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PRELIMINAR.  AUSÊNCIA DE  DILAÇÃO  DA FASE 
PROBATÓRIA.  JULGAMENTO  ANTECIPADO  DA 
LIDE.  NULIDADE.  INOCORRÊNCIA.  PROVAS 
NECESSÁRIAS PARA APRECIAÇÃO DA PRETENSÃO 
MATERIAL.  NULIDADE.  NÃO  COFIGURAÇÃO. 
REJEIÇÃO.

Como os elementos probatórios insertos nos autos são 
suficientes  para  apreciação  da  controvérsia,  inexiste  a 
consubstanciação  do  cerceamento  de  defesa  pela 
ausência de dilação da fase probatória. 

APELAÇÃO  CÍVEL/REMESSA  NECESSÁRIO. 
MÉRITO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  RARA:  RETIRAR 
MORADORES  DO  MERCADO  PÚBLICO, 
CADASTRAR VENDEDORES, CONSTRUIR REDES DE 
ESGOTOS, RECUPERAR ESPAÇOS FÍSICOS SOB PENA 
DE  MULTA  DIÁRIA.  OMISSÃO  PARA  SANAR 
IRREGULARIDADE  DE  NATUREZA  FÍSICA  EM 
ESTABELECIMENTO  PÚBLICO.  NECESSIDADE  DA 
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REFORMA  URGENTE.  CARACTERIZAÇÃO. 
ANOMALIAS  COMPROVADAS.  AUSÊNCIA  DE 
ADOÇÃO  DE  MEDIDAS  PARA  SOLUCIONAR  O 
PROBLEMA.  INEXISTÊNCIA  DA  VIOLAÇÃO  AO 
PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. DIREITO 
À  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO  PÚBLICO  EM 
AMBIENTE  SAUDÁVEL  POR  SERVIR  PARA 
COMERCIALIZAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
GARANTIDO  CONSTITUCIONALMENTE. 
AMPLIAÇÃO DO PRAZO PARA O CUMPRIMENTO 
DAS  MEDIDAS  JUDICIAIS  IMPOSTAS. 
DESPROVIMENTO.

Inexiste violação ao princípio da separação de poderes 
na  situação  em  que  o  órgão  judicial  atua  após 
provocação e torna eficaz as disposições constitucionais 
relativas  à  prestação  do  serviço  público,  constituindo 
comando em favor  da  sociedade com a  finalidade de 
impor  ao  ente  estatal  que  realize  reforma  de  caráter 
urgente no mercado público municipal.

Comprovada  a  verossimilhança  das  alegações 
concernentes à omissão do ente estatal, notadamente no 
que diz  respeito  às  anormalidades  físicas  do  mercado 
público  municipal,  inexiste  qualquer  retoque  a  ser 
efetivado  no  decisum que  concede  a  antecipação  da 
tutela.

O contexto  das  provas  insertas  nos  autos  denota  que 
está comprovado o lançamento de água de esgotos sem 
tratamento na lagoa localizada no Distrito de Aroeiras, e 
essa  circunstância  caracteriza  o  dano  ambiental  e 
evidencia o surgimento da responsabilidade do apelante 
decorrente da sua omissão.

O ente estatal apelante, diante da sua responsabilidade 
pelo dano ambiental causado, nos termos do art. 225 da 
Constituição  Federal,  deve  adotar  todas  as  medidas 
necessárias  para  conter  o  impacto  ambiental  negativo 
ocasionado pelo lançamento de animais mortos e águas 
de  esgotos  na  Lagoa  do  Distrito  de  Aroeiras,  como 
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forma de minimizar o dano ocasionado.

Como  a  multa  imposta  tem  caráter  inibitório  e  a 
extensão  se  enquadra  dentro  dos  limites  da 
razoabilidade  e  proporcionalidade  diante  do  evento 
questionado nos autos, inexiste qualquer retoque a ser 
efetivado nesse capítulo da sentença.

V  I  S  T  O  S,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

A C O R D A a egrégia Terceira Câmara Especializada 
Cível  do  Tribunal  do  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  rejeitar  a 
preliminar e, no mérito, negar provimento o apelo e à remessa.

