
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO

ACÓRDÃO

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0000376-56.2011.815.0341.
Origem  : Vara da Comarca de São João do Cariri.
Relator  : Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 
Promovente: Ministério Público Estadual.
Promovido : Município de São João do Cariri. 
Advogado : Severino Medeiros Ramos Neto.

REEXAME  NECESSÁRIA.  AÇÃO  CIVIL
PÚBLICA.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL.
MATADOURO  PÚBLICO  INTERDITADO.
COMPROMETIMENTO DA SAÚDE PÚBLICA.
INSTALAÇÃO DE NOVO ABATEDOURO COM
OBSERVÂNCIA DE REGRAS DE HIGIENE E
PROTEÇÃO  AO  MEIO  AMBIENTE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPLEMENTAÇÃO
DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO
DOS  PODERES.  NÃO  OCORRÊNCIA.
DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS.
INDEVIDA.  AUSÊNCIA  DE  LOCAL
APROPRIADO.  POLUIÇÃO  DO RIO  LOCAL.
NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE ATERRO
SANITÁRIO. PROTEÇÃO A SAÚDE PÚBLICA
E A QUALIDADE AMBIENTAL. OBJETIVO DA
LEI DE POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS
SÓLIDOS. DESPROVIMENTO.

-  É  entendimento  pacífico  no  âmbito  do  Supremo
Tribunal Federal a possibilidade de o Poder Judiciário
determinar  à administração  pública  que  adote
medidas  assecuratórias  de  direitos
constitucionalmente  reconhecidos  como  essenciais,
sem  que  isso  configure  violação  do  princípio  da
separação de poderes.

-   Na hipótese vertente, trata-se de ação coletiva que
visa resguardar o direito fundamental à saúde pública
e os direitos básicos do consumidor,  pleiteando-se a
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instalação de  matadouro  público  com condições  de
higiene  e  de  proteção  ao  meio  ambiente,
enquadrando-se  visivelmente  nas  situações
excepcionais que autorizam o Judiciário a determinar
à Administração a adoção de medidas assecuratórias à
proteção de tais direitos.

-  A Lei  nº  12.305/2010,  ao  instituir  a  Política
Nacional  de  Resíduos  Sólidos,  prevê,  no  art.  47,
inciso II, a proibição de destinação ou disposição de
resíduos sólidos ou rejeitos por meio de lançamento
in natura a céu aberto. Diante do descumprimento de
obrigação  legal  devidamente  comprovada,  com o
lançamento indevido de lixo urbano em céu aberto,
inclusive nas margens do Rio Taperoá, resta evidente
o risco de dano à saúde dos habitantes. Isso porque a
qualidade da água do rio está sendo demasiadamente
afetada, ainda mais quando se é notória a escassez de
água que assola a região.

-  Além  do  mais,  dentre  os  objetivos  da  Política
Nacional,  é  possível  destacar  a  proteção  da  saúde
pública  e  da  qualidade  ambiental  e  a  não  geração,
redução,  reutilização,  reciclagem  e  tratamentos  dos
resíduos  sólidos,  bem  como  disposição  final
ambientalmente adequada dos rejeitos.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em  sessão
ordinária,  rejeitar  as  preliminares,  à  unannimidade.  No  mérito,  por  igual
votação,  negou-se provimento à remessa necessária, nos termos do voto do
relator, unânime.

Trata-se  de  Remessa  Necessária proveniente  da Vara  da
Comarca de São João do Cariri, nos autos da “Ação Civil Pública” proposta
pelo Ministério Público do Estado da Paraíba.

Na peça de ingresso, o Parquet alegou inobservância de normas
pertinentes à proteção e preservação do meio ambiente, tendo em vista que o
Ente  Municipal,  mesmo  cientificado  para  cumprimento  de  diligências
solicitadas,  não solucionou os problemas de ordem ambiental referentes aos
resíduos  sólidos  líquidos,  lixo  urbano,  currais  para  animais  e  matadouro
público. 

Ao  final,  pugnou pela  procedência  do  pedido no  sentido  de
determinar  a  execução  do  sistema  de  esgotamento  sanitário  da  cidade,
equipado  com  estação  de  tratamento  adequado,  bem  como  construir
matadouro público em local apropriado. Ainda requereu que fosse determinada
a fiscalização,  autuação e  imposição  de  multa  pela  vigilância  sanitária  aos
cidadãos e órgãos públicos em caso de poluição do Rio Taperoá, assim como a
remoção de toda e qualquer construção de currais e assemelhados.

Remessa Necessária nº 0000376-56.2011.81.0341.        2



Embora devidamente citado, o promovido não apresentou peça
contestatória (fls. 129).

