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APELAÇÃO  E  REMESSA  NECESSÁRIA.  AÇÃO  CIVIL 
PÚBLICA. BEM DE USO PÚBLICO. AÇÚDE DE CAMBÉS II. 
PROBLEMAS  DE  EROSÕES  E  RACHADURAS. 
RECLAMAÇÃO  DE  MORADOR  JUNTO  AO  ÓRGÃO 
MINISTERIAL.  INSTAURAÇÃO  DE  PROCEDIMENTO 
PELA  CURADORIA  DO  PATRIMÔNIO  PÚBLICO. 
EXTENSA  TRAMITAÇÃO  NA  VIA  ADMINISTRATIVA, 
SEM  A  DEVIDA  SOLUÇÃO.  JUDICIALIZAÇÃO  DA 
MATÉRIA.  DECISÕES  INTERLOCUTÓRIA  E 
TERMINATIVA  QUE  SE  ALICERÇAM  EM  PARECER 
TÉCNICO  CONFECCIONADO  POR  PROFISSIONAL  DA 
PRÓPRIA  EDILIDADE.  NECESSIDADE  DE  CORREÇÕES 
DA  IRREGULARIDADES  APURADAS  NOS  AUTOS. 
ADOÇÃO DE  MEDIDAS PREVENTIVAS.  PROTELAÇÕES 
POR PARTE DOS GESTORES MUNICIPAIS. OBRIGAÇÃO 
DO PODER PÚBLICO EM GARANTIR A SEGURANÇA DA 
BARRAGEM.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA. 
DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

-  Diante  da  comprovação  das  irregularidades  em  torno  da 
barragem do Açúde de Cambés II, nos termos, inclusive, dos 
laudos  técnicos  apresentados  por  órgãos  oficiais  tanto  do 
Município  como  Estado,  com  a  ocasião  de  danos  aos  que 
vivem naquela região e ao meio ambiente, independente da 
proporção,  não  exsurge  outra  solução  ao  feito  que  não  a 
procedência  do  pedido  exordial,  com  a  determinação  de 
recuperação  da  barragem,  adotanto  as  providências 
necessárias a garantir a segurança e o bom funcionamento do 
bem,  haja  vista,  notadamente,  a  configuração  da 
responsabilidade  do  Poder  Público  em  adotar  medidas 



preventivas,  a  fim de reduzir  a  possibilidade de acidente e 
suas consequências.

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

ACORDA  a  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, negar provimento aos 
recursos,  nos  termos  do  voto  do  Relator,  integrando  a  decisão  a  certidão  de 
julgamento de fl. 204.

RELATÓRIO

Trata-se  de  remessa  necessária  e  apelação  interposta  pelo 
Município de Boa Ventura contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara da 
Comarca de Itaporanga nos autos da ação civil pública de obrigação de fazer com 
pedido  antecipação  de  tutela,  promovida  pelo  Ministério  Público  do  Estado  da 
Paraíba em face do Poder Público Municipal recorrente.

Na sentença objurgada, a douta magistrada a quo, Dra. Juliana 
Duarte  Maroja,  julgou  procedente  a  pretensão  autoral,  para,  mantendo  a  tutela 
antecipada, determinar que a edilidade recupere o “Açude Cambés II”, nos termos do 
parecer  técnico  elaborado pelo  próprio  Município  demandado de fls.  107/108,  no 
prazo de 150 (cento e ciquenta) dias,  sob pena de multa semanal no valor de R$ 
300,00 (trezentos reais). 

Inconformada  com  o  teor  decisório,  a  municipalidade  nas 
razões  recursais  relata  a  dificuldade financeira-administrativa  por  ela  enfrentada, 
bem como assegura, em apertada síntese, que as irregularidas apontadas na inicial 
foram  devidamente  sanadas,  não  existindo  falha  ou  qualquer  outro  problema 
estrutural  que  acometa  o  açude  objeto  dos  autos,  o  que  fez  ao  embasar  seus 
argumentos na certidão emitida por dois Oficiais de Justiça.  Ao final,  pugna pelo 
provimento do recurso.

