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APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
FIXAÇÃO  DE  PRAZO  PARA  RESPOSTAS  A
REQUERIMENTOS  ADMINISTRATIVOS.
AUSÊNCIA  DE  PREVISÃO  LEGAL.
PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES.
IMPOSSIBILIDADE DO JUDICIÁRIO  SUPRIR
A  LACUNA  LEGAL.  EDIÇÃO  DE  NORMA
GENÉRICA  E  ABSTRATA.  ATIVIDADE
LEGIFERANTE.  MANUTENÇÃO  DO
DECISUM. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

- É vedado ao Poder Judiciário  suprir  lacuna legal,
editando  norma  genérica  e  abstrata  concernente  à
fixação de  prazo  para  resposta  em requerimentos
administrativos dirigidos ao município recorrido, sob
pena  de  revestir-se  no  exercício  da  atividade
legiferante,  em  nítida  afronta  ao  princípio  da
separação  dos  poderes.  Nesses  termos,  correta  a
decisão  de  primeiro  grau  que  extinguiu  o  processo
sem  resolução  do  mérito,  ante  a  flagrante
impossibilidade jurídica do pedido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba  em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, unânime.
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Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Ministério Público
do Estado da Paraíba, contra sentença do  Juízo  da 2ª Vara da  Comarca de
Araruna  que julgou extinta, sem resolução de mérito, a  Ação  Civil Pública
proposta  pelo  apelante  em face do  Município de  Araruna, reconhecendo a
impossibilidade jurídica do pedido.

Em  suas  razões  recursais,  enfatiza  o  Parquet  que  o  ente
municipal recorrido, no âmbito de suas atividades, não consolida resposta final
aos requerimentos administrativos no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o
protocolo, nem mesmo dispõe de qualquer prazo limite para a apresentação da
resposta final.

Aduz  que  provocado,  o  Município  não  se  manifestou
favoravelmente à resolução do problema mediante o ajustamento de conduta
(TAC), ensejando o ajuizamento da presente ação. Ressalta,  o  recorrente os
princípios  da  razoável  duração  do  processo  administrativo  e  da  eficiência
administrativa, colacionando jurisprudência pátria acerca do tema.

Alega, ademais, que a fixação de prazo máximo para respostas
administrativas objetiva proteger os usuários do serviço público,  não sendo
lídimo utilizar-se da lacuna legislativa para justificar sua omissão.

Pugna,  ao  fim,  pelo  provimento  do  apelo  para  reformar
integralmente a sentença de base,  reconhecendo a possibilidade jurídica do
pedido e julgando a lide, para fixar o prazo máximo de 30 (trinta) dias para
resposta final de requerimentos administrativos.

Contrarrazões às fls. 176/178.

Instada a se pronunciar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou
pelo desprovimento do recurso (fls. 188).

É o relatório. 

VOTO.

A  hipótese  em  apreço  gravita  em  torno  da  impossibilidade
jurídica  do  pedido  objeto  da  Ação Civil  Pública  intentada  pelo  Ministério
Público  Estadual  em  face  do  Município  de  Araruna,  consubstanciado  na
fixação de prazo máximo de 30 (trinta) dias para respostas em requerimentos
administrativos.

Como  é  por  demais  sabido,  incumbe  ao  Ministério  Público,
instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, a defesa
da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, nos precisos termos do art. 127 da Constituição Federal.

Dispõe  ainda  a  Carta  Magna,  ser  função  institucional  do
Ministério Público “promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a
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proteção  do  patrimônio  público  e  social,  do  meio  ambiente  e  de  outros
interesses difusos e coletivos”, art. 129, III.

In  casu, como  visto,  o  Parquet propôs  Ação  Civil  Pública
alegando que o ente municipal recorrido, no âmbito de suas atividades, não
consolida resposta aos requerimentos administrativos no prazo máximo de 30
(trinta) dias após o protocolo,  nem mesmo dispõe de qualquer prazo-limite
para a apresentação da resposta final.

O  magistrado  de  base  extinguiu  o  feito  sem  julgamento  de
mérito,  na perspectiva de ser vedado ao Judiciário estabelecer o respectivo
prazo,  sob  pena  de  violação  ao  princípio  da  separação  dos  poderes,
competindo ao Poder Legislativo tal mister.

Tenho, pois, não merecer retoque o decisum de base.

Resta inconteste nos autos a inexistência de lei estabelecendo
prazo  para  a  administração  pública  da  edilidade  recorrida  responder  aos
requerimentos que lhe são dirigidos.

É  por  demais  sabido  que  a  Administração  Pública  deve  se
pautar no princípio de legalidade, previsto no art. 37,  caput, da Constituição
Federal,  o  qual  estabelece  a  vinculação  das  atividades  administrativas  às
determinações legais.

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de
qualquer  dos  Poderes  da  União,  dos  Estados,  do
Distrito  Federal  e  dos  Municípios  obedecerá  aos
princípios de legalidade, impessoalidade,  moralidade,
publicidade e eficiência.” 

