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CONSTITUCIONAL À MORADIA, À SAÚDE E À
DIGNIDADE  DA  PESSOA  HUMANA.
INVOCAÇÃO  DA CLÁUSULA DA RESERVA DO
POSSÍVEL. DESCABIMENTO. INTERVENÇÃO DO
PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO
AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES.
INOCORRÊNCIA.  PRECEDENTES  DO  SUPREMO
TRIBUNAL  FEDERAL  E  DESTA  CORTE  DE
JUSTIÇA.  PRAZO  PARA INÍCIO  DE  EXECUÇÃO
DAS  OBRAS.  EXCLUSÃO.  NECESSIDADE  DE
OBSERVÂNCIA À LEI Nº 8.666/93. REFORMA DA
SENTENÇA  NESSE  ASPECTO.  PROVIMENTO
PARCIAL DA REMESSA E DESPROVIMENTO DO
APELO.

- O Código de Processo Civil  autoriza ao julgador,
após  a  formação  do  seu  convencimento,  proceder
com  o  imediato  julgamento  do  mérito  processual,
desde  que  os  elementos  trazidos  aos  autos  sejam
suficientes  para  a  devida  apreciação  do  objeto  da
demanda.

- O julgamento antecipado da lide, quando presente
a suficiência de provas, sendo questão de fato e de
direito,  não  configura  cerceamento  do  direito  de
defesa.

-  É  permitido  ao  Poder  Judiciário  determinar  ao
Poder Executivo implementar políticas públicas com
o intento  de assegurar  o  pleno acesso  à  educação,
direito constitucionalmente assegurado nos arts. 6º,
205,  206,  208 e 227,  todos da Constituição Federal,
sem que tal proceder configure violação ao princípio
da separação dos poderes.
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- As limitações orçamentárias não podem servir de
justificativa para o Poder Público se eximir do dever
constitucional  de  assegurar  às  crianças  e  aos
adolescentes o pleno acesso à educação, tampouco se
pode invocar a cláusula da reserva do possível com o
intento de inviabilizar a implementação de políticas
públicas  estabelecidas  no  próprio  texto
constitucional.

-  Segundo  o  entendimento  do  Supremo  Tribunal
Federal,  “é  possível  ao  judiciário,  em  situações
excepcionais,  determinar  ao  poder  executivo  a
implementação  de  políticas  públicas  para  garantir
direitos constitucionalmente assegurados, a exemplo
do direito ao acesso à educação básica, sem que isso
implique  ofensa  ao  princípio  da  separação  dos
poderes.”  (STF;  ARE-AgR  761.127;  AP;  Primeira
Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; Julg. 24/06/2014).

-   A  sentença  submetida  a  reexame  obrigatório
merece  parcial  reforma,  a  fim  de  excluir  o  prazo
estipulado  para  fins  de  comprovação  do  início  da
execução das obras, devendo ser observado, quando
do  cumprimento  da  obrigação  imposta,  prazo
suficiente para atendimento dos preceitos previstos
na Lei nº 8.666/93.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, rejeitar a preliminar e prover parcialmente a
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remessa oficial e desprover o recurso apelatório.

O Ministério Público do Estado da Paraíba ajuizou
Ação Civil Pública  contra o  Município de Uiraúna, objetivando sanar as diversas
reclamações populares noticiando a carência do serviço de rede de esgotos em alguns
bairros da cidade, alegando, para justificar tal pleito, que foram realizadas inspeções
no local, atestando a precariedade do serviço, além da ausência do mesmo os bairros
Conjunto Frei Damião, Alto da Bela Vista e Nossa Senhora de Lourdes. Diante dessa
situação, postula a procedência do pedido para que o ente municipal adote todas as
providências  pertinentes  para  realizar  a  implantação  do  sistema  de  esgotamento
sanitário no Município de Uiraúna, no prazo máximo de 06 (seis) meses, incluindo no
primeiro orçamento após o trânsito em julgado da decisão e, consequentemente, a
construção de uma rede de captação e tratamento de esgoto sanitário de modo a
atender  a  população  dos  bairros  Conjunto  Frei  Damião,  Alto  da  Bela  Vista,  Rua
Olímpio Mariano e demais locais carentes do serviço nesta cidade, até atingir toda a
população  de  uiarunense,  fixando  prazo  de  02  (dois)  anos  para  a  conclusão  do
trabalho, sob pena de pagamento de multa diária.