As  partes  foram  intimadas  para  especificar  provas,
oportunidade na qual o promovente pleiteou a produção de prova testemunhal
(fls. 132).

Audiência  de instrução e  julgamento realizada,  momento em
que foram determinadas providências pelo juiz (fls. 136).

Petição do autor, requerendo o julgamento antecipado da lide
(fls. 256).

Decidindo  a  querela,  a  magistrada  de  primeiro  grau  julgou
parcialmente  procedente  o  pedido  autoral  (fls.  271/276),  consignando  os
seguintes termos na parte dispositiva:

“Ante  o  exposto,  e  por  tudo  mais  que  dos  autos
consta,  JULGO  PROCEDENTE  EM  PARTE  a
presente  Ação  Civil  Pública  para  determinar  ao
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI que:

1. Promova a disposição final adequada dos resíduos
sólidos  gerados  em  seu  território,  mediante  a
instalação  de  aterro  sanitário  devidamente
licenciado  pelo  órgãos  ambientais  ou,  ainda,  a
efetivação da adesão a algum plano intermunicipal
de  gestão  integrada  dos  resíduos,  com  resultados
práticos a serem demonstrados na esfera judicial no
prazo de 120 (cento e vinte) dias;

2.  Proceda a instalação de um matadouro público,
devidamente  licenciado  pelo  órgãos  ambientais  e
adequado  aos  parâmetros  legais  de  higiene  e
proteção ao meio ambiente, no igual prazo de 120
(cento e vinte) dias”.

Decorrido  o prazo recursal  sem que as  partes  apresentassem
apelo  voluntário  (fls.  278v),  vieram  os  autos  para  apreciação  do  reexame
necessário.

A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra da Dra. Lúcia de
Fátima M. de Farias (fls. 285/290), opinou pelo desprovimento da remessa.

É o relatório.

VOTO.

Antes de analisar os requisitos de admissibilidade dos presentes
recursos, cumpre a esta relatoria tecer alguns comentários acerca da vigência e
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aplicabilidade da novel norma processual. 

É certo que, em regra, o Novo Código de Processo Civil será
aplicado desde logo aos processos pendentes, a teor do que dispõe seu artigo
1.046.  No entanto, tal norma deve ser interpretada também à luz do Direito
Intertemporal,  respeitando-se  o  que  se  pode  denominar  de  ato  jurídico
processual perfeito e direito subjetivo processual adquirido pelas partes.

Nesta perspectiva, é que o V Encontro do Fórum Permanente de
Processualistas  Civis  (V FPPC)  –  que  reuniu  processualistas  de  diferentes
escolas  de  pensamentos,  a  fim  de  discutir  a  Lei  n.º  13.105/2015  e  emitir
enunciados aprovados por unanimidade de seus participantes – teve um de
seus grupos temáticos dedicados à discussão do Direito Intertemporal.

Sob esse enfoque, analisando sistematicamente o Novo Código
de  Processo  Civil  e  os  enunciados  do  FPPC  quanto  ao  tema  em  debate,
entendo que o novo sistema recursal deverá ser aplicado apenas às sentenças
publicadas – ou divulgadas nos autos eletrônicos – após a sua vigência. 

Isso porque,  com a publicação de determinada decisão sob a
égide  do Código de  Processo  Civil  de  1973,  o  prazo para interposição  de
eventual recurso transcorreu de acordo com o que ali se encontrava disposto.
Da mesma forma, ao interpor o recurso, a parte o fez imbuída dos princípios e
regramentos previstos na legislação que se encontrava vigente. 

Logo,  não  se  poderia  agora,  após  a  entrada  em vigência  do
CPC de 2015, pretender-se aplicar o seu novo sistema recursal, sob pena de
ferir  o  já  mencionado  ato jurídico processual  perfeito  e o  direito  subjetivo
processual  da  parte,  que  foram  consolidados  –  quanto  aos  requisitos  de
admissibilidade recursal e dos seus efeitos – no momento da interposição de
sua irresignação.

No  mesmo  trilhar  de  ideias,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça
emitiu  enunciados  administrativos,  dirimindo  eventuais  dúvidas  acerca  da
questão em análise, senão vejamos:

“Enunciado número 2. Aos recursos interpostos com
fundamento  no  CPC/1973  (relativos  a  decisões
publicadas  até  17  de  março  de  2016)  devem  ser
exigidos  os  requisitos  de admissibilidade na forma
nele prevista, com as interpretações dadas, até então,
pela  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de
Justiça”.

