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para as determinações judiciais – Medidas
que  deveriam ser  tomadas  há  anos  pelo
Município – Inadmissão –  Manutenção  da
sentença – Desprovimento.

-  Se  resta indubitável o impacto ambiental
causado pela omissão da administração do
Município  no  serviço  de  limpeza  urbana,
cumpre a  edilidade, como poluidora, arcar
com os trabalhos de recuperação do local
de  depósito  indevido  de  lixo  e  encontrar
espaço adequado  para  o  descarte  dos
resíduos. 

-  Inobstante a complexidade da causa e os
alegados  esforços  do  Município
demandado  na  busca  de solução  para  o
problema, descabe o alargamento de prazo
para  as  determinações  ambientais  na
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solução  de  destinação  de  resíduos  se  a
questão objeto da lide não é recente, sendo
há muito cobrada das autoridades locais.

V I S T O S, relatados e discutidos estes
autos das apelações cíveis acima identificados,

A C O R D A M, em Segunda  Câmara
Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, por votação
unânime, negar provimento aos recursos oficial e voluntário, nos termos
do voto do Relator.

R E L A T Ó R I O

Os  presentes  autos  tratam  de  remessa
oficial  e  apelação  cível,  esta  interposta  pelo  Município  de  Lagoa  Seca,
ambas em razão da sentença de fls. 363/368 ter julgado procedente o pedido
contido na ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público do Estado da
Paraíba.

Nos  seus  arrazoados  recursais,  fls.
371/379, o Município de Lagoa Seca alegou, em síntese, que o cumprimento
da decisão tomada acarretará danos ambientais maiores,  com depósitos de
lixo em locais inapropriados, haja vista que  o Município não se localiza em
espaço plano e 90% (noventa por cento)  da área demarcada se encontra
utilizada para agricultura de subsistência.

Aduz a  edilidade  que  a  atual  gestão  se
encontra na administração da cidade por cerca de 90 (noventa) dias, tendo
herdado situação “ingovernável” (sic),  o que torna  impossível o atendimento
das determinações no espaço de tempo fixado pelo magistrado.

Afirma que o Município teria até o mês de
agosto de 2014 para se adequar às regras da Lei 12.305/2010 e que já vem
sendo adotadas medidas paliativas frente ao problema. 

Requer  o  provimento  do  apelo,  para  que
não seja fechado o atual aterro sanitário do Município, o que causaria danos
ambientais  ainda  mais  graves,  ou  a  reforma da sentença para fixação de
prazo maior para as determinações.

Contrarrazões pelo Ministério Público às fls.
391/394.
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Parecer  Ministerial  da  douta  Procuradoria
de  Justiça  às  fls.  405/417, opinando  pelo  desprovimento  dos  recursos,
mantendo-se a sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O

Conheço dos recursos  oficial  e voluntário,
diante das presenças dos requisitos de admissibilidade.

Cuidam  os  autos  de  “ação  civil  pública”,
movida pelo  Ministério Público do Estado da Paraíba contra o  Município
de Lagoa Seca, objetivando a abstenção de depósito de lixo a céu aberto em
área daquela edilidade, a recuperação do espaço degradado e a realização
de  licenciamento  ambiental  de  sistema  adequado  de  destinação  final  de
resíduos sólidos.

Com base em laudo pericial produzido nos
autos (fls.  326/329),  o magistrado de primeiro  grau julgou procedentes os
pedidos,  para determinar a abstenção de depósito de lixo pelo Município no
local objeto da ação, a apresentação de outro local, adequado, no prazo de 90
(noventa) dias, com a licença ambiental no prazo de 180 (cento e oitenta)
dias. Fixou, ainda, o julgador prazo de 60 (sessenta) dias para apresentação
de plano de recuperação da área degradada, inclusive arredores do lixão, e
90  (noventa)  dias  para  a  limpeza  do  local,  devendo  manter  constante
fiscalização na área, impedindo que o lixo seja depositado por terceiros no
local.

Irresignado  o  Município  de  Lagoa  Seca
recorreu, defendendo, em síntese, que o cumprimento da decisão ocasionará
danos ambientais  ainda maiores,  e  requerendo,  ainda,  o  alargamento  dos
prazos fixados.

Pois bem.

Analisando todos os argumentos e provas
constantes nos autos, observa-se que a questão devolvida ao conhecimento
desta Câmara por via de recursos oficial e voluntário  foi resolvida de forma
escorreita, com fundamentos bem lançados pelo magistrado, na sentença de
fls. 363/368. 

Com  efeito,  restou indubitável  o  impacto
ambiental  causado pela  omissão da  administração do Município  de Lagoa
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Seca,  cumprindo  a  ela,  como  poluidora,  arcar  com  os  trabalhos  de
recuperação  do  local  e  encontrar  espaço adequado  para  o  descarte  dos
resíduos.

A  solução  do  problema  dentro  de  prazo
razoável  fazia parte da gestão administrativa,  cabendo ressaltar  que a Lei
Federal nº 12.305 data de 02 de agosto de 2010, e mesmo bem antes disso
havia projeto para retirada do lixão do local.

Ainda importante registrar que a Lei Federal
nº 12.305/2010 confere à hipótese de “soluções consorciadas intermunicipais”
(art.  19,  §  9º),  notadamente  para  aqueles  Municípios  com dificuldades  na
busca de local apropriado para depósito de resíduos, de modo que a própria
norma dispôs de opções de escolha para o gestor dentro de sua atividade
administrativa.