RELATÓRIO 

Trata-se  de  apelação  interposta  pelo  Município  de 
Bayeux contra  sentença  prolatada pelo  Juízo  da  4ª  Vara  da  Comarca  de 
Bayeux  nos  autos  da  Ação  Civil  Pública  em  face  dele  ajuizada  pelo 
Ministério  Público  Estadual,  cujo  comando  judicial  foi  proferido  nos 
seguintes termos:

Isto posto e tudo mais que dos autos consta e princípios 
de direito aplicáveis à espécie julgo procedente o pedido 
e faço com base no art. 487, I do CPC, para confirmar a 
tutela de fls. 195 a 196v e determinar em definitivo que o 
demandado  proceda  a  reforma  total  do  Mercado 
Público  do  Bairro  de  Imaculada,  nesta  cidade,  dentro 
das  normas  do  Corpo  de  Bombeiros,  da  Vigilância 
Sanitária e do Meio Ambiente e Urbanismo, fazendo a 
separação  das  atividades  (setor  de  frutas  –  setor  de 
carnes  –  setor  de  grãos,  etc.),  tudo  previamente 
comprovado nos autos,  sob pena de execução da multa 
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diária e pessoal, já fixada, além de mais medidas legais 
cabíveis na espécie.

Sem custas (art. 26 da Lei Estadual 5.672/92)

Por força das disposições contida no art. 496, I do CPC, 
SUBIRÃO OS PRESENTES AUTOS AO Egrégio Tribunal 
de Justiça do Estado da Paraíba, após o prazo do recurso 
voluntário.

Argui  o  apelante,  preliminarmente,  a  configuração do 
cerceamento de defesa, por ausência de oportunizar momento para requerer 
a produção de instrumentos probatórios.

No  mérito,  assevera  se  submeter  ao  postulado  da 
legalidade, e estar dentro dos limites da conveniência e oportunidade o ato 
a ser adotado para cumprir o comando imposto na sentença.

Requer o acolhimento da preliminar para declarar nulo 
e processo, retornando os autos ao Juízo de origem. No mérito, pugna pelo 
provimento do apelo para julgar  improcedentes  os  pleitos  veiculados na 
exordial.

Contrarrazões,  f.  263/271,  pleiteando  a  rejeição  da 
preliminar e o desprovimento do recurso.

O Ministério Público opina pela rejeição da preliminar, e 
pelo desprovimento da remessa necessária e do recurso, f. 281/286.

É o relatório.

VOTO

Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes  – 
Relatora
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1- Preliminar de nulidade

Sustenta o apelante em preliminar a materialização do 
cerceamento de defesa,  por ausência de concessão de oportunidade para 
requerer a produção de provas.

Analisando os documentos que instruíram o feito, é de 
fácil  constatação  que  já  foram  realizadas  perícias  no  local  onde  está 
acontecendo a lesão, conforme extraio do contexto das provas.

Ainda, as provas anexadas aos autos são suficientes à 
persuasão do magistrado em relação à  análise  da pretensão material,  de 
modo  que  o  julgamento  antecipado  da  lide  nos  moldes  realizados  pelo 
órgão judicial de origem está em harmonia com a sistemática processual, 
não configurando o cerceamento do direito de defesa alegado.