“Enunciado  número  7.  Somente  nos  recursos
interpostos contra decisão publicada a partir de 18
de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários  sucumbenciais  recursais,  na  forma  do
art. 85, § 11, do novo CPC”.
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Ressalta-se, por oportuno, o teor do enunciado 311 do  Fórum
Permanente  de  Processualistas  Civis (FPPC),  que  se  aplica  ao  caso  de
Remessa Necessária, in verbis:

“311.  (arts.  496  e  1.046).  A  regra  sobre  remessa
necessária é aquela vigente ao tempo da publicação
em  cartório  ou  disponibilização  nos  autos
eletrônicos da sentença, de modo que a limitação de
seu cabimento no CPC não prejudica os  reexames
estabelecidos  no  regime  do  art.  475  do  CPC  de
1973”. 

Dito isto, destaco que a decisão ora recorrida fora publicada sob
a  vigência  do  Código  de  Processo  Civil  de  1973,  motivo  pelo  qual  tal
regramento deverá  regular os  efeitos  e  os  requisitos  de admissibilidade do
recurso contra aquela interposto.

Pois bem. Presentes os requisitos de admissibilidade de acordo
com os termos dispostos no Código de Processo Civil de 1973, conheço da
remessa oficial, passando à análise de seus fundamentos.

De  acordo  com  o  que  se  vislumbra  dos  autos,  o  cerne  da
questão  cinge-se  em  analisar  a  sentença  prolatada  pelo  juízo  a  quo,
determinando  que  o  Município  de  São  João  do  Cariri  promovesse “a
disposição final  adequada dos resíduos sólidos gerados em seu território,
mediante a instalação de aterro sanitário devidamente licenciado pelo órgãos
ambientais ou, ainda, a efetivação da adesão a algum plano intermunicipal
de  gestão  integrada  dos  resíduos,  com  resultados  práticos  a  serem
demonstrados na esfera judicial no prazo de 120 (cento e vinte) dias”,  bem
como  procedesse “a  instalação  de  um  matadouro  público,  devidamente
licenciado  pelo  órgãos  ambientais  e  adequado  aos  parâmetros  legais  de
higiene e proteção ao meio ambiente, no igual prazo de 120 (cento e vinte)
dias”.

Pois bem.

Como  pode  ser  visto,  o  Poder  Judiciário  determinou que  o
Município adote as medidas necessárias para instalação de aterro sanitário e de
abatedouro  adequado aos  parâmetros  legais de higiene e  proteção ao  meio
ambiente, tendo em vista a inexistência de sistema de tratamento e destinação
final dos efluentes gerados em seu território e o fechamento do matadouro por
inadequação dos regras aplicáveis.

Neste contexto, mister se faz aclarar que a ideia clássica de que
o Poder Judiciário  não pode buscar  a  implementação de políticas públicas,
uma vez que se trata de questão de mérito administrativo, e de que os recursos
são  escassos,  vem  claudicando  na  doutrina  e  na  jurisprudência,  como
consectário da mudança de mentalidade sobre o papel do Estado. 

Não se nega,  prima facie,  que é  missão do Poder  Executivo
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decidir  sobre a consecução de uma determinada política pública.  Por outro
lado, existem políticas públicas previstas constitucionalmente, que não podem
passar  ao  largo  da  atuação  do  gestor.  Assim,  quando  a  administração  é
ineficiente,  decorrendo  daí  omissão  governamental  na  implementação  de
políticas  destinadas  a  garantir  o  exercício  de  direitos  fundamentais,  é
perfeitamente possível  ao Poder Judiciário  realizar determinações ao Poder
Executivo. 

O  princípio  da  separação  dos  poderes,  como  pensado  por
Montesquieu,  é  voltado  para  os  ideais  de  um  Estado  liberal,  destinado
unicamente a salvaguardar o cidadão de um Estado onipresente. Configura-se,
pois, como uma garantia para a proteção, sobretudo, dos direitos fundamentais
de primeira geração ou dimensão, as chamadas liberdades clássicas (direito à
vida, à liberdade etc).

Não obstante, o princípio da separação dos poderes não pode
ser interpretado unicamente sob a ótica de um Estado liberal. Na atual quadra
político-social,  exige-se  não  apenas  um  Estado  protetor  das  liberdades
clássicas, como também propulsor de mudanças sociais. Diante de eventual
ineficiência governamental, é inescapável a atuação do Poder Judiciário como
vetor garantidor das políticas sociais.