Contestação  ofertada  pelo  promovido,  fls.  135/159,
suscitando, em sede de preliminar, a carência de ação em razão da impossibilidade
jurídica do pedido, ausência e interesse por perda do objeto, em virtude da existência
de projeto perante a FUNASA. No mérito, pleiteia a improcedência do pedido.

Impugnação à contestação, fls. 640/648.

O Juiz de Direito  a quo julgou procedente o pedido
inicial, consignando os seguintes termos, fls. 701/707:

Pelas  razões  expostas,  JULGO  PROCEDENTE  O
PEDIDO  para  determinar  que  o  MUNICÍPIO  DE
UIRAÚNA realize um PLANO DE IMPLANTAÇÃO
DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO
MUNICÍPIO DE UIRAÚNA, em prazo não superior
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a 06 (seis) meses,  incluindo no primeiro orçamento
após  o  trânsito  em  julgado  da  decisão  e,
consequentemente,  a  construção  de  uma  rede  de
captação e tratamento de esgoto sanitário de modo a
atender  a  população  dos  bairros  Conjunto  Frei
Damião,  Alto  Bela  Vista,  Rua  Olímpio  Mariano  e
demais  locais  carentes  do  serviço  nesta  cidade  de
Uiraúna,  até atingir  100% (cem por cento),  fixando
um  prazo  de  02  (dois)  anos  para  a  conclusão  do
trabalho.

Inconformado,  o  Município  de  Uiraúna interpôs
APELAÇÃO, fls. 718/734, postulando a reforma da decisão vergastada, suscitando,
preliminarmente, a nulidade da sentença em razão da existência de cerceamento de
defesa, diante do julgamento antecipado da lide que afetou a produção de provas
necessárias para que a pretensão ministerial não lograsse êxito. No mérito, aduz que
não houve negligência por parte da atual gestão municipal quanto atendimento dos
direitos básicos dos cidadãos, pois este encontra-se na tentativa de angariar recursos
para atender as políticas públicas, dentre elas o saneamento básico, que será atendido
com a pavimentação das ruas e o esgotamento sanitário. Defende, ainda, que, em
razão do princípio da separação dos poderes,  além dos princípios norteadores da
administração pública, faz-se mister a observância de prévia dotação orçamentária e
do  cronograma  de  prioridades  estabelecidas  pelo  gestor  público,  haja  vista  o
Município encontrar-se munido pelo princípio da discricionariedade, insculpido no
mérito  administrativo,  no  qual  possibilita  ao  gestor,  dentro  da  conveniência  e
oportunidade.

Contrarrazões,  fls.  738/745,  repelindo  os  termos
apelatórios,  pois  o  direito  à  saúde e  à  vida devem prevalecer  em detrimento  de
eventuais questões financeiras do Poder Público.

A Procuradoria de Justiça,  em parecer do  Dr. José
Raimundo  de  Lima,  fls.  752/758,  opinou  pela  rejeição  da  preliminar  e  pelo
desprovimento dos recursos.
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É o RELATÓRIO.

VOTO

Inicialmente,  cumpre  analisar  a  preliminar  de
nulidade de sentença, aventada pela parte recorrente.

Sustenta  o  apelante  que  restou  configurado  o
cerceamento  do  seu  direito  de  defesa,  em  razão  da  presente  demanda  ter  sido
julgada prematuramente, sem antes oportunizar ao ente municipal a possibilidade de
produção de provas necessárias e adequadas para desconstituir a pretensão exordial.

Ultimadas essas considerações, passa-se à análise do
pedido  de  nulidade  invocado  pela  recorrente,  ao  argumento  de  que  houve
cerceamento de defesa, uma vez que o magistrado singular procedeu ao julgamento
do processo, sem antes oportunizar as partes a possibilidade de produção de provas,
obstando com isso, a demonstração pela parte autora do liame entre o acidente e a
causa mortis. 