Nesse sentido colaciono julgados dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA. 
AMBIENTAL.  PRELIMINAR.  CERCEAMENTO  DE 
DEFESA.  JULGAMENTO  ANTECIPADO  DA  LIDE. 
AFASTADA.  MÉRITO.  COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 
ESTADUAL. RESPONSABILIDADE DA PRESTADORA 
DE SERVIÇO PELO DANO AMBIENTAL. AUSÊNCIA 
DE  JUSTIFICATIVA PARA O  DESLOCAMENTO  DA 
COMPETÊNCIA  PARA  A  JUSTIÇA  FEDERAL. 
LEGITIMIDADE  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO 
ESTADUAL E INTERESSE DE AGIR CONFIGURADOS. 
DEMONSTRAÇÃO  DO  ACIDENTE  FERROVIÁRIO. 
DERRAMAMENTO  DE  67.000  LITROS  DE  ÓLEO 
DIESEL.  DEGRADAÇÃO  DO  MEIO  AMBIENTE. 
MALHA FERROVIÁRIA EM PRECÁRIO ESTADO DE 
CONSERVAÇÃO.  DEVER  DE  INDENIZAR. 
POSSIBILIDADE  DE  CUMULAÇÃO  DAS 
OBRIGAÇÕES  DE  FAZER  E  INDENIZAR. 
APLICAÇÃO  DE  MULTA  EM  CASO  DE 
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DESCUMPRIMENTO  DA  DECISÃO  JUDICIAL. 
POSSIBILIDADE.  RAZOABILIDADE  E 
PROPORCIONALIDADE.  PRAZO  PARA 
CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS DE RECUPERAÇÃO 
DA MALHA FERROVIÁRIA E DO MEIO AMBIENTE. 
SENTENÇA  MANTIDA.  RECURSO  IMPROVIDO. 
Estando o feito apto a receber julgamento antecipado, 
eis  que  presente  a  hipótese  do  art.  330,  I,  do  CPC, 
tendo o magistrado considerado não haver necessidade 
de  produção  de  prova  testemunhal,  não  há,  em  tal 
situação,  que  se  falar  em  cerceamento  de  defesa, 
devendo  ser  afastada  a  preliminar  de  nulidade  da 
sentença  aventada  pela  parte. Mesmo  sendo  o 
transporte  ferroviário  objeto  de  concessão  da  União, 
mas  como  se  discute  apenas  a  existência  de  dano 
ambiental  e  a  responsabilidade  da  prestadora  de 
serviços,  nos  termos  do  artigo  109,  I,  da  Constituição 
Federal, não se justifica o deslocamento da competência 
para  a  Justiça  Federal.  O  Ministério  Público  tem 
legitimidade para atuar em causas que tratem de danos 
causados ao meio ambiente, ficando ainda comprovado 
o  interesse  de  agir  em  razão  da  demonstração  da 
ocorrência  de  acidente  ferroviário  causador  de 
derramamento de 67.000 litros  de óleo diesel  no solo. 
Ficando demonstrada a degradação do meio ambiente 
em razão do descarrilamento do vagão e do vazamento 
de 67.000 litros de óleo diesel,  bem como as precárias 
condições da via férrea, deve ser mantida a condenação 
na obrigação de fazer consistente na adoção de medidas 
atinentes  à  recuperação  do  local  afetado  e  da  malha 
ferroviária.  Existindo  o  dano  ambiental  causado  em 
razão da conduta do apelante,  presentes  os  requisitos 
para  a  responsabilização  civil  por  danos  ambientais, 
mostrando-se possível a cumulação de procedência dos 
pedidos de reparação da área degradada (obrigação de 
fazer)  de  indenização  (obrigação  de  pagar  quantia 
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certa),  consoante precedentes  do STJ e  deste  Tribunal. 
Mostrando-se razoável o prazo para o cumprimento das 
medidas  impostas  na  sentença,  assim  como  o  valor 
estipulado  a  título  de  multa,  estabelecida 
proporcionalmente e em observâncias ás peculiaridades 
do caso, como a extensão do dano ambiental acarretado, 
devem  ser  mantidos  os  termos  estabelecidos  na 
sentença. (TJMS; APL 0802844-60.2013.8.12.0021; Quarta 
Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Claudionor  Miguel  Abss 
Duarte; DJMS 19/08/2016; Pág. 13) 

AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  AMBIENTAL.  OCUPAÇÃO 
IRREGULAR  EM  ÁREA  DE  PRAIA.  BARRACA  DE 
PRAIA.  PRAIA  DE  CUMBUCO-CE.  JULGAMENTO 
ANTECIPADO  DA  LIDE  NÃO  CONFIGURA 
CERCEAMENTO DE DEFESA. PROCESSO MADURO. 
ÁREA  DE  PRESERVAÇÃO  PERMANENTE.  LEI 
MUNICIPAL.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS 
DEVIDOS  EM  FAVOR DA UNIÃO  E  DO IBAMA.  1. 
Apelações do particular, da união, do IBAMA e remessa 
em face  da  sentença  que  julgou procedente  o  pedido 
para declarar a nulidade da ocupação e da construção 
de barraca gita, situada em área de praia em cumbuco, 
caucaiace.  Determinou,  ainda,  a  remoção  na 
integralidade,  incluindo-se  instalações,  construções, 
edificações,  resíduos e materiais,  recolhendo-se todo o 
lixo  e  resíduos  do  estabelecimento  e  das  adjacências, 
desfazendo,  inclusive,  o  sistema  de  canos  de  pvc  e 
tubulação. Condenou-o à obrigação de fazer, consistente 
na  reparação  física  do  dano  ambiental  e  paisagístico 
causado,  conforme  projeto  de  recuperação  da  área 
degradada a ser apresentado ao juízo em liquidação de 
sentença.  2.  O  julgamento  antecipado  da  lide  não 
configura cerceamento de defesa, quando o processo se 
encontrar  maduro o suficiente para o julgamento da 
causa,  uma  vez  que  constam  dos  autos  provas 
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contundentes capazes de atestar que o bem do réu está 
situado  em  área  de  praia.  Preliminar  afastada. 3. 
Barraca que explora atividade de restaurante e bar em 
área de praia,  terreno de  marinha,  constitui  ocupação 
indevida de área de uso comum do povo, insuscetível 
de regularização.  4.  A Lei  municipal  de caucaia-ce,  nº 
1.367/2001,  incluiu  as  praias  no  rol  das  áreas  de 
preservação permanente. App. 5. Condenação do réu ao 
pagamento  de  honorários  advocatícios  em  favor  da 
união  e  do  IBAMA fixados  em  R$  2.000,00  (dois  mil 
reais),  pro  rata,  de  acordo  com  os  parâmetros 
estabelecidos no art. 20, §§ 3º e 4º do CPC. 6. Apelação 
do particular a que se nega provimento. Apelações da 
união, do IBAMA e remessa providas para condenar o 
réu ao pagamento de honorários. (TRF 5ª R.; APELREEX 
0011362-89.2008.4.05.8100; CE; Terceira Turma; Rel. Des. 
Fed.  Conv.  Élio  Wanderley  de  Siqueira  Filho;  DEJF 
06/11/2014; Pág. 64)  