O  uso  da  ação  civil  pública  para  implementação  políticas
públicas  vem  sendo  largamente  reconhecido  pelo  Judiciário.  Observe-se  o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL – AÇÃO
CIVIL  PÚBLICA  –  ATO  ADMINISTRATIVO
DISCRICIONÁRIO: NOVA VISÃO.
1. Na atualidade, o império da lei e o seu controle, a
cargo  do  Judiciário,  autoriza  que  se  examinem,
inclusive, as razões de conveniência e oportunidade
do administrador.
2.  Legitimidade do Ministério Público para exigir
do Município  a execução de política  específica,  a
qual se tornou obrigatória por meio de resolução do
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente.
3. Tutela específica para que seja incluída verba no
próximo orçamento,  a fim de atender a propostas
políticas certas e determinadas.
4. Recurso especial provido (REsp 493811/SP,  Rel.
Min. ELIANA CALMON, 2.ª T. - STJ, j. 11.11.2003,
pub. DJ 15.3.2004, p. 236).

Interessante  conferir  o  trecho  do  voto  da  Relatora,  Ministra
ELIANA CALMON, in verbis: 

“A  Constituição  Federal  de  1988  revolucionou  o
Direito  Administrativo  brasileiro,  ao  substituir  o
modelo  de  Estado  liberal,  traçado  na  Era  Vargas,
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para o Estado social e democrático de direito.
No primeiro, o Estado distanciava-se da vida social,
econômica e  religiosa dos  indivíduos,  mantendo-os
independentes em relação a ele, que estava presente
para garantir-lhes  essa independência,  interferindo
minimamente e deixando que a sociedade seguisse,
como  ordem  espontânea  dotada  de  racionalidade
imanente.
Mas  o  novo  modelo  emancipou  a  sociedade  em
relação  ao  Estado,  reaproximando-os.  Daí  o
surgimento  das  políticas  intervencionistas,  como
contraponto de uma sociedade que se politiza.
As  transformações  no  modo  de  atuar  do  Estado,
alteraram a estrutura da sociedade,  acarretando a
diluição  dos  limites  entre  o  Estado  e  sociedade,
vinculados  por  um  número  crescente  de  inter-
relações. No dizer de Bobbio, "o Estado e a sociedade
atuam como dois  momentos necessários,  separados,
mas  contíguos,  distintos,  mas  interdependentes  do
sistema  social  em  sua  complexidade  e  articulação
interna".
O novo modelo ensejou a multiplicação de modos de
solução  de  problemas,  mediante  negociações,
acordos, protocolos de intenções. Esse intrincamento
de vínculos torna impossível a previsão, em normas
legais,  de  todas  as  diretrizes  de  conduta  a  serem
observadas e de soluções a serem adotadas.
Essa  digressão  sociológica  é  importante  para
direcionar o raciocínio de que não é mais possível
dizer,  como no passado foi dito, inclusive por mim
mesma,  que  o  Judiciário  não  pode  imiscuir-se  na
conveniência e oportunidade do ato administrativo,
adentrando-se  na  discricionariedade  do
administrador. E as atividades estatais, impostas por
lei, passam a ser fiscalizadas pela sociedade, através
do Ministério Público, que, no desempenho de suas
atividades precípuas, a representa.”

Não é outro o entendimento no julgado abaixo: 