Intimado,  o  Ministério  Público  apresenta  contrarrazões, 
alegando que os Oficiais de Justiça não possuem conhecimentos técnicos necessários 
para emitir um parecer acerca da prescindibilidade dos reparos a serem realizados na 
barragem do Açude Cambés II, os quais persistem há mais de treze anos. No mais, 
postula pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença (fls. 193/197). 

Atuando o Ministério Público como parte no presente feito, não 
verifico a necessidade do  parquet figurar também como  custos legis, razão pela qual 
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, com arrimo no art. 5º, §1º, 
da Lei 7.347/85 e precedentes da Corte Superior de Justiça (AgInt no AREsp 698557/ 
BA). É o relatório.



VOTO

Compulsando-se  os  autos  e  analisando-se  a  casuística  em 
disceptação, cumpre adiantar que a apelação e a remessa necessária sub examine não 
merecem  quaisquer  provimentos,  porquanto  a  sentença  guerreada  se  afigura 
irretocável e isenta de vícios, estando, inclusive, em consonância com o ordenamento 
jurídico. 

Antes  de  analisar  o  mérito  recursal,  oportuno  registrar  que, 
atuando  o  Ministério  Público  como  parte  autora  na  presente  ação  civil  pública, 
desobriga a sua intervenção na condição de  custos legis, entendimento extraído da 
interpretação dada ao texto do  art. 5º, §1º, da Lei 7.347/85, vejamos:  “O Ministério 
Público, se não intervier no processo como parte, atuará obrigatoriamente como 
fiscal da lei”. 

A  Corte  Superior  de  Justiça,  por  sua  vez,  sedimenta 
posicionamente  no mesmo sentido,  consoante excerto  do seguinte precedente: “É 
desnecessária a intervenção do Ministério Público na qualidade de  custos legis 
quando atua como parte na ação civil pública”1.  Logo, a não atuação do  parquet,  
neste grau de jurisdição, na condição de fiscal da lei, não gera vício que autorize a 
possibilidade de aplicação do art. 279, do CPC2. 

A esse respeito, sem remeter os autos à Procuradoria-Geral de 
Justiça, enfrento as questões de mérito, sendo oportuno destacar que a controvérsia 
devolvida ao crivo desta Egrégia Corte transita em redor da discussão a respeito do 
dever  do  Município  de  Boa  Ventura  executar  reparos  e  medidas  preventivas  de 
segurança, visando sanar irregularidades estruturais, como rachaduras e erosões, que 
acometem a barragem do “Açúde Cambés II”.

Imperioso  pontificar  que  o  Ministério  Público,  por  meio  da 
unidade  da  Curadoria  da  Comarca  de  Itaporanga,  instaurou  procedimento 
administrativo decorrente de reclamação, por morador da região, apresentada em 
19/11/2002. Registre-se, ainda, que foram diversas as tentativas do parquet no sentido 
de sanar o problema em discussão, não obtendo, todavia, êxito administrativamente, 
sendo forçado,  portanto,  a  ajuizar  a  presente ação em 2011,  conforme extrato  de 
distribuição (fl. 147).

Acerca  do  tema,  faz-se  necessário  destacar  norma  legislativa 
que disciplina sobre  políticas públicas destinadas a prevenir acidentes e garantir a 
segurança  do  meio  ambiente,  exatamente  como preconiza  a  Política  Nacional  de 
Segurança de Barragens, tombada na Lei Federal n. 12.334/20103. Vejamos dispositos 

1 STJ, AgRg no REsp 1.385.059/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/09/2014.
2 Art. 279.  É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva 

intervir.
3 Ementa: “Estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens destinadas à acumulação de água para quaisquer usos, à 



que se aplicam ao caso em testilha:

“Art. 3º São objetivos da Política Nacional de Segurança de 
Barragens (PNSB): 
I  -  garantir  a  observância  de  padrões  de  segurança  de 
barragens de maneira a reduzir a possibilidade de acidente e 
suas consequências; 
IV - criar condições para que se amplie o universo de controle 
de barragens pelo  poder  público,  com base na  fiscalização, 
orientação e correção das ações de segurança;” 

Outrossim,  guardando  estreita  relação  com  o  ordenamento 
acima,  vale  acrescentar  a  Lei  nº  12.608/2012 que também prevê medidas  a  serem 
adotadas,  a fim de evitar possível  dano potencial  associado à má conservação da 
barragem, o que faço ao destacar o seguinte dispositivo, verbis:

“Art. 2º  É dever da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios adotar as medidas necessárias à redução dos 
riscos de desastre. 
§ 1º  As medidas previstas no caput poderão ser adotadas com 
a  colaboração  de  entidades  públicas  ou  privadas  e  da 
sociedade em geral.   
§ 2º  A incerteza quanto ao risco de desastre não constituirá 
óbice para a adoção das medidas preventivas e mitigadoras da 
situação de risco.” 

À  luz  de  tais  mandamentos  infraconstitucionais,  é  de 
reconhecer o dever da administração em efetivar gestão pública visando evitar risco 
de caráter ambiental previsível, sem esquecer, ademais, da própria Carta Magna que, 
em seu art. 23, atribui competência de eficácia plena aos entes públicos, incluindo aí o 
Município, para “proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de 
suas formas”. (g.n.)

Transladando  a  temática  ao  caso  em  litígio,  necessário 
reconhecer a responsabilidade do Município de Boa Ventura em realizar serviços de 
engenharia no Açúde Cambés II, a fim de corrigir os defeitos relacionados nos autos, 
tais como, rachaduras e erosões, garantido, com isso, o mínimo de segurança aos que 
vivem naquela região, bem como ao meio ambiente. 

Para  compreensão  da  situação  fática  da  barragem,  impende 
transcrever  o  teor  constante  do  Laudo  Técnico  confeccionado  por  engenheiro 
responsável vinculado ao próprio Município recorrente, colacionado às fls. 107/108, 
segundo o qual dispõe:

disposição final ou temporária de rejeitos e à acumulação de resíduos industriais, cria o Sistema Nacional de Informações 
sobre Segurança de Barragens ...”



“De acordo com a vistoria realizada “in loco”, aparentemente 
a  obra  não  foi  construída  dentro  dos  padrões  e  normas 
técnicas  vigentes,  havendo uma grande percolação  de  água 
pela fundação, inundando toda a parte de jusante, conforme 
relatório  fotográfico  em  anexo.  Existindo  nos  baxios  de 
jusante  vários  pontos,  aparecendo  percolação  (caminhos  de 
água),  saturando totalmente o solo  e  salinizando o  mesmo, 
havendo erosão subterrânea, soterrando animais que passam 
pela  localidade  conforme  alguns  moradores  da  localidade 
estão  mostrado  em  fotos  enterrando  varas  no  local.  Em 
consequência disso o açude pode romper (arrombar), com isso 
a  população  de  jusante,  inclusive  parte  da  cidade  de  Boa 
Ventura – PB, corre risco de vida”. (sic)

Igualmente, vale acrescentar que o Mistério Público, nos autos 
do  processo  administrativo,  solicitou  o  auxílio  técnico  da  Agência  Executiva  de 
Gestão das Águas do Estado da Paraíba – AESA que, através de sua diretoria, prestou 
o seguinte parecer (fls. 97/99): 

“Foi  constatada  infiltração  na  soleira  ao  longo  de  todo  o 
barramento. Além de infiltração na região central, próxima a 
ombeira esquerda, problema que causou desmoronamento de 
parte  do  Talute  (Figs.  05  e  06).  […]  Tendo  em  vista  a 
considerável carga hidráuliza no local da infiltração, quando 
com  capacidade  total,  e  a  presença  de  grande  número  de 
residências  à  Jusante,  inclusive  a  Cidade  de  Boa  Ventura, 
venho  por  meio  deste,  alertar  as  autoridades  competentes, 
para que seja providenciada, no mais breve espaço de tempo 
possível, antes do período chuvoso de 2010, a recuperação do 
barramento do referido Açude”. (sic)

Diante  de  tal  conjuntura  probatória,  não  resta  dúvida  que o 
respectivo açude deve ser submetido a reparos técnicos e tais obrigações competem 
ao Poder Público Municipal, devendo efetivar as medidas necessárias à regularização 
dos problemas apresentados.