Encontrando-se  demonstrados  os  fatos  narrados  na 
petição  inicial,  e  ausente  qualquer  insurgência  específica  em  relação  ao 
conjunto probatório por parte do demandado, inocorre a caracterização do 
cerceamento de defesa pela inexistência de elastecimento da fase probatória.

Com  essas  considerações,  REJEITO  A  PRELIMINAR 
DE NULIDADE.

2 - Mérito 

A presente  demanda  objetiva  impor  ao  apelante  que 
adote medidas necessárias e urgentes relativas ao cumprimento das normas 
pertinentes  à  higiene,  à  segurança,  ao  saneamento  básico  no  Mercado 
Público  do  Bairro  Imaculada,  por  colocar  em  risco  as  pessoas  que 
trambalham  e  frequentam  o  local  envolvido  na  discussão,  bem  como 
determinar a retirada das pessoas que moram nesse local, a realização do 
cadastramento  dos  comerciantes,  a  construção  e  recuperação  da  rede  de 
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esgotos, dos banheiros, e do sistema elétrico.

O  Órgão  judicial  de  origem  julgou  procedentes  os 
pedidos por estar demonstrada a lesão narrada pelo autor.

Estabelece a Constituição Federal,  em seu art.  225 que 
“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.“.

A efetividade desse direito fundamental  estar prevista 
no parágrafo terceiro que dispõe: 

§  3º  As condutas  e  atividades consideradas lesivas  ao 
meio  ambiente  sujeitarão  os  infratores,  pessoas  físicas 
ou  jurídicas,  a  sanções  penais  e  administrativas, 
independentemente da obrigação de reparar  os  danos 
causados.

O  contexto  das  provas  insertas  nos  autos  denota  a 
comprovação de que o funcionamento do Mercado Público da Imaculada 
está  em  desacordo  com  as  normas  relativas  à  higiene,  à  segurança,  ao 
saneamento básico.

Isso porque estão caracterizadas a ausência de rede de 
esgotos  adequada,  bem como as  péssimas  condições  físicas  no  Mercado 
Público  da  Imaculada,  notadamente  no  que  diz  respeito  aos  sistemas 
elétrico  e  higiênico,  configurando  lesão  ao  meio  ambiente  pela  omissão 
administrativa.

Os  instrumentos  probatórios  retratam  que  o 
estabelecimento destinado à prestação do serviço público está em situação 
precária  para  os  fins  a  que  se  destinam,  conforme  foi  constatado  no 
Relatório de Fiscalização nº 753/2013 elaborado pela SUDEMA, f. 128/134.

As  anormalidades  não  foram  sanadas,  mesmo  tendo 
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ciência a Divisão de Vigilância Sanitária municipal desde o ano de 2013, f. 
109/112.

Vale  ressaltar  que  os  argumentos  invocados  pelo 
apelante  para  obter  a  reforma  do  decisum  hostilizado  são  de  natureza 
principiológica e não desconstituem as circunstâncias fáticas delineadas nos 
autos,  pois  em  nenhum  momento  demonstrou  que  já  foram  adotadas 
providências efetivas para sanar as irregularidades.