ACP.  CONTROLE  JUDICIAL.  POLÍTICAS
PÚBLICAS.  Trata-se,  na  origem,  de  ação  civil
pública (ACP)  em que o MP pleiteia  do Estado o
fornecimento  de  equipamento  e  materiais  faltantes
para hospital universitário. A Turma entendeu que os
direitos  sociais  não  podem  ficar  condicionados  à
mera vontade do administrador, sendo imprescindível
que  o  Judiciário  atue  como órgão  controlador  da
atividade administrativa. Haveria uma distorção se
se  pensasse  que  o  princípio  da  separação  dos
poderes,  originalmente  concebido para garantir  os
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direitos  fundamentais,  pudesse  ser  utilizado  como
empecilho  à  realização  dos  direitos  sociais,
igualmente fundamentais. Uma correta interpretação
daquele princípio, em matéria de políticas públicas,
deve  ser  apenas no  sentido de  utilizá-lo  quando a
Administração  atua  dentro  dos  limites  concedidos
pela  lei.  Quando  a  Administração  extrapola  os
limites de sua competência e age sem sentido ou foge
da finalidade à qual estava vinculada, não se deve
aplicar o referido princípio. Nesse caso, encontra-se
o Poder  Judiciário  autorizado a reconhecer  que  o
Executivo não cumpriu sua obrigação legal quando
agrediu  direitos  difusos  e  coletivos,  bem  como  a
corrigir tal  distorção restaurando a ordem jurídica
violada.  Assim,  a  atuação  do  Poder  Judiciário  no
controle das políticas públicas não se faz de forma
discriminada, pois violaria o princípio da separação
dos poderes. A interferência do Judiciário é legítima
quando a Administração Pública, de maneira clara e
indubitável, viola direitos fundamentais por meio da
execução  ou  falta  injustificada  de  programa  de
governo. Quanto ao princípio da reserva do possível,
ele  não  pode  ser  oposto  ao  princípio  do  mínimo
existencial.  Somente  depois  de  atingido  o  mínimo
existencial  é  que  se  pode cogitar  da efetivação de
outros gastos. Logo, se não há comprovação objetiva
da  incapacidade  econômico-financeira  da  pessoa
estatal,  inexistirá  empecilho  jurídico  para  que  o
Judiciário ordene a inclusão de determinada política
pública nos planos orçamentários do ente político. A
omissão injustificada da Administração em efetivar
as políticas públicas essenciais para a promoção de
dignidade  humana  não  deve  ser  assistida
passivamente pelo Poder Judiciário, pois esse não é
mero  departamento  do  Poder  Executivo,  mas  sim
poder  que  detém  parcela  de  soberania  nacional.
Assim,  a  Turma conheceu  em parte  do  recurso  e,
nessa  parte,  negou-lhe  provimento.  Precedentes
citados do STF: MC na ADPF 45-DF, DJ 4/5/2004;
AgRg no RE 595.595-SC,  DJe 29/5/2009;  do  STJ:
REsp 575.998-MG, DJ16/11/2004, e REsp 429.570-
GO,  DJ  22/3/2004.  REsp  1.041.197-MS,  Rel.Min.
Humberto Martins, julgado em 25/8/2009.

Enfrentando  a  questão  com  maestria,  inclusive  sobre  a
legitimidade constitucional do controle e da intervenção do Poder Judiciário
em  tema  de  implementação  de  políticas  públicas,  sobre  a  necessidade  de
preservação, em favor dos indivíduos, da integridade e da intangibilidade do
núcleo  consubstanciador  do  “mínimo  existencial”,  o  Supremo  Tribunal
Federal, por intermédio do Ministro Celso de Mello, dispôs:
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“É  certo  que  não  se  inclui,  ordinariamente,  no
âmbito  das  funções  institucionais  do  Poder
Judiciário - e nas desta Suprema Corte, em especial -
a atribuição de formular e de implementar políticas
públicas  (JOSÉ  CARLOS  VIEIRA DE  ANDRADE,
"Os  Direitos  Fundamentais  na  Constituição
Portuguesa  de  1976",  p.  207,  item  n.  05,  1987,
Almedina, Coimbra), pois, nesse domínio, o encargo
reside,  primariamente,  nos  Poderes  Legislativo  e
Executivo.
Tal  incumbência,  no  entanto,  embora  em  bases
excepcionais,  poderá  atribuir-se  ao  Poder
Judiciário,  se  e  quando  os  órgãos  estatais
competentes,  por  descumprirem  os  encargos
político-jurídicos que sobre eles incidem, vierem a
comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a
integridade  de  direitos  individuais  e/ou  coletivos
impregnados de estatura constitucional, ainda que
derivados  de  cláusulas  revestidas  de  conteúdo
programático.
Cabe assinalar, presente esse contexto - consoante já
proclamou  esta  Suprema  Corte  -  que  o  caráter
programático das regras inscritas no texto da Carta
Política  "não  pode  converter-se  em  promessa
constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder
Público,  fraudando  justas  expectativas  nele
depositadas pela coletividade, substituir, de maneira
ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever,
por  um  gesto  irresponsável  de  infidelidade
governamental  ao  que  determina  a  própria  Lei
Fundamental do Estado" (RTJ 175/1212-1213, Rel.
Min. CELSO DE MELLO).
Não deixo  de  conferir,  no  entanto,  assentadas  tais
premissas, significativo relevo ao tema pertinente à
"reserva do possível" (STEPHEN HOLMES/CASS R.
SUNSTEIN, "The Cost of Rights", 1999, Norton, New
York),  notadamente  em  sede  de  efetivação  e
implementação  (sempre  onerosas)  dos  direitos  de
segunda  geração  (direitos  econômicos,  sociais  e
culturais),  cujo adimplemento,  pelo Poder Público,
impõe  e  exige,  deste,  prestações  estatais  positivas
concretizadoras  de  tais  prerrogativas  individuais
e/ou coletivas.
É que a realização dos direitos econômicos, sociais e
culturais  -  além  de  caracterizar-se  pela
gradualidade  de  seu  processo  de  concretização  -
depende,  em  grande  medida,  de  um  inescapável
vínculo  financeiro  subordinado  às  possibilidades
orçamentárias  do  Estado,  de  tal  modo  que,
comprovada,  objetivamente,  a  incapacidade
econômico-financeira da pessoa estatal, desta não se
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poderá  razoavelmente  exigir,  considerada  a
limitação material referida, a imediata efetivação do
comando fundado no texto da Carta Política.
Não se mostrará lícito, no entanto, ao Poder Público,
em tal hipótese - mediante indevida manipulação de
sua atividade financeira e/ou político-administrativa
-  criar  obstáculo  artificial  que  revele  o  ilegítimo,
arbitrário  e  censurável  propósito  de  fraudar,  de
frustrar  e  de  inviabilizar  o  estabelecimento  e  a
preservação, em favor da pessoa e dos cidadãos, de
condições materiais mínimas de existência.
Cumpre  advertir,  desse  modo,  que  a  cláusula  da
"reserva do possível" -  ressalvada a ocorrência de
justo motivo objetivamente aferível  -  não pode ser
invocada,  pelo  Estado,  com  a  finalidade  de
exonerar-se  do  cumprimento  de  suas  obrigações
constitucionais, notadamente quando, dessa conduta
governamental  negativa,  puder resultar  nulificação
ou,  até  mesmo,  aniquilação  de  direitos
constitucionais  impregnados  de  um  sentido  de
essencial  fundamentalidade.”  (ADPF 45  MC/DF -
Informativo do STF n. 345).