Por outro lado, em atenção aos princípios da moralidade e da 
gestão pública,  deve-se,  sobretudo, no âmbito jurídico, rechaçar,  de forma geral e 
indistinta,  qualquer  postura  irresponsável  despendida  pelos  gestores  políticos 
visando  se  eximirem  de  suas  atribuições  administrativas  decorrentes  do  cargo 
público que exercem. 

Seguindo  essa  diretriz,  não  vejo  como  salutar  in  casu  o 
posicionamento da municipalidade ao protelar a restauração da barragem, tendo em 



vista que o processo administrativo conduzido pelo Ministério Público se estendeu 
do  ano  de  2002  até  2011,  passando  por  vários  mandatos  eletivos,  sem  alcançar, 
todavia,  um  desfecho  efetivo  do  problema,  momento  o  qual  foi  judicializada  a 
matéria, tendo, inclusive, um dos gestores municipais, visando se esquivar de sua 
obrigação, utilizado do argumento equivocado no sentido de que o açúde “Cambés 
II” é propriedade particular (fl. 81), o que em regra afastaria a responsabilidade do 
ente federativo mirim.

Com relação à tese recursal da edilidade embasada em certidão 
emitidade por dois Oficiais de Justiça (fl. 170), não rende respaldo, haja vista que a 
determinação imposta pelo magistrado (fl.  169) foi no sentido de eles verificarem, 
simplesmente,  se  a  municipalidade  cumpriu  ou  não  a  decisão  interlocutória  de 
antecipação de tutela encartada às fls. 159/162. Tal atuação dos servidores da justiça 
não se confunde, entretanto, com qualquer laudo técnico a respeito da barragem, a 
fim de analisar efetivamente a necessidade de passar por reparos em sua estrutura, o 
qual, por sinal, já restou constatado através de pareceres (fls. 107/125 e 97/99).

Em outros termos, a certidão emitida pelos oficiais da justiça 
servem apenas para identificar se o serviço de engenharia já foi realizado e não para 
apontar  a  necessidade  de  se  realizá-lo,  competência  esta  que  cabe  ao  órgão 
responsável.  Ademais,  a  execução  ou não  do  serviço  poderia  ser  confirmado até 
mesmo pelo próprio Poder Público Municipal, com apresentação de documentos da 
realização dos serviços nos moldes determinados na decisão. 

Diante  de  tais  considerações,  nego  provimento  ao  recurso 
apelatória  e  à  remessa  necessária,  para  manter  a  sentença  recorrida  incólume, 
mantendo, assim, todos os seus termos.

É como voto. 

DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de 
Justiça  do  Estado  da  Paraíba  decidiu,  por  unanimidade,  negar  provimento  aos 
recursos, nos termos do voto do relator.

Presidiu  a  sessão o  Exmo.  Des.  Romero Marcelo  da  Fonseca 
Oliveira. Participaram do julgamento o Exmo. Des. João Alves da Silva, o Exmo. Des. 
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira e o Exmo. Juiz Convocado Dr. Gustavo Leite 
Urquiza (com jurisdição plena para substituir o Exmo Des. Frederico Martinho da 
Nóbrega Coutinho).

Presente ao julgamento a Exma. Dra. Vanina Nóbrega de Freitas 
Dias Feitosa, Promotora de Justiça.



Sala  de  Sessões  da  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do 
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 13 de dezembro de 2016.

João Pessoa, 15 de dezembro de 2016.

Desembargador João Alves da Silva
                     Relator