Ainda, não há configuração da violação do princípio da 
separação de poder,  por deter  o ente  estatal  o  dever de tornar eficaz as 
disposições constitucionais relativas à prestação de serviço público básico, e, 
caso seja omisso, o judiciário, desde que seja provocado, tem competência 
para  constituir  comando  judicial  em  favor  da  sociedade,  assegurando  a 
materialização  da  política  pública  de  prestação  de  serviço  relacionado  à 
saúde e ao meio ambiente.

Inexistem  dúvidas  de  que  as  normas  relativas  à 
implementação  de  políticas  públicas  no  âmbito  social  possuem  caráter 
programático, porém, há uma lesão decorrente da omissão do recorrente, 
que está demonstrada nos autos, o que autoriza este órgão judicial a tornar 
eficaz o dogma constitucional em discussão. 

Sopesando os  bens jurídicos  em questão,  quais  sejam, 
discricionariedade  do  poder  executivo  para  agir  e  garantir  as  mínimas 
condições físicas para prestação do serviço de saúde, este prepondera sobre 
aquele, tendo em vista que há prevenção de riscos a serem suportados por 
toda sociedade que frequenta e consome os serviços desempenhados pelo 
Mercado da Imaculada localizado no Município de Bayeux. 

Outro não é o entendimento dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO  CÍVEL.  Obrigação  de  fazer.  Direito 
administrativo  e  processual  civil.  Saneamento  básico. 
Esgoto  sanitário.  Vazamento  de  esgoto  a  céu  aberto. 
Necessidade  de  reparo.  Sentença  de  improcedência 
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calcada na ilegitimidade passiva do  estado do Rio de 
Janeiro, julgou improcedentes os pleitos autorais. Apelo 
da parte autora.  Provimento do recurso.  Ilegitimidade 
passiva  que  se  afasta.  Interesse  de  agir  que  se  faz 
presente. Transbordamento constante de água e dejetos 
da rede de esgoto. Responsabilidade do réu alicerçada 
em  convênio  celebrado  com  o  estado,  a  cedae  e  o 
município  de  japeri.  Saneamento básico  intimamente 
relacionado com as condições de saúde da população. 
Inteligência  do  artigo  196  da  Constituição  Federal. 
Exposição  a  esgoto  a  céu  aberto  cujos  efeitos  se 
revelam  de  tal  deletérios  que  justificam  seja  fixada 
verba reparatória a título de danos morais. Obrigação 
de fazer que também prospera. Prazo de 120 dias, que 
se revela razoável na espécie. Provimento do apelo para 
acolher  a  pretensão  autoral.  1.  Ação  de  obrigação  de 
fazer,  afirmando  os  autores  que  são  obrigados  a 
conviver  diariamente  com  o  transbordamento 
intermitente  de  água  de  esgoto,  decorrente  do 
rompimento na tubulação de responsabilidade do réu, 
ocasionando alagamento das vias públicas e refluxo de 
água fétida para o interior das casas pondo em risco a 
saúde  de  seus  moradores.  2.  Os  autores  requerem  a 
condenação  do  réu  para  que  proceda  à  realização  da 
obra de reparo definitiva de instalação da rede de esgoto 
sanitário, viabilizando a prestação adequada e eficiente 
do serviço de saneamento básico em seu imóvel,  bem 
como indenização por danos materiais  e morais  pelos 
prejuízos suportados. 3. Sentença de improcedência, sob 
o fundamento de ilegitimidade passiva do estado do Rio 
de Janeiro. Apelo dos demandantes. 4. Apelação autoral. 
Reiteração  de  agravo  retido  contra  a  decisão  que 
indeferiu a produção de prova oral. Mérito. Renovação 
das  pretensões  constantes  da  exordial  5.  Rejeição  do 
agravo retido. Desnecessidade de prova oral na espécie, 
quanto mais quando a prova pericial foi certeira ao ter 
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constatado o “esgoto à céu aberto”. 6. Mérito. Reforma 
do decisum. Legitimidade ativa dos autores e interesse 
de agir  reconhecidos,  porque a existência de interesse 
coletivo não pode afastar o reconhecimento do interesse 
individual dos autores, diretamente afetados com a má 
prestação  do  serviço.  7.  Legitimidade  passiva  do  réu, 
que  decorre  de  convênio  celebrado  entre  o  estado,  o 
município de japeri e a cedae. Possibilidade do apelado 
buscar junto ao outro ente eventual regresso quanto a 
verba  aqui  imposta  8.  Provimento  do  apelo.  Preceito 
constitucional  consignado no  inciso  IX,  do  art.  23,  da 
Carta  Magna,  que  entrega  à  união,  aos  estados,  ao 
Distrito Federal e aos municípios a competência comum 
para promover a melhoria das condições habitacionais e 
de  saneamento  básico.  9.  Prova  pericial  tranquila  em 
afirmar que o esgoto corre “a céu aberto”. Situação fática 
hábil a causar incômodo, náusea, torpor, além de expor 
a  recorrente  a  toda sorte  de riscos  e  doenças  de toda 
sorte.  Dano moral  que ressoa  claro.  Verba reparatória 
que se fixa, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para 
cada autor. Dano material consistente na devolução dos 
valores  relativos  às  novas  manilhas  adquiridas  pelos 
autores,  no  valor  de  R$  297,46,  assim  também  a 
obrigação de instalação de rede de esgoto, no prazo de 
cento e vinte dias, a contar da publicação do presente 
acórdão. (TJRJ; APL 0219667-68.2009.8.19.0001; Segunda 
Câmara Cível;  Rel.  Des.  Marcelo  Lima Buhatem;  Julg. 
10/06/2014; DORJ 16/06/2014)  