Como facilmente se pode concluir por tudo exposto até aqui, de
nada adianta a existência de garantias constitucionais apenas como ideais ou
esperanças irrealizáveis,  sem a sua plena efetividade.  Pensar  assim seria,  a
toda  evidência,  um  retrocesso  social.  Bem  por  isso,  busca-se  uma
concretização  dos  direitos  albergados  pela  Constituição  da  República,  por
intermédio dos meios jurídicos disponíveis, tais como a presente ação civil
pública.

No  dizer  de  Américo  Bedê  Freire  Júnior, “constatamos,
assim,  ser  um  arremedo  absurdo  apontar  o  princípio  da  separação  dos
poderes como entrave à efetivação de direitos fundamentais, uma vez que tal
interpretação aniquila a efetividade (correta aplicação)  da separação dos
poderes” (In O controle Judicial das Políticas Públicas. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2005). 

 Na  hipótese  vertente,  trata-se  de  ação  coletiva  que  visa
resguardar  o  direito  fundamental  à  saúde  pública  e  os  direitos  básicos  do
consumidor,  pleiteando-se a instalação de matadouro público com condições
de higiene e de proteção ao meio ambiente, enquadrando-se visivelmente nas
situações  excepcionais  que  autorizam  o  Judiciário  a  determinar  à
Administração a adoção de medidas assecuratórias à proteção de tais direitos.
Ademais, tem como fim a disposição adequada dos resíduos sólidos gerados
em seu território, afastando-se, assim, a poluição gerada no Rio Taperoá.

Com efeito, a desobediência  as normas básicas de higiene na
produção e comercialização de produtos de origem animal restou evidente ao
longo da instrução processual, posto que o matadouro foi interditado e, mesmo
assim, o Ente Municipal não avançou o projeto de instalação, seja local ou
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regional (fls. 136).  Por isso, o ato judicial legitima a proteção da população
não só no âmbito da saúde pública, mas também  em relação aos direitos do
consumidor e do meio ambiente. 

In casu, a omissão do poder público coloca em risco a saúde e a
vida da própria população do Município de São João do Cariri, uma vez que as
condições em que se encontrava o Matadouro Público feriam todas as normas
de natureza  higiênica  e  sanitária,  e, a  qualquer  momento,  poderia haver  a
contaminação dos produtos  de origem animal, por falta de uma esterilização
adequada e de inspeção realizada por profissional habilitado,  acarretando em
um  grave  problema  de  intoxicação  alimentar.  Ademais,  o  meio  ambiente
também pode  ser  contaminado em virtude  do  inadequado  escoamento  dos
resíduos. 

 Nesse contexto,  a  necessidade de uma atuação proativa por
parte do Estado para a concretização do direito à saúde resta evidente a partir
da leitura do  artigo 196 da Constituição da República, definindo a saúde
como direito de todos e dever do Estado, que deve ser garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação, em que se inclui, por óbvio,  as melhorias
físicas no matadouro com a instalação de um novo de acordo com as regras de
higiene e proteção ao meio ambiente. 

