a  magistrada  a  quo 
proferiu decisão, recebendo, apenas, o apelo do Poder Público Municipal, declarando 
deserto  os  recursos  de  Flávia  Serra  Galdino,  então  Prefeita  Constitucional,  e  de 
Antônio  Cristovão Segundo,  particular  responsável  pela  construção,  em razão da 
falta de preparo, a teor do que estabelece o art. 511 do CPC e art. 7º, da Lei 4.717/65.

Instado a se pronunciar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça 
em atuação neste Egrégio Tribunal opinou pela nulidade do acordo realizado entre 
os promovidos, alegando, outrossim, que não deve haver ressarcimento, em razão da 
demolição da obra, até porque estava apenas em seu início (fls. 355/360).

        
É o relatório. 

VOTO

Compulsando  os  autos,  verifica-se  que  os  promoventes, 
vereadores do Município de Piancó, manejaram a presente ação popular, pugnando 
pela nulidade do ato administrativo praticado pela edilidade, a qual autorizou ao Sr. 
Antônio,  parte  promovida,  a  instalar  em  terreno  público  serviços  de  lava-jato, 
conforme  se  verifica  da  Cláusula  Primeira1,  do  Termo  de  Parceria  PMP/GP/Nº 
001/2009 ajustado entre os demandados.

A esse  respeito,  o  polo  autoral  fundamentou  que  o  referido 
termo de parceira foi firmado sem a prévia autorização da Câmara Municipal e a 
licença ambiental, assim como não atende ao interesse público e acarreta prejuízos ao 
erário.  No  mais,  insurgiu-se,  ainda,  acerca  do  encargo  atribuído  ao  promovido 
particular a título de contrapartida (Cláusula Segunda2), pois tal fim, segundo afirma, 
é de competência e responsabilidade do poder público.

Na  decisão  impugnada,  a  sentenciante  julgou  parcialmente 
procedentes  os  pleitos  iniciais,  declarando  a  nulidade  do  mencionado  termo  de 
parceria  e  determinando  a  demolição  do  que  havia  sido  construído,  sob  o 
fundamento de ausência da licença ambiental e afronta ao princípio da legalidade, 
vez  que  in  casu resta  demonstrado  a  prevalência  do  interesse  particular  sobre  o 
coletivo.

1 Cláusula Primeira. Através deste Termo fica o Parceiro autorizado a implantar os serviços de um Lava-Jato 
na esquina da rua Santo Antonio com a rua Ademar Leite, Centro, nesta Cidade, em terreno baldio, não 
utilizado pela Administração Municipal, atualmente causando transtornos aos serviços de limpeza pública.

2 Cláusula  Segunda.  Ao  parceiro,  em  contra-partida  pela  utilização  da  área  mencionada,  recairá  sob  sua 
responsabilidade, a administração da Praça Zuca Teotônio, situado à rua Santo Antônio, cabendo ao mesmo, a 
total obrigatoriedade quanto a plantação de jardins..., conservação de bancos, postes e calçadas da referida 
praça. (...)



Conforme relatado, foram apresentadas apelações por parte do 
Município de Piancó, da Sra.  Flávia Galdino (Prefeita) e do Sr. Antônio Cristovão 
(particular responsável pela construção), sendo que os recursos destes dois últimos, 
por eles não serem beneficiários da justiça gratuita e não terem recolhido o preparo, 
foram julgados desertos (fls. 340/342), a teor do que estabelece o art. 511 do CPC e art. 
7º  da  Lei  Estadual  nº  5.672/92,  sem  existir  qualquer  insurgência  por  partes  dos 
promovidos. 

A esse respeito, passo a analisar somente o apelo interposto pelo 
Município, o qual adianto que não merece  qualquer guarida, porquanto a sentença 
guerreada se afigura bastante apropriada e isenta de vícios, sendo, pois, insuscetível 
de reparos.

A  municipalidade,  em  preliminar,  afirma  que  restou 
caracterizado o cerceamento do direito de defesa, pois, mesmo tendo o promovido 
pleitado a oitiva de testemunhas (fls. 166/168), a magistrada a quo sentenciou sem ter 
oportunizado a produção de provas requerida. 