O argumento utilizado pela edilidade para a
afastar a sua responsabilidade sobre a questão não tem força suficiente para
reformar  a  sentença,  levando-se  a  crer  que  o  ente  público busca apenas
postergar a solução do problema.

Em caso análogo ao dos autos, colhe-se da
jurisprudência:

"Remessa  oficial  e  apelações  cíveis  voluntárias.  Ação
civil  pública. Perda de objeto inocorrente. Depósito de
lixo  a  céu  aberto.  Poluição  e  degradação  do  meio
ambiente comprovados. Restrições e reparação devidas.
Aterro  sanitário.  Prazo  e  multa  diária.  Confirmação.
Sentença confirmada. 1. O processo deve ser útil para as
partes como instrumento para o Estado-juiz solucionar o
conflito  de  interesses  e  impor  a  satisfação  do  direito
material  lesado.  2.  Não  ocorre  a  perda  do  objeto
enquanto não forem cumpridas todas as obrigações que
motivaram o  ajuizamento  da  ação  civil  pública.  3.  O
meio ambiente sadio é direito de todos e patrimônio da
humanidade,  e  a  responsabilidade  pela  reparação  de
dano ao meio ambiente é objetiva. 4. O município que
deposita os resíduos sólidos urbanos em local impróprio
e  causa  poluição  e  degradação  do  meio  ambiente,
torna-se  responsável  pela  respectiva  recuperação.  5.
Deixando o município de implantar aterro sanitário por
sua  própria  incúria  e  omissão,  confirma-se  o  prazo
determinado na sentença para a implantação. Revela-
se, ainda, correta a multa diária arbitrada para o caso
de  descumprimento  da  obrigação  determinada.  6.
Remessa oficial  e apelações voluntárias conhecidas. 7.
Sentença que acolheu a pretensão inicial confirmada em
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reexame  necessário,  prejudicados  os  dois  recursos
voluntários e rejeitada uma preliminar". 
(TJMG  -  AC.  1.0194.04.042667-9/002  -  Des.  Relator
Caetano Levi - 2° Câmara Cível - j. em 24.11.2009).

Por  fim,  no atinente à ampliação do prazo
para  cumprimento  das  obrigações  de  fazer,  cumpre  destacar  que  a
irregularidade  da  situação  já  se  evidencia  desde  o  procedimento
administrativo de nº 064, de 1998,  formalizado frente ao Ministério Público,
havendo necessidade de se pôr termo a situação, para evitar a perpetuação
de danos ambientais.

A  judicialização  da  demanda  encontra-se
formalizada  há  tempo,  desde  2010,  com  reiterados  requerimentos  em
procedimento efetivado perante a Curadoria do Meio Ambiente de Campina
Grande mesmo antes do ajuizamento da demanda. 

Inobstante a complexidade da causa  e os
alegados esforços do demandado na busca de solução  para  o problema,  a
questão objeto da lide não é recente, sendo há muito cobrada das autoridades
locais.

No  atinente  ao  descabimento  de
alargamento de prazo, tem-se o julgado:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  DIREITO  PÚBLICO
NÃO  ESPECIFICADO.  MEIO  AMBIENTE.  AÇÃO
CIVIL  PÚBLICA.  MUNICÍPIO  DE  URUGUAIANA.
"LIXÃO".  DEPÓSITO  IRREGULAR  DE  RESÍDUOS
SÓLIDOS  URBANOS.  INTERRUPÇÃO  DO  USO.
ATERRO SANITÁRIO  LICENCIADO  PELA  FEPAM.
DILAÇÃO  DE  PRAZO.  AFASTAMENTO  DA  MULTA.
DESCABIMENTO, OBSERVADO O CASO CONCRETO.
Tratando-se de problema judicializado desde a década
de noventa, com o reiterado descumprimento de acordos,
ajustes,  prazos  e  decisões  judiciais  por  parte  do
Município  de  Uruguaiana,  indevida  a  pretensão  de
reforma da decisão que determinou o encerramento das
atividades  no  atual  "lixão"  daquela  localidade  e  o
encaminhamento dos resíduos sólidos urbanos da cidade
para  um  aterro sanitário  licenciado  pela  FEPAM,  no
prazo de trinta dias, sob pena de majoração da multa já
fixada,  não  comportando  dilação  de  prazo,  tampouco
afastamento  da  multa,  em  face  do  reiterado
descumprimento  das  decisões  proferidas,  mantidas  as
"astreintes", no caso concreto, porquanto foram fixadas
em decisões proferidas no curso da ação. Precedentes do
TJRGS e STJ.  Agravo de instrumento com seguimento
negado.  (Agravo  de  Instrumento  Nº  70057217374,
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Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do
RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em
29/10/2013) 

Por  tais  razões,  nego provimento  aos
recursos oficial e apelatório, para manter inalterada a sentença proferida.

Presidiu  a  Sessão  o  Exmo.  Sr.  Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 

Participaram  do  julgamento  o  Exmo.  Dr.
Aluízio Bezerra Filho (Juiz convocado para substituir o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos), o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho e a
Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira.

Presente  ao  julgamento  o Exmo.  Dr.
Amadeus Lopes Ferreira,  Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 04 de setembro de 2014.

Aluízio Bezerra Filho
Juiz de Direito Convocado - Relator
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