No mesmo sentido,  vejamos julgamento  desta  Egrégia Corte
Julgadora:

“REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. MATADOURO PÚBLICO. FALTA DE
CONDIÇÕES  DE  FUNCIONAMENTO.
NECESSIDADE  DE  MELHORIAS  NAS
INSTALAÇÕES.  PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.
IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ
DO  SABUGI.  RAZÕES  DO  INCONFORMISMO.
PRELIMINAR.  NULIDADE  DE  SENTENÇA.
JULGAMENTO  EXTRA  PETITA.  PEDIDO
ADSTRITO  AO  RECLAMOS  DO  ÓRGÃO
MINISTERIAL.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.  PRINCÍPIO
DE SEPARAÇÃO DOS PODERES. COIBIÇÃO DE
IRREGULARIDADES.  PODER  JUDICIÁRIO.
LEGÍTIMO  EXERCÍCIO  DA  JURISDIÇÃO.
CABIMENTO. CLÁUSULA  DE  RESERVA  DO
POSSÍVEL.  POSSIBILIDADE  DE  CRIAÇÃO  DE
CRÉDITOS  SUPLEMENTARES  OU
REMANEJAMENTO  DE  VERBAS
ORÇAMENTÁRIAS.  SAÚDE  PÚBLICA.  MEIO
AMBIENTE  E  CONSUMIDOR.  DIREITOS
VIOLADOS E NÃO RESGUARDADOS. PREJUÍZOS
À  SOCIEDADE.  OCORRÊNCIA.  LAUDOS  DA
SECRETARIA  DE  DESENVOLVIMENTO  DA
AGROPECUÁRIA E DA PESCA. COMPROVAÇÃO.
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OMISSÃO  INDEVIDA.  LAPSO  TEMPORAL
INJUSTIFICÁVEL.  PROVIDÊNCIAS  NÃO
ADOTADAS.  DESCASO  DA  ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL.  CONFIRMAÇÃO  DO  DECISUM
ATACADO. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. -
A  sentença  deve  conter  não  só  os  requisitos
essenciais  elencados  no  art.  458,  do  Código  de
Processo Civil, mas também, deve ser clara, precisa,
sem  omissões,  obscuridades,  contradições  e  deve
examinar  todas  as  questões  fáticas  e  jurídicas
apresentadas  pelas  partes.  -  Constatando-se  que  o
julgamento proferido nos autos da presente demanda
não é extra petita,  haja vista  que  o juízo singular
decidiu  nos  limites  estabelecidos  pelo  Ministério
Público  estadual,  no  tocante  à  construção  de
ambiente apropriado à comercialização de carnes, o
que não implica na execução de novo abatedouro. -
Em que pese o princípio de separação dos poderes, a
cada  um deles  cabe  o  respeito  às  prerrogativas  e
faculdades a que todos têm direito, de modo que ao
Judiciário, e apenas a ele, no seu legítimo exercício
da  jurisdição,  é  atribuído  a  coibição  do
descumprimento  das  determinações  outrora
impostas.  -  A  reserva  do  possível  não  pode  ser
alegada para isentar o Poder Público do suprimento
das  necessidades  fundamentais  do  homem,  mesmo
que  seja  necessária  a  criação  de  créditos
suplementares  ou  remanejamento  de  verbas
orçamentárias  outras.  -  Os  atos  ou  omissões
administrativas  devem  ser  objeto  de  controle  do
Judiciário,  todas  as  vezes  que  se  afastarem  dos
princípios  orientadores  da  atividade  de
administração pública. - Restando demonstrado que
o Município de São José do Sabugi não construiu
matadouro  público,  observando  as  normas
existentes,  se  comprovando  por  meio  dos  laudos
apresentados  pela  Secretaria  de  Estado  do
Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca, deve
ser  mantida  a  decisão  recorrida  integralmente.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00014431920118150321,  4ª  Câmara  Especializada
Cível,  Relator  DES  FREDERICO MARTINHO DA
NOBREGA COUTINHO , j. em 24-02-2015)”. (grifo
nosso). 