Sem  razão  o  recorrente,  pois,  considerando  o  fato  de  que  o 
Magistrado é o único destinatário da prova, cabe a ele, de ofício ou a requerimento 
da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as 
diligências inúteis ou meramente protelatórias. 

Assim,  se  os  documentos  apresentados  pelos  litigantes  são 
aptos à elucidação da controvérsia e diante das peculiaridades do caso concreto o juiz 
verificar que as provas requeridas são prescindíveis, lícito que as dispense, o que não 
configura cerceamento de defesa.

Se não bastasse, verifico que os promovidos foram devidamente 
intimados  para  especificarem  as  provas  que  ainda  pretendessem  produzir  (fls. 
282/283), todavia, permaneceram omissos sem qualquer manifestação.

À luz de tal raciocínio, entendo que não é caso de nulidade da 
sentença,  até porque os documentos carreados aos autos são aptos a convencer o 
julgador. Sobre o tema, confira-se precedente da Corte Superior:

“[...] II - Entendendo o julgador que há elementos suficientes para o 
julgamento da lide, em razão das provas já produzidas no processo, 
não há que se falar em cerceamento de defesa, pelo indeferimento 
da produção de prova pericial, a teor do art. 420, parágrafo único, do 
CPC. Precedentes: AgRg nos EDcl no Ag nº 690.356/SP, Rel.  Min. 
LAURITA  VAZ,  DJ  de  01/02/06;  REsp  nº  215.011/BA,  Rel.  Min. 
JOÃO  OTÁVIO  DE  NORONHA,  DJ  de  05/09/05  e  REsp  nº 
276.002/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJ de 05/02/01”.3

3 STJ - AgRg no REsp 960.492/RS – Rel. Min. Francisco Falcão – T1 – j. 06/12/2007 - DJe 26/03/2008.



RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. 
CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  INEXISTÊNCIA.  LIVRE 
CONVENCIMENTO.  NECESSIDADE  DE  PRODUÇÃO  DE 
PROVA  PERICIAL.  REEXAME  DE  PROVA.  INCIDÊNCIA  DA 
SÚMULA  7  DO  STJ.   1.  Não  há  cerceamento  de  defesa,  se  o 
julgador  deixa  de  oportunizar  a  produção  de  prova,  mediante  a 
existência nos autos de elementos suficientes para a formação de 
seu convencimento [...]”.4

Por tais razões,  rejeito a preliminar de cerceamento de defesa 
suscitada.

Desta feita, ante o desacolhimento da arguição preliminar, faz-
se necessário, no presente momento, proceder à análise do mérito recursal,  sendo 
salutar a análise do ato administrativo que permitiu a construção do lava-jato em 
terreno público, através do termo de parceria já mencionado.

 
Nesta senda, importante reprisar que a presente demanda tem 

por  objeto  principal  a  nulidade  do  referido  ato  administrativo  e  consequente 
demolição  da  construção  inicialmente  executada,  por  causar,  segundo  consta  da 
exordial, dano ao patrimônio público, visto que a respectiva parceria não atende ao 
interesse público, bem como as normas ambientais.

Com  efeito,  entendo  que  o  decisum impugnado  não  merece 
qualquer retoque, pois a magistrada a quo decidiu escorreitamente o imbróglio posto 
em  deslinde,  fundamentando,  sobretudo,  pela  necessidade  da  licença  ambiental 
antes de iniciar a construção do lava-jato no espaço público cedido pela edilidade.

Como  se  sabe,  o  licenciamento  ambiental  é  uma  obrigação 
prévia à instalação de qualquer empreendimento ou atividade capaz de poluir ou 
degradar  o  meio  ambiente,  sendo,  assim,  imprescindível  a  autorização  do  órgão 
responsável para o início de ações humanas que interfiram nas condições ambientais, 
a exemplo dessas atividades, pode-se mencionar os serviços de laja-jato.

À luz  de  tal  raciocínio,  vale  registrar  o  entendimento  que  o 
nosso ordenamento jurídico tem acerca da referida matéria, o que faço ao destacar, a 
princípio, o art. 225, § 1º, IV, da CF, vejamos:

“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.