Tal alegação, contudo, não merece guarida.

Ora, como é cediço, o julgamento antecipado da lide
–  o  qual,  aliás,  constitui-se  em  eficaz  instrumento  de  celeridade,  economia  e
efetividade  da  prestação  jurisdicional  -  encontra  previsão  expressa  na  legislação
processual cível, restando devidamente autorizado, em verificando o magistrado que
os  elementos  constantes  dos  autos  são  suficientes  ao  imediato  enfrentamento  do
mérito processual.

Ademais, é de se ter em mente que o destinatário da
prova é  o julgador,  sendo prerrogativa deste,  aferir  o amadurecimento do acervo
probatório,  visando  a  formação  de  seu  convencimento.  Logo,  deve  o  julgador
interromper  a  marcha  processual  sempre  que  a  questão  controvertida  já  esteja
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devidamente esclarecida.

Esse é o entendimento encontrado na jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.  RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O
JULGADO. AÇÃO DE COBRANÇA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO  JURISDICIONAL.  ART.  535  DO
CPC/1973.  NÃO  OCORRÊNCIA.  JULGAMENTO
ANTECIPADO  DA  LIDE.  POSSIBILIDADE.
CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  NÃO
CONFIGURAÇÃO.  REEXAME  DE  PROVAS.
SÚMULA Nº 7/STJ.  IMPOSSIBILIDADE.  1.  Não há
falar  em negativa  de  prestação  jurisdicional  se  o
tribunal  de  origem  motiva  adequadamente  sua
decisão,  solucionando  a  controvérsia  com  a
aplicação do direito que entende cabível à hipótese,
apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. É
possível o julgamento antecipado da lide quando o
magistrado entender substancialmente instruído o
feito, declarando a existência de provas suficientes
para seu convencimento.  A inversão do julgado no
ponto encontra óbice na Súmula nº 7/STJ. 3. Inviável
a esta Corte a análise da suficiência das provas e da
satisfação do ônus probatório das partes, haja vista o
óbice  da  Súmula  nº  7/STJ.  4.  Agravo  interno  não
provido.  (STJ;  AgInt-AREsp  890.948;  Proc.
2016/0078773-9; RJ; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo
Villas Boas Cueva; DJE 29/08/2016) - destaquei.

E,

ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR  PÚBLICO
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ESTADUAL.  REAJUSTE  DE  VENCIMENTOS.
CONVERSÃO  DA MOEDA.  UNIDADE  REAL DE
VALOR. URV. LEI Nº 8.880/94. CERCEAMENTO DE
DEFESA.  PRODUÇÃO  DE  PROVA  PERICIAL.
NECESSIDADE.  REEXAME  DE  PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA  Nº  7/STJ.  1.  "O
julgamento  antecipado  da  lide,  por  si  só,  não
caracteriza  cerceamento  de  defesa,  já  que  cabe  ao
magistrado apreciar livremente as provas dos autos,
indeferindo  aquelas  que  considere  inúteis  ou
meramente  protelatórias" (AgRg  no  AREsp
420.011/DF,  Rel.  Ministro  Sidnei  Beneti,  Terceira
Turma, julgado em 26/11/2013, DJe 10/12/2013). 2. A
análise das alegações trazidas no especial, acerca de
eventual  cerceamento de defesa ou da necessidade
de  realização  de  prova  pericial,  demandaria,
necessariamente,  novo  exame  do  acervo  fático-
probatório constante dos autos, providência vedada
em Recurso Especial, conforme previsto na Súmula
nº 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ;  AgInt-AREsp  908.095;  Proc.  2016/0103054-6;
MT;  Rel.  Min.  Sérgio  Kukina;  DJE  26/08/2016)  –
grifei.