E,

“EMENTA:  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  –
ABATEDOURO  MUNICIPAL  –  INTERDIÇÃO  –
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VIOLAÇÃO ÀS NORMAS SANITÁRIAS – PERIGO
DE DANO A DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
COMO A SAÚDE PÚBLICA, MEIO AMBIENTE E
CONSUMIDOR  –  CONSTRUÇÃO  DE UM NOVO
MATADOURO  PÚBLICO  –  NECESSIDADE  –
INSUFICIÊNCIA  ORÇAMENTÁRIA  NÃO
DEMONSTRADA – ÔNUS DO ENTE PÚBLICO –
DESPROVIMENTO  DO  APELO  E  DA REMESSA
OFICIAL – Comprovando-se a violação das normas
sanitárias, a interdição do abatedouro é medida que
se impõe como forma de proteção aos  direitos  do
consumidor e meio ambiente. A simples alegação de
insuficiência  de  recursos  orçamentários,
desprovidas  de  comprovação,  não  são  suficientes
para  reverter  a  condenação  imposta  em  primeira
instância  relativa  à  obrigação  de  construir  novo
abatedouro público. A edificação de local próprio ao
abate  de  animais,  e  em conformidade  às  normas
sanitárias,  é  medida  de  saúde  pública,  cujas
políticas públicas para a sua promoção devem ser
implementadas pelo Estado,  segundo mandamento
constitucional.  A teoria da reserva do possível não
pode  ser  empregada  como  forma  de  exclusão  da
responsabilidade municipal  pela promoção do bem
estar social e salubridade pública. Desprovimento do
apelo  e  da  remessa  oficial.”  (TJPB  –  AC-REO
015.1997.000211-7/001 – 2ª  C.Cív.  – Rel.  Eduardo
José de Carvalho Soares – DJe 29.06.2010 – p. 5)”.
(grifo nosso).

Diante das ponderações elencadas, entendo que o Município de
São João do Cariri deve ser compelido a adotar todas as medidas necessárias
ao adequado funcionamento do matadouro público na cidade.

Outrossim, com relação ao aterro sanitário,  o Município não
pôs em prática o plano de gerenciamento de resíduos (fls. 214), como também
deixou de apresentar qualquer plano para sua execução, limitando-se a alegar,
no bojo do processo administrativo, ausência de condições orçamentárias para
sua implementação.

Ora, a Lei nº 12.305/2010, ao instituir a Política Nacional de
Resíduos Sólidos, prevê, no art. 47, inciso II,  a proibição de destinação ou
disposição de resíduos sólidos ou rejeitos por meio de lançamento in natura a
céu aberto.

De  acordo  o  comando  legal  acima  especificado  e  diante  do
acervo  probatório  colacionado  ao  encarte  processual,  verifica-se  que  o
promovido  vem  descumprindo  sua  obrigação  imposta  em  lei,  por  estar
demonstrado  o  lançamento  indevido  de  lixo  urbano  em céu  aberto,  sendo
depositados nas margens do Rio Taperoá (fls. 13/16 e 28/29). 
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Dessa forma, evidente o risco de dano à saúde dos habitantes,
posto  que  a  qualidade  da água do rio  está  sendo demasiadamente  afetada,
ainda mais quando se é notória a escassez de água que assola a região.

Além  do  mais,  dentre  os  objetivos  da  Política  Nacional,  é
possível destacar a proteção da saúde pública e da qualidade ambiental e a não
geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamentos dos resíduos sólidos,
bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, conforme
art. 7º, incisos I e II da Lei nº 12.305/2010. Vejamos:

“Art.  7o São  objetivos  da  Política  Nacional  de
Resíduos Sólidos:

I  -  proteção  da  saúde  pública  e  da  qualidade
ambiental;

II - não geração, redução, reutilização, reciclagem e
tratamento  dos  resíduos  sólidos,  bem  como
disposição  final  ambientalmente  adequada  dos
rejeitos”.

Por isso, entendo acertada a decisão da magistrada de primeiro
grau,  ao  reconhecer  a  conduta  omissiva  e  protelatória  do  Município  em
assumir sua responsabilidade com o meio ambiente, determinando, assim, a
disposição final dos resíduos sólidos gerados no território da municipalidade,
mediante a instalação de aterro sanitário devidamente licenciados ou, ainda, a
efetivação da adesão a algum plano intermunicipal de gestão integrada dos
resíduos.Portanto,  não vislumbro reparo a ser efetivado na r.  sentença que,
com percuciência, analisou a questão,  rejeitando as preliminares e  julgando
procedente o pleito autoral.

Diante  do  exposto,  REJEITO AS PRELIMINARES  e,  no
mérito,  NEGO  PROVIMENTO  AO  REEXAME  NECESSÁRIO,
mantendo-se incólume todos os termos da sentença vergastada. 

É COMO VOTO.  

Presidiu  a  sessão  o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da Cunha
Ramos.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do
Valle  Filho,  o  Exmo.  Dr.  Tércio  Chaves  de  Moura,  juiz  convocado  em
substituição a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira
e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. Presente ao julgamento, o
Exmo. Dr. Valberto Cosme de Lira, Procurador de Justiça. Sala de Sessões da
Segunda Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado da
Paraíba, João Pessoa, 07 de junho de 2016.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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