4 STJ - REsp 973513 / PR – Rel. Min. Carlos Fernando Mathias (Juiz convocado do  TRF 1ª Região – T2 - DJe 15/04/2008.



 § 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao 
Poder Público:
IV  -  exigir,  na  forma  da  lei,  para  instalação  de  obra  ou 
atividade  potencialmente  causadora  de  significativa 
degradação  do  meio  ambiente,  estudo  prévio  de  impacto 
ambiental, a que se dará publicidade; (...)”

Por  sua  vez,  a  Lei  nº  6.938/81  que  dispõe  sobre  a  política 
nacional de meio ambiente e em harmonia com o que estabelece a norma originária 
estatuída em nossa constituição, disciplina que:

“Art. 10 - 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”.     

Ainda  sobre  o  tema,  colaciono  precedentes  dos  Tribunais 
pátrios que, mutatis mutandis, aproveitam-se ao caso em testilha, vejamos:

“ADMINISTRATIVO.  EXPLORAÇÃO  DE  JAZIDA. 
LICENÇA  AMBIENTAL.  NECESSIDADE.  AUTO  DE 
INFRAÇÃO.  APREENSÃO  DE  BENS.  PRINCÍPIO  DO 
DEVIDO  PROCESSO  LEGAL.  LEI  Nº  6.938/81.  LEI  Nº 
9.605/98. 1.  In casu, insurge-se a Apelante contra sentença em 
Mandado de Segurança que denegou a segurança quanto ao 
pedido de autorização de exploração de jazida e devolução de 
bens  apreendidos  por  autuação  do  IBAMA,  haja  vista  a 
mesma  não  possuir  licença  ambiental  para  exercer  tal 
atividade. 2  Com  efeito,  não  houve  qualquer  violação  ao 
devido processo legal, uma vez que consta do auto de infração 
observação  de  que  o  infrator  tem  o  prazo  de  15  dias  para 
apresentação de defesa. Descabendo, igualmente, a alegação 
de que as mercadorias foram apreendidas de forma irregular, 
haja vista o disposto no artigo 72, inciso IV, da Lei nº 9.605/98, 
o qual prevê como forma de sanção a apreensão de bens de 
qualquer  natureza  utilizados  na  infração.  3  .  Dessarte, 
considerando  ser  o  IBAMA  entidade  competente  para  a 
fiscalização ambiental,  conforme previsto na Lei nº 6.938/81, 
tendo como um dos seus objetivos garantir que os recursos 
naturais  brasileiros  sejam  explorados  da  maneira  mais 
racional possível, de modo a minimizar a ação predatória do 
homem sobre a natureza, e, considerando que efetivamente o 
Apelante  explorava  recursos  minerais  sem  a  respectiva 



autorização,  correta a autuação fiscal,  merecendo a sentença 
ser confirmada. 4. Apelação desprovida.”5

“ADMINISTRATIVO  E  AMBIENTAL  -  COMÉRCIO  DE 
COMBUSTÍVEIS  E  LUBRIFICANTES  -  AUSÊNCIA  DE 
LICENÇA  AMBIENTAL  PRÉVIA  DE  INSTALAÇÃO  E 
OPERAÇÃO  -  INTERDIÇÃO  "A  construção,  instalação, 
ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades 
utilizadoras  de  recursos  ambientais,  considerados  efetiva  e 
potencialmente  poluidores,  bem  como  os  capazes,  sob 
qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão 
de  prévio  licenciamento  de  órgão  estadual  competente, 
integrante  do  Sistema  Nacional  do  Meio  Ambiente  - 
SISNAMA,  e  do  Instituto  Brasileiro  do  Meio  Ambiente  e 
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, em caráter supletivo, 
sem prejuízo de outras licenças exigíveis" (Lei n. 6.938/1981, 
art. 10).”6

Convém  registrar,  ainda,  que  consta  dos  autos,  apenas,  uma 
solicitação  realizada  ao  SUDEMA (fl.  260),  em  momento  posterior  ao  início  da 
construção e à notificação emitida pelo Ministério Público (fl. 230), situação a qual 
configura o desrespeito e a  desatenção às condições ambientais  exigíveis  para tal 
finalidade.

Por  tais  razões,  ante  a  inexistência  de  licença  ambiental, 
requisito essencial para qualquer atividade que porventura possa degradar o meio 
ambiente, entendo que a medida adota pela sentenciante deve ser mantida.

