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                                           ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DO DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS
        
ACÓRDÃO

REMESSA OFICIAL  Nº 0001920-42.2013.815.0751
RELATOR            :   Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
PROMOVENTE :  Ministério Público do Estado da Paraíba
PROMOVIDO  : Município de Bayeux
ADVOGADO          : Glauco Teixeira Gomes – OAB/PB 17.793-A
REMETENTE : Juízo da 4ª Vara  da Comarca de Bayeux

CONSTITUCIONAL  E  PROCESSSUAL
CIVIL –  Reexame necessário -  Ação Civil
Pública – Mercado Público – Necessidade
de reforma – Precariedade - Estrutura não
adequada -  Condições incompatíveis  com
as   normas  de  vigilância  sanitária –
Funcionamento  para  fins  diversos  do
inicialmente instalado -  Poder Judiciário –
Interferência – Não violação da separação
dos poderes – Determinação – Fechamento
do mercado ou reforma – Manutenção da r.
sentença - Desprovimento. 

-O Estado,  “lato sensu”, deve efetivamente
proporcionar condições mínimas de higiene
e  segurança,  de  modo  a  garantir  o  meio
ambiente ecologicamente equilibrado.

-  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.  CONSTITUCIONAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. (...).  VIOLAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES.
NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. (...).
2.  O  Poder  Judiciário,  em  situações
excepcionais,  pode  determinar  que  a
Administração  pública  adote  medidas
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assecuratórias  de  direitos  constitucionalmente
reconhecidos  como  essenciais  sem  que  isso
configure  violação  do  princípio  da  separação
de poderes. 3. Agravo regimental não provido".
(STF - RE 417408 AgR, Relator (a): Min. DIAS
TOFFOLI,  Primeira  Turma,  julgado  em
20/03/12,  ACÓRDÃO  ELETRÔNICO  DJe-081
DIVULG 25-04-12 PUBLIC 26-04-12).

V I S T O S, relatados e discutidos estes
autos de agravo de instrumento acima identificados.

A C  O  R  D  A M, em  Segunda  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, negar
provimento  à  remessa,  nos  termos  do  voto  do  relator  e  da  súmula  de
julgamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  remessa  oficial  oriunda  da
sentença de fls. 352/355v prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara da
Comarca  de  Bayeux  que,  nos  autos  da  ação  civil  pública  ajuizada  pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL  em face do  MUNICÍPIO DE BAYEUX,
julgou  procedente  o  pedido,  para  confirmar  a  tutela  de  fls.  171  a  174  e
determinar em definitivo o fechamento do Mercado Público do São Bento em
Bayeux-PB,  com a suspensão de todas as atividades ora existentes,  bem
como a  retirada de  todos  os  moradores  ocupantes  do  local  sob  pena de
aplicação  da  multa  já  estabelecida  e  demais  medidas  cabíveis,  ficando
facultado ao Poder Público Municipal, caso mude de ideia, realizar a abertura
do mercado,  desde que efetue uma reforma total  do referido equipamento
urbano,  obedecendo às normas de Vigilância Sanitária e Meio ambiente e
Urbanismo,  fazendo  a  separação  das  atividades,  tudo  previamente
comprovado nos autos.

Instada a opinar,  a douta Procuradoria de
Justiça  lançou  parecer,  opinando  pelo  desprovimento  da  remessa  oficial,
mantendo a sentença em todos os seus termos (fls. 364/366).

É o relatório. VOTO

A  postulação  da  presente  Ação  Civil
Pública  cinge-se,  liminarmente,  em  compelir  o  Município  de  Bayeux  a
suspender todas as atividades existentes no Mercado Público do São Bento,
bem como a retirada de todos os moradores clandestinos, inclusive, com a
comprovação nos autos das medidas tomadas, sob pena de multa pessoal
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diária aplicada contra o Prefeito de Bayeux – PB, nos termos do art. 14 do
CPC e  no  mérito  que  seja  o  pedido  julgado procedente  para  confirmar  a
liminar e determinar em definitivo o fechamento do Mercado Público de São
Bento ou alternadamente que o Município de Bayeux – PB reforme totalmente
o referido equipamento urbano, dentro das normas de Vigilância Sanitária e
Meio Ambiente e Urbanismo, fazendo a separação das atividades.

Joeirando  os  autos,  vê-se  que  a
precariedade do referido Mercado Público compromete sua finalidade e expõe
as  pessoas  a  risco,  posto  que  as  condições  de  funcionamento  estão
incompatíveis com as normas de vigilância sanitária.

Como é cediço, o direito  ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, dentre outras passagens, se encontra no art. 225
da Carta Magna. Veja-se:

“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. 

Da  leitura  do  art.  225  da  CF,  poder-se-ia
concluir  que  a  referida  norma  programática  seria  uma  norma-programa,
indicando um projeto que, em um dia aleatório, seria alcançado pelo Estado.

Ocorre  que  o  Estado,  “lato  sensu”,  deve
efetivamente  proporcionar  condições  mínimas  de  higiene  e  segurança,  de
modo a garantir o meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Ora, um direito tão cristalino e evidente não
pode ficar, como visto, subordinado a qualquer ato burocrático.