Na lição de Alexandre de Moraes:

"O tradicional  princípio da legalidade,  previsto no
art.  5º,  II,  da  Constituição  Federal  (...),  aplica-se
normalmente  na  Administração  Pública,  porém  de
forma mais rigorosa e especial, pois o administrador
público  somente  poderá  fazer  o  que  estiver
expressamente  autorizado  em  lei  e  nas  demais
espécies normativas, inexistindo, pois, incidência de
sua  vontade  subjetiva, pois  na  Administração
Pública só é  permitido fazer o que a lei  autoriza,
diferentemente  da  esfera  particular,  onde  será
permitido a realização de tudo que a lei não proíba.
Esse  princípio  coaduna-se  com a  própria  função
administrativa, de executor do direito, que atua sem
finalidade própria, mas sim em respeito à finalidade
imposta pela lei, e com a necessidade de preservar-
se  a  ordem jurídica.”  (Direito  Constitucional,  12.
ed., São Paulo: Atlas, 2002, p. 311) 
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Trago a baila, ainda, a outra face do princípio da legalidade,
concernente na vedação de exigir-se algo não previsto em lei:

art. 5º - 
(…)
II – ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer
alguma coisa senão em virtude de lei.”

De outro espeque, é vedado ao Poder Judiciário suprir a lacuna
apontada  pelo  Ministério  Público,  sob  pena  de  revestir-se  no  exercício  da
atividade legiferante, em nítida afronta ao princípio da separação dos poderes.

 A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 2º, consagra o
Princípio  da Separação de  Poderes  no  Estado brasileiro  ao  dispor  que são
Poderes  da  União,  independentes  e  harmônicos  entre  si,  o  Legislativo,  o
Executivo e o Judiciário. 

No que pertine ao exercício das funções constitucionais de cada
poder,  não  obstante  a divisão  de  funções  típicas,  o  texto  constitucional
autoriza o exercício de uma função (função atípica) de um poder por outro
sem que se possa afirmar existir desarmonia entre os poderes. 

Entende  a  Jurisprudência  pátria  que  “O  Poder  Judiciário,
quando intervém para assegurar as franquias constitucionais e para garantir
a  integridade  e  a  supremacia  da  Constituição,  desempenha,  de  maneira
plenamente  legítima,  as  atribuições  que  lhe  conferiu  a  própria  Carta  da
República.  O  regular  exercício  da  função  jurisdicional,  por  isso  mesmo,
desde que pautado pelo respeito à Constituição, não transgride o princípio
da separação de poderes.” (MS 23.452, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento
em 16-9-1999, Plenário, DJ de 12-5-2000.) No mesmo sentido: RE 583.578-
AgR, Rel. Min. Ayres Britto, julgamento em 31-8-2010, Segunda Turma, DJE
de 22-10-2010. 

Entretanto,  o caso dos autos  não traz um caso específico de
violação  de  direito  constitucional,  visando  o  Parquet a  edição  de  norma
genérica  e  abstrata,  ou  seja,  cogente  para  todos  os  requerimentos
administrativos dirigidos ao Município de Araruna.

Situação diversa é o do julgado colacionado pelo recorrente em
sua peça apelatória, advinda do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Neste,
analisou-se  situação  concreta  de  uma  ausência  de  resposta  por  parte  da
administração,  culminando  na  fixação  de  prazo  razoável  para  a  resposta.
Assim,  os  efeitos  desta  decisão  restringiu-se  às  partes  do  processo,
concretizando  o  Judiciário  o  direito  do  impetrante  à  razoável  duração  do
processo, sem extrapolar os limites de sua função constitucional.

Assim, neste mesmo pensar, pontuou a Procuradoria de Justiça:

“Vislumbra-se  dos  autos  que  sequer  foi  apontado
caso  específico  de  inobservância  de  lei  ou  do
invocado princípio administrativo da eficiência, nem
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tampouco  apontado  dispositivo  de  lei  que  prevê
prazo genérico de 30 (trinta) dias para atendimento
de  pleitos  administrativos.  O  que  se  pretende,  em
verdade, é imposição de norma a um dos municípios
da Federação pelo Poder Judiciário.

Entendo que não compete ao Judiciário no exercício
da sua função, editar normas genéricas e abstratas
de  conduta,  nem  fixar  prioridades  no
desenvolvimento de atividades de administração.

Conclui-se  que  acaso  pudesse  o  Poder  Judiciário
fixar  normas  para  compelir  este  estatal  ao
cumprimento pleno de cada uma de suas finalidades
programáticas, no caso, cumprir a tempo o que lhe
foi requerido e/ou requisitado, comprometida estaria
a independência entre os Poderes, insculpida no art.
2º  da  Constituição,  pondo-se  em  risco  o  próprio
Estado  Democrático  de  Direito,  que  erigiu  este
preceito como um de seus princípios fundantes.

Por  fim,  reputemos  ser,  de  fato,  conforme
consignado  em  sentença,  o  pedido  deduzido  nos
autos juridicamente impossível.”

Assim,  comungo do pensar do Ministério Público em atuação
no segundo grau, que considerou acertada a decisão de primeiro grau,  ante a
flagrante impossibilidade jurídica do pedido.

Diante do exposto,  em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO à apelação cível, mantendo íntegro o decisum a quo.

É COMO VOTO.

Presidiu a  sessão o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da  Cunha
Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida,
juiz  convocado,  com  jurisdição  limitada,  em  substituição  ao  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,  a  Exma.  Dra.  Lúcia  de  Fátima  Maia  de  Farias,
Procuradora de Justiça.  Sala  de Sessões da Segunda Câmara Especializada
Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 13 de junho
de 2016.

Ricardo Vital de Almeida
Juiz Convocado Relator
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