Logo,  o  decisum hostilizado foi  prolatado dentro  dos 
limites de competência do Juízo a quo, porquanto a omissão do apelante 
está ocasionando lesão à sociedade, necessitando de medida judicial para 
saná-la, o que impõe a sua confirmação em parte por este Órgão recursal.

A  defesa  respaldada  em  gestões  governamentais 
anteriores não são aptas a eximir a responsabilidade do ente municipal.
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Isso  porque  norteia  e  incide  no  caso  concreto  o 
postulado da continuidade do serviço público, e a indisponibilidade do bem 
em discussão nos autos.

O poder judiciário detém competência para apreciar a 
legalidade  e  constitucionalidade  dos  atos  praticados  pela  administração, 
sem, contudo, adentrar no juízo de oportunidade e conveniência, a fim de 
que  seja  preservada  a  autonomia  administrativa  de  órgão  públicos  e 
mantido inviolável o princípio da separação de poderes, previsto no art. 2º 
da Constituição Federal.

Em situações excepcionais, como na hipótese dos autos, 
em que o ente da federação se mostra totalmente omisso no exercício de 
política pública essencial, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é 
firme no sentido de que o judiciário pode determinar a adoção de medidas 
assecuratórias  do  direito  constitucionalmente  essencial,  sem  que  isso 
configure violação ao princípio da separação de poderes, conforme julgados 
que transcrevo.

 
AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO.  CONSTITUCIONAL.  AÇÃO 
CIVIL  PÚBLICA.  INTERESSES  INDIVIDUAIS 
INDISPONÍVEIS.  LEGITIMIDADE  DO  MINISTÉRIO 
PÚBLICO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. 
REALIZAÇÃO  DE  TRATAMENTO  MÉDICO. 
OBRIGAÇÃO  SOLIDÁRIA  DOS  ENTES  DA 
FEDERAÇÃO.  SITUAÇÃO  DE  OMISSÃO  DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONCRETIZAÇÃO DE 
POLÍTICAS  PÚBLICAS  PELO  PODER  JUDICIÁRIO. 
POSSIBILIDADE.  AGRAVO  A  QUE  SE  NEGA 
PROVIMENTO.  I  –  O  acórdão  recorrido  está  em 
harmonia com a jurisprudência desta Corte firmada no 
sentido de que o Ministério Público possui legitimidade 
para ingressar em juízo com ação civil pública em defesa 
de interesses individuais indisponíveis,  como é o caso 
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do  direito  à  saúde.  II  -  A jurisprudência  desta  Corte 
firmou-se no sentido de que é solidária a obrigação dos 
entes da Federação em promover os atos indispensáveis 
à  concretização  do  direito  à  saúde,  tais  como,  na 
hipótese em análise, a realização de tratamento médico 
por paciente destituído de recursos materiais para arcar 
com  o  próprio  tratamento.  Portanto,  o  usuário  dos 
serviços de saúde, no caso, possui direito de exigir de 
um,  de  alguns  ou  de  todos  os  entes  estatais  o 
cumprimento da referida obrigação. III – Em relação aos 
limites  orçamentários  aos  quais  está  vinculada  a  ora 
recorrente, saliente-se que o Poder Público, ressalvada a 
ocorrência  de  motivo  objetivamente  mensurável,  não 
pode  se  furtar  à  observância  de  seus  encargos 
constitucionais.  IV  -  Este  Tribunal  entende  que 
reconhecer  a  legitimidade  do  Poder  Judiciário  para 
determinar  a  concretização  de  políticas  públicas 
constitucionalmente previstas, quando houver omissão 
da administração pública,  não configura violação do 
princípio da separação dos poderes, haja vista não se 
tratar de ingerência ilegítima de um poder na esfera de 
outro. V – Agravo regimental a que se nega provimento.
(RE  820910  AgR,  Relator(a):  Min.  RICARDO 
LEWANDOWSKI,  Segunda  Turma,  julgado  em 
26/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 
03-09-2014 PUBLIC 04-09-2014)