Assim,  considerando  que  a  matéria  posta  em
discussão é unicamente de direito, e, ainda, que o acervo documental coligado aos
autos  possui  suficiente  força  probante  para  nortear  e  instruir  o  entendimento  do
Julgador, revela-se oportuno o julgamento antecipado da lide, o que não se traduz,
sob  qualquer  aspecto,  em  cerceamento  do  direito  de  defesa,  tampouco  em
encerramento precoce da instrução probatória, sendo certo que a reabertura de uma
instrução processual, poderia protelar ainda mais a solução do litígio.

Nesse  trilhar,  analisando  o  presente  caso,  é  de  se
concluir que a sentença não violou o princípio constitucional da ampla defesa e do
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contraditório,  tornando-se  impossível  a  anulação  de  tal  decisão,  porquanto  não
houve qualquer comprometimento à higidez do presente feito. Logo, é de se rejeitar a
preliminar de cerceamento de defesa aventada nas razões recursais.

Adentrando  na  análise  do  mérito,  ressalta-se,  de
logo,  que  a pretensão do Ministério Público do Estado da Paraíba,  além de estar
amparada na Lei nº 7.347/75, tem sustentação nas normas e princípios expressamente
estabelecidos na Constituição Federal.

Com efeito, nos termos do art. 1º, da Lei nº 7.347/85, a
ação  civil  pública  objetiva  a  apuração  de  responsabilidade  por  danos  morais  e
patrimoniais causados ao meio ambiente; ao consumidor; a bens e direitos de valor
artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; a qualquer outro interesse difuso
ou coletivo; por infração da ordem econômica; à ordem urbanística.

Cabível,  também, sua propositura com a finalidade
cominatória, para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, ex vi do art. 3º
da legislação mencionada:

Art.  3º  -  A  ação  civil  poderá  ter  por  objeto  a
condenação  em  dinheiro  ou  o  cumprimento  de
obrigação de fazer ou não fazer.

Por sua vez, a Carta Magna, ao tratar dos princípios
fundamentais, enuncia no art. 1º, III, que:

Art.  1º  A República  Federativa  do  Brasil,  formada
pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e
do  Distrito  Federal,  constitui-se  em  Estado
Democrático de Direito e tem como fundamentos:
(…)
I – a dignidade da pessoa humana; - negritei.

Ademais,  ao  tratar  dos  direitos  sociais,  o  art.  6º
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enuncia que:

Art.  6º  São direitos sociais  a educação,  a  saúde,  a
alimentação,  o  trabalho,  a  moradia,  o  lazer,  a
segurança,  a  previdência  social,  a  proteção  à
maternidade  e  à  infância,  a  assistência  aos
desamparados, na forma desta Constituição.

Feitas  as  considerações  pertinentes,  destaco  que  o
desate da contenda reside em saber se cabe ao Poder Judiciário, diante da inércia do
Executivo, determinar a adoção de providências que visem a implementar políticas
públicas  com  o  intento  de  promover  a  implantação  do  sistema  de  esgotamento
sanitário  no  Município  de  Uiraúna  e  a  construção  de  uma  rede  de  captação  e
tratamento  de  esgoto  sanitário  de  modo  a  atender  a  população  dos  bairros
necessitados e de toda a sociedade.

Feitas  as  considerações  pertinentes,  destaco  que  o
desate da contenda reside em saber se cabe ao Poder Judiciário, diante da inércia do
Executivo, determinar a adoção de providências que visem a implementar políticas
públicas  com  o  intento  de  concretização  do  pleno  acesso  ao  saneamento  básico,
direito constitucionalmente assegurado.

De  uma  análise  processual,  observa-se  que  a
Administração  Pública  mesmo  ciente  das  condições  inadequadas  de  saneamento
básico,  não adotou as medidas necessárias para sanar a omissão noticiada nos autos.

Logo,  não  pode  o  Município  de  Uiraúna,  sob
alegação de necessidade de observância ao cronograma orçamentário e à cláusula da
reserva do possível,  permanecer  inerte diante das irregularidades  detectadas  pela
Promotoria.

Em verdade, as limitações orçamentárias não podem
servir  de  justificativa  para  o  Poder  Público  se  eximir  do  dever  constitucional  de
assegurar à população condições dignas de moradia, tampouco se pode  invocar a
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cláusula da reserva do possível com o intento de inviabilizar a implementação de
políticas públicas estabelecidas no próprio texto constitucional. 