Em  verdade,  é  uma  lástima  que  o  Poder
Judiciário,  mantedor  deste Estado Democrático de Direito,  seja  convocado
para  efetivar  um direito  consagrado  na  Carta  Política,  o  qual  deveria  ser
colocado à disposição de toda a sociedade mediante políticas econômicas e
sociais, quer através da União, dos Estados ou dos Municípios.

É certo que, de fato, o Estado não pode ser
compelido a fazer algo além do possível, como por exemplo, fixar um valor do
salário mínimo que satisfaça completamente as exigências do art. 7º, IV, da
CF1.

1 Art. 7º Omissis
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Noutro  viés,  também  é  certo  que,  se  o
Estado não pode ser obrigado a fazer algo além do possível, deve, ao menos,
garantir o  mínimo existencial a cada indivíduo, sobrelevando-se a  dignidade
da pessoa humana (art. 1º, III, da CF).

Como  se  sabe,  para  a  implantação  de
políticas  públicas,  faz-se  necessária  a  presença  de  dois  requisitos:  a
razoabilidade da  pretensão  individual/social  deduzida  em  face  do  Poder
Público e  a  existência  de disponibilidade financeira do Estado para  tornar
efetivas as prestações positivas dele reclamadas.

A postulação da  parte  autora  é  mais  que
razoável.

No  caso  dos  autos,  verifica-se  que  a
postulação  da  parte  autora  é  por  demais  razoável.  Inclusive,  o  próprio
demandado às fls. 158/161 peticionou informando que não possui interesse
em reformar o mercado público pois pretende instalar no local um teatro ou
centro cultural. 

Restou devidamente comprovado nos autos
que o Mercado Público em questão não possui  condições de permanecer
aberto, uma vez que não tem condições mínimas de higiene e estrutura, bem
como não está sendo utilizado para o propósito em que foi construído, visto
que  conforme  depoimentos  e  fotografias,  o  mercado  está  sendo  utilizado
majoritariamente  para  moradia  de  algumas  famílias,  irregularmente,  em
estrutura absolutamente precária.

Ressalte-se que, é sabido que não cabe ao
Poder  Judiciário  interferir  na  Administração  Pública,  em relação  ao  mérito
propriamente dito de suas decisões e atos, sob pena de ofensa ao princípio
da separação dos poderes.

No  entanto,  em  situações  de  estrita
necessidade  em virtude  de  fatos  que  coloquem em risco  a  instituição  ou
pessoas  que  dela  dependam  como  é  o  caso,  pode-se  impor  ao  Poder
Executivo determinada obrigação.

Nesse  sentido,  já  decidiu  o  Supremo
Tribunal Federal. Veja-se:

IV - salário mínimo , fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas
necessidades  vitais  básicas  e  às  de  sua  família  com moradia,  alimentação,  educação,
saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos
que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;
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AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA.  (...).  VIOLAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA
SEPARAÇÃO  DOS  PODERES.  NÃO  OCORRÊNCIA.
PRECEDENTES.  1.  (...).  2.  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.  3.  Agravo  regimental  não
provido".  (RE  417408  AgR,  Relator  (a):  Min.  DIAS
TOFFOLI,  Primeira  Turma,  julgado  em  20/03/12,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 25-04-12
PUBLIC 26-04-12). 

E:

RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  AÇÃO  CIVIL
PÚBLICA.  ABRIGOS  PARA  MORADORES  DE  RUA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO
STF.  OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS
PODERES.  INEXISTÊNCIA.  AGRAVO  REGIMENTAL
DESPROVIDO.  Incabível  o  recurso  extraordinário
quando  as  alegações  de  violação  a  dispositivos
constitucionais  exigem  o  reexame  de  fatos  e  provas
(Súmula 279/STF).  Esta Corte já firmou entendimento
no sentido de que não ofende o princípio da separação
de poderes a determinação,  pelo Poder Judiciário,  em
situações  excepcionais,  de  realização  de  políticas
públicas indispensáveis para a garantia de relevantes 
direitos constitucionais. Precedentes.  Agravo regimental
desprovido. (RE 634643 AgR, Relator: Min. JOAQUIM
BARBOSA,  Segunda  Turma,  julgado  em  26/06/2012,
ACÓRDÃO  ELETRÔNICO  DJe-158  DIVULG  10-08-
2012 PUBLIC 13-08-2012

Assim,  vê-se  que  a  judicialização  de
políticas públicas é possível para assegurar o mínimo existencial que é dever
do Estado, não havendo, nesse caso, ofensa ao princípio da Separação dos
Poderes.

Nesse contexto,  é forçoso concluir  que o
veredicto do Primeiro Grau encontra-se absolutamente consentâneo com o
escólio pretoriano prevalente. 

Diante  desse  delineamento  jurídico  e  das
razões fáticas do caso vertente, não há outro caminho a ser trilhado, senão
NEGAR PROVIMENTO à Remessa Oficial,  devendo, portanto, ser mantida
a decisão “a quo”. 

 É como voto.
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É como voto.

Presidiu a Sessão o Exmo. Des.  Oswaldo
Trigueiro do Valle Filho. Participaram do julgamento o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos (relator), o Exmo. Des. Luís Sílvio Ramalho Júnior e
o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.

Presente ao julgamento a Exma. Dra. Lúcia
de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala  das  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 15 de agosto de 2017. 

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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