Oportuno ressaltar também que, através do referido termo de 
parceria  e  pelo  que  consta  dos  autos,  não  restou  demonstrado,  com  precisão  e 
eficiência, qual a vantagem e benefício ao interesse e finalidade pública resultante do 
citado acordo firmado entre as partes promovidas.  

Com  relação  ao  pedido  recursal  de  aproveitar  o  que  foi 
edificado,  no  início  da  construção  do  lava-jato,  e  transformá-lo,  por  meio  de 
adequações,  em  um bem  de  uso  especial  do  poder  público  municipal,  servindo, 
portanto, como unidade integrante da Secretaria de Saúde, entendo que não rende 
guarida.

O poder público, antes de iniciar qualquer serviço, projeto, obra 
ou outra atividade de finalidade pública, deve atuar cautelosamente, sopesando os 
custos e benefícios de cada ação elaborada, a fim de melhor atender aos interesses 

5 TRF-2  -  AMS:  62392  ES  2003.50.01.013727-8  –  Rel.  Des.  Federal  Poul  Erik  Dyrlund  –  Julgamento: 
06/03/2007

6 TJSC - MS: 447467 SC 2010.044746-7 – Rel. Luiz Cézar Medeiros - Julgamento: 17/06/2011



sociais e evitar, ao máximo, os desperdícios de recursos.

In casu, a municipalidade não se desincumbiu em demonstrar 
que o aproveitamento da obra seria a medida mais razoável e plausível, deixando de 
apresentar projetos,  orçamentos e planilhas de custos,  os quais assegurassem, por 
meio de uma análise técnica e detalhada, que a construção inicialmente voltada para 
um lava-jato atenderia a atividade da COCAV, unidade de saúde municipal,  com 
todas as suas divisões e compartimentos adequados ao funcionamento eficiente.

Por  fim,  convém  registrar  o  posicionamento  adotado  pelo 
Ministério Público em relação ao caso, tanto em primeiro grau como nesta instância. 
Nesses termos, destaco o entendimento ministerial,  através de sua Promotoria, no 
decorre da fase instrutória, o qual opinou que “a concessão de direito real de uso, 
através  do  termo  de  Parceria  nº  001/2009,  promovida  pelo  Poder  Público  ao 
particular Antônio Cristovão Segundo, é ato que causa dano ao patrimônio público 
porque desatende ao interesse social, as normas ambientais brasileiras, certamente ao 
Código de Urbanismo e Postura do Município de Piancó, sem falar que penaliza os 
moradores desta Cidade (...)”.

 Por sua vez, em segundo grau de jurisdição, a Procuradoria-
Geral de Justiça, registrou que “a autorização para construção de um lava-jato em 
terreno público e por particular fere frontalmente o art. 225, parágrafo 1º, inciso IV da 
CF/88.  Seja  por  ser  uma obra  potencialmente  causadora  de  significativo  impacto 
ambiental, seja pela ausência de prévio estudo de impacto de degradação do meio 
ambiente”.

Em razões de tais considerações e em harmonia com o parecer 
ministerial,  rejeito  a  preliminar  de  cerceamento  de  defesa  e,  no  mérito,  nego 
provimento ao recurso, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Outrossim, determino que encaminhem-se cópias ao Ministério 
Público da petição inicial e documentos seguintes,  a fim de realizar,  caso entenda 
necessário, investigação de ato de improbidade administrativa praticada pela então 
gestora pública municipal. 

É como voto.

DECISÃO

A Quarta  Câmara  do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba 
decidiu,  à unanimidade,  rejeitar  a  preliminar  e,  no  mérito,  negar  provimento  ao 
recurso, nos termos do voto do relator.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Desembargador 



Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho.  Participaram  do  julgamento  o 
Excelentíssimo Des. João Alves da Silva, o Excelentíssimo Des. Romero Marcelo da 
Fonseca Oliveira e o Excelentíssimo Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho.

Presente  representante  do  Ministério  Público,  na  pessoa  da 
Exma. Dra. Marilene de Lima Campos de Carvalho, Procuradora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
da Paraíba, em 24 de fevereiro de 2015 (data do julgamento).

João Pessoa, 26 de fevereiro de 2015.

Desembargador João Alves da Silva
                      Relator
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