Acerca o tema,  imperioso  colacionar a doutrina de
Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

O  controle  judicial  constitui,  juntamente  com  o
princípio  da  legalidade,  um  dos  fundamentos  em
que repousa o Estado de Direito. De nada adiantaria
sujeitar-se a Administração Pública à lei se seus atos
não pudessem ser controlados por um órgão dotado
de  garantias  de  imparcialidade  que  permitam
apreciar  e  invalidara  os  atos  ilícitos  por  ela
praticados. O que é vedado ao Judiciário é substituir
o agente público, para decidir sobre a conveniência e
a oportunidade, na prática de um ato discricionário.
Nas palavras do professor Hely Lopes Meirelles,  o
que o  Judiciário  não pode é,  no  ato  discricionário,
substituir o discricionarismo do administrador pelo
do Juiz. Mas, pode sempre proclamar as nulidades e
coibir  os  abusos  da  Administração.  (In.  Direito
administrativo. 4 ed. São Paulo: Atlas, pág. 492). 

Sobre o assunto telado, a Suprema Corte de Justiça
entende que é  “É possível  ao  Poder  Judiciário  determinar  a  implementação pelo
Estado,  quando inadimplente,  de políticas  públicas constitucionalmente previstas,
sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder
Executivo.” (RE 464143 AgR, Relator(a): Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, julgado
em 15/12/2009, DJe-030 DIVULG 18-02-2010 PUBLIC 19-02-2010 EMENT VOL-02390-
03 PP-00556 LEXSTF v. 32, n. 375, 2010, p. 161-164).

Por oportuno, a Corte Constitucional,  nos autos da
ADPF-45,  cuja  relatoria  coube  ao  Ministro  Celso  de  Mello,  ao  discorrer  sobre  a
possibilidade de o Poder Judiciário interferir na formulação de políticas públicas em
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caso de omissão dos órgãos estatais competentes, consignou:

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 implementar políticas públicas, pois nesse
domínio,  o  encargo  reside,  primeiramente,  nos
Poderes Legislativo e Executivo. Tal incumbência, no
entanto,  embora  em  bases  excepcionas,  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
integridade  de  direitos  individuai  e/ou  coletivos
impregnados  de  estatura  constitucional,  ainda  que
derivados  de  cláusulas  revestidas  de  conteúdo
programático.  (STF:  ADPF  –  45  MC/DF.  Rel.  Min.
Celso de Mello, julgado em 29.4.2004, DJ 4.5.2004.).

De outra sorte, considero exíguo o prazo concedido
na sentença  para  comprovação  do  início  da  execução  das  medidas  necessárias  à
instalação do esgotamento sanitário,  porquanto,  como sabido,  as  obras  e  serviços
realizadas  pelo  Poder  Público,  em  regra,  devem  ser  precedidas  do  devido
procedimento licitatório, nos termos previstos na Lei nº 8.666/93.

Destarte, tendo o ente municipal permanecido inerte
diante  das  irregularidades  existentes,  ao  meu  juízo,  é  de  ser  mantida  a
responsabilidade,  merecendo  reparos  a  sentença  apenas  para  excluir  o  prazo
estipulado para comprovação do início de execução das obras e demais providências
descritas no decisum. 

Ante o exposto, REJEITO A PRELIMINAR E NEGO
PROVIMENTO  AO  APELO  E DOU  PROVIMENTO  PARCIAL  À  REMESSA
OFICIAL, para reformar a sentença, apenas no sentido de excluir o prazo estipulado
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para  comprovação  do  início  da  execução  das  obras  e  das  demais  providências
descritas no decisum, devendo ser observado, quando do cumprimento da obrigação
imposta,  prazo  suficiente  para  atendimento  dos  preceitos  previstos  na  Lei  nº
8.666/93.

É o VOTO.

Presidiu o julgamento,  o  Desembargador Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator). Participaram, ainda, os Desembargadores
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira e João Alves da Silva.

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 29 de agosto de 2017 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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