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
DEFENSORIA  PÚBLICA.  AMPLIAÇÃO  DA 
ATUAÇÃO.  OMISSÃO  DO  ESTADO  QUE  FRUSTA 
DIREITOS FUNDAMENTAIS.  IMPLEMENTAÇÃO DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS. CONTROLE JURISDICIONAL. 
POSSIBILIDADE.  PRINCÍPIO  DA SEPARAÇÃO  DOS 
PODERES.  OFENSA  NÃO  CONFIGURADA. 
ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 22.10.2007. 
Emerge do  acórdão que ensejou o  manejo  do recurso 
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extraordinário que o Tribunal a quo manteve a sentença 
que condenou o Estado a designar um defensor público 
para prestar serviços de assistência jurídica gratuita aos 
hipossuficientes  da  Comarca  de  Demerval  Lobão 
consoante os arts. 5º, LXXIV, 127, caput, 129, III e IX e 
134  da  Constituição  Federal.  No  caso  de 
descumprimento  da  obrigação,  fixou  multa  diária.  O 
acórdão recorrido não divergiu da  jurisprudência  da 
Suprema Corte  no  sentido  de  que  é  lícito  ao  Poder 
Judiciário,  em  face  do  princípio  da  supremacia  da 
Constituição,  em  situações  excepcionais,  determinar 
que  a  Administração  Pública  adote  medidas 
assecuratórias  de  direitos  constitucionalmente 
reconhecidos como essenciais, sem que isso configure 
violação  do  princípio  da  separação  dos  Poderes. 
Precedentes. O  exame  da  legalidade  dos  atos 
administrativos  pelo  Poder  Judiciário  não  ofende  o 
princípio  da  separação  dos  Poderes.  Precedentes. 
Agravo regimental conhecido e não provido.(AI 739151 
AgR, Relator(a):  Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, 
julgado em 27/05/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-
112 DIVULG 10-06-2014 PUBLIC 11-06-2014)  

Outro não é  o  entendimento  do Superior  Tribunal  de 
Justiça:

PROCESSO  CIVIL.  ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  CIVIL 
PÚBLICA.  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  DANO 
AMBIENTAL.  IMPLEMENTAÇÃO  DE  OBRA 
PÚBLICA.  USINA DE  RECICLAGEM  DE  RESÍDUOS 
SÓLIDOS.  INGERÊNCIA  DO  PODER  JUDICIÁRIO. 
VIOLAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA SEPARAÇÃO  DOS 
PODERES. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 333, 
I,  DO  CPC  CARACTERIZADA.  1.  Cinge-se  a 
controvérsia  dos  autos  à  possibilidade  do  Ministério 
Público, em obrigação de fazer, por meio de ação civil 
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pública, compelir o administrador a implementar obra 
pública,  qual  seja,  usina  de  reciclagem  de  entulhos 
provenientes da construção civil, que estivesse causando 
danos  ao  meio  ambiente.  2.  Irretocável,  a  posição  do 
Supremo Tribunal Federal e desta Corte, no sentido de 
que  "O  Poder  Judiciário,  em  situações  excepcionais, 
pode  determinar  que  a  Administração  Pública  adote 
medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente 
reconhecidos  como essenciais,  sem que  isso  configure 
violação  do  princípio  da  separação  de  poderes"  (AI 
708667 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira 
Turma,  julgado em 28/02/2012).  3.  Reconheço que em 
algumas situações é impossível estabelecer, num plano 
abstrato, qual a ordem de prioridades que a atividade 
administrativa  deve  tomar.  Nestes  casos,  a 
identificação  pela  preferência  de  atuação  estatal 
apenas  poderia  ser  identificada  na  análise  do  caso. 
Todavia, ainda que abstratamente, não se pode deixar 
de  reconhecer  que  alguns  direitos,  tais  como  a 
educação,  a  saúde  e  o  meio  ambiente  equilibrado 
fazem parte de um núcleo de obrigações que o estado 
deve considerar como prioritárias. 4. Deve ser afastada 
a aplicação da Súmula 7/STJ e reconhecido a ofensa ao 
artigo 333, I, do CPC. Isto porque a Corte de origem faz 
referência a vários elementos probatórios que induzem - 
em tese - a existência de dano ambiental, considerando, 
também, que durante a tramitação do processo ocorreu 
significativa  melhora  no  sistema  de  destinação  dos 
resíduos  sólidos,  em  especial,  com  aprovação  da  lei 
municipal regulamentando o tema. No entanto, apesar 
disso,  o  pleito  do  Ministério  Público  Estadual  foi 
indeferido em razão da ausência de provas. 5. Os autos 
devem ser devolvidos ao primeiro grau para que o juiz 
proceda à instrução levando-se em conta o art. 462 do 
CPC e a Lei n. 12.305/2010 (Lei da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos), sobretudo à luz do se art. 54. Recurso 
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especial parcialmente provido. (REsp 1367549/MG, Rel. 
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 02/09/2014, DJe 08/09/2014)
 
Assim, detém o judiciário competência para determinar 

a implantação de políticas públicas na situação em que os órgãos estatais 
competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre ele 
incidem,  vierem  a  comprometer  a  eficácia  e  a  integridade  de  direitos 
individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional.

Ainda,  é  do  município  a  responsabilidade  pela 
manutenção da rede de esgotos, conforme julgados que transcrevo:

ADMINISTRATIVO.  RESPONSABILIDADE  CIVIL. 
MANUTENÇÃO  DA REDE  DE  ESGOTO.  OMISSÃO 
DO PODER PÚBLICO. FAUTE DE SERVICE. ART. 23, 
IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO COM 
FUNDAMENTOS  CONSTITUCIONAIS  E 
INFRACONSTITUCIONAIS.  AUSÊNCIA  DE 
INTERPOSIÇÃO  DE  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO. 
SÚMULA 126/STJ.1.  O  Tribunal  de  origem fixou que, 
nos termos do art. 23, inciso IX, da Constituição Federal, 
cabe  à  municipalidade  promover  programas  de 
saneamento  básico,  e  que  trata-se  de  competência 
comum aos entes federativos.  Dessa forma, caberia ao 
agravante manter o sistema de esgoto sanitário e não o 
fez,  omitindo-se  abusivamente.2.  Infere-se  dos  autos 
que,  não  obstante  a  existência  de  fundamento 
constitucional, o recorrente, ora agravante, limitou-se a 
interpor  recurso  especial,  deixando  de  interpor  o 
extraordinário,  de  competência  do  Supremo  Tribunal 
Federal;  de  modo  que  permanecerá  incólume  o 
fundamento  constitucional  do  acórdão 
recorrido.Incidência  da  Súmula  126/STJ.Agravo 
regimental improvido.(AgRg no AREsp 401.431/RJ, Rel. 
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, 
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julgado em 22/10/2013, DJe 29/10/2013)

Desta  forma,  o  ente  estatal  apelante,  diante  de  sua 
responsabilidade pelo dano ambiental causado, nos termos do art. 225 da 
Constituição Federal, deve adotar todas as medidas necessárias para conter 
o impacto ambiental negativo ocasionado pela omissão do ente estatal.

Por fim, no tocante à multa, vislumbro inexistir motivo 
para a supressão ou diminuição.

Isso porque a prestação imposta tem caráter inibitório e 
se enquadra dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade diante 
do evento questionado nos autos.

Com  essas  considerações,  REJEITADA  A 
PRELIMINAR,  no  mérito,  NEGO  PROVIMENTO  AO  APELO  E  À 
REMESSA NECESSARIO,  mantendo intacta a sentença recorrida.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  realizado  na  Sessão  Ordinária 
desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 13 de 
dezembro de 2016, conforme certidão de julgamento de f. 292, o Exmo. Sr. 
Exmo.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides.  Participaram  do 
julgamento, além desta Relatora, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida (Juiz 
convocado para substituir o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz). Presente à 
sessão, a Exma. Dra. Ana Cândida Campelo, Promotora de Justiça.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB, 14 de dezembro 
de 2016.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                   R E L A T O R A
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