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REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO.  AÇÃO  CIVIL
PÚBLICA.  DESTINAÇÃO  DE  ESGOTO  SANITÁRIO.
DEJETOS DA  PENITENCIÁRIA  PÚBLICA  ESTADUAL.
AUSÊNCIA  DE  TRATAMENTO.  LANÇAMENTO  “IN
NATURA” EM  AÇUDE.  INFRINGÊNCIA  A  NORMAS
AMBIENTAIS.  DANOS AO MEIO AMBIENTE E À SAÚDE
PÚBLICA.  EXIGÊNCIAS  NÃO  IMPLANTADAS.
RESPONSABILIDADE  OBJETIVA.  PODER  PÚBLICO
ESTADUAL. REPERCUSSÃO DO IMPACTO AMBIENTAL.
DANO  MORAL  COLETIVO  NÃO  RECONHECIDO.
NECESSÁRIO  AJUSTE DO  JULGAMENTO.  DANO
COLETIVO  REVELADO.  PREJUÍZO  A  TODA
COMUNIDADE.  DESPROVIMENTO  DA  REMESSA  E
PROVIMENTO DO APELO.

A CF estabelece, no art. 225, que todos possuem direito ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado,  tendo o Poder
Público o dever de defendê-lo e preservá-lo, para que seja
assegurado o interesse coletivo.

“A responsabilidade pelo dano ambiental é objetiva, ante a
ratio  essendi  da Lei  6.938/81,  que  em seu art.  14,  §  1º,
determina  que  o  poluidor  seja  obrigado  a  indenizar  ou
reparar os danos ao meio-ambiente e, quanto ao terceiro,
preceitua que a obrigação persiste, mesmo sem culpa.”

A  Lei  11.445/2007,  que  estabeleceu  diretrizes  nacionais
para saneamento básico, dispôs em seu art.  45, §1º, que
“na  ausência  de  redes  públicas  de  saneamento  básico,
serão admitidas soluções individuais de destinação final dos
esgotos sanitários”,  observadas  editadas, e não permitiu o
lançamento de dejetos diretamente no meio ambiente.
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O  lançamento  de esgoto  sanitário  diretamente  em açude
causa graves danos ambientais e, por isso, demanda uma
efetiva atuação dos órgãos competentes.

Considerando que toda a população local  em questão vem
sendo prejudicada em razão da inércia do poder público, de
forma escorreita  foi  determinada  a  recomposição  local,  e
nesta Corte de Justiça o julgamento foi aperfeiçoado com o
dano moral coletivo, com valor fixado em padrão adequado
ao caso em concreto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade,  NEGAR PROVIMENTO À REMESSA OFICIAL E
DAR PROVIMENTO AO APELO.

RELATÓRIO

Trata-se Remessa Necessária e de Apelação Cível interposta pelo
Ministério  Público  Estadual  contra  a  sentença  (fls.  120/125)  prolatada  pelo
Juízo  de  Direito  da  4ª  Vara  da  Comarca  de  Cajazeiras,  o  qual  julgou
parcialmente procedente a Ação Civil Pública promovida pelo apelante contra o
Estado da Paraíba a proceder  “à realização de obras de saneamento, com
respectivos tratamentos eficientes de efluentes; acompanhar o lançamento de
efluentes  a  partir  de  ensaios  periódicos  para  avaliar  os  parâmetros  físico,
químico e bacteriológico da água, a fim de constatar a eficiência do tratamento;
e  recuperar  o  “Açude  Zé  Dias”  e  o  meio  ambiente  em seu  entorno.”  Não
reconheceu o dano moral coletivo.

Em apelação (fls.  127/132), a tese defensiva sustenta: (i)  o dano
moral  coletivo  restou  configurado,  pois  ultrapassou  os  limites  toleráveis,
causando  efetivamente  o  dano  coletivo  e  intranquilidade social  aos que  se
utilizavam  do  açude,  tudo  em  decorrência  dos  resíduos  poluentes  nele
lançados;  (ii)  o relatório técnico constatou que mais de quarenta famílias que
dependiam, diretamente, dos recursos naturais do açude degradado, ficaram
sem  dispor  de  tais  recursos;  (iii)  o  dano  moral  coletivo  independe  da
condenação de reparação da área degradada; (iv) a indenização seja fixada no
patamar de 20 salários mínimos.

Intimado para contrarrazões, o apelado quedou inerte, fls. 135.

O  Ministério  Pública,  por  sua  Promotoria  Cível,  opinou  pelo
provimento  do  apelo  e  da  remessa  necessária,  para  que  seja  fixada
indenização por danos morais coletivos, fls. 145/149.

VOTO

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
2



APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA OFICIAL Nº 0001462-08.2014.815.0131

O cerne recursal reside em reconhecer ou não a responsabilidade
do Estado da Paraíba no dever de indenizar, danos morais coletivos, em razão
de prejuízo causado pela emissão de efluentes provenientes do esgotamento
sanitário  no açude existente na cidade de  Cajazeiras. Por força da Remessa
Necessária toda a temática será revista por esta Corte de Justiça. 

Na  sentença,  o  pedido  constante  da  Ação  Civil  Pública  foi
parcialmente acolhido e determinada a  “realização de obras de saneamento,
com  respectivos  tratamentos  eficientes  de  efluentes;  acompanhar  o
lançamento  de  efluentes  a  partir  de  ensaios  periódicos  para  avaliar  os
parâmetros  físico,  químico  e  bacteriológico  da  água,  a  fim  de  constatar  a
eficiência do tratamento; e recuperar o “Açude Zé Dias” e o meio ambiente em
seu entorno.” Não reconheceu o dano moral coletivo.

Pelo momento, o Ministério Público Estadual, insatisfeito com a
parte  da  sentença,  apelou  e  pede  a  reforma da  sentença,  de  modo  a  ser
incluído o dano moral coletivo.

Portanto, a questão do apelo consiste em verificar se a ausência
de condenação por dano moral coletivo merece reforma ou não.

Do  caderno  probatório,  verifica-se  o  comprovado  descaso  do
Estado da Paraíba em deixar de adotar medidas para solucionar a questão.

Antes de promover a Ação Civil Pública, foi instaurado Inquérito
Civil nº  047/2010), de onde se pode revela  que  “a água do açude Zé Dias
vem sendo contaminado  pelo  esgoto  que  escoa  da  penitenciária  para
dentro do mesmo” […] residem no sítio Zé Dias quarenta e cinco famílias
que usavam a água do açude para beber e para atividades domésticas em
geral, no entanto após a construção da penitenciária os moradores não
fazem mais uso doméstico da água devido à contaminação do açude”, ex
vi do relatório técnico da SUDEMA, fls. 20.

Some-se  a  existência  de  Relatório  Técnico  21/07/2001  da
Secretária de Recursos Hídricos, do Meio Ambiente e da Ciência e Tecnologia
e da AESA, e nas suas conclusões foi manifesto:

“Considerando  a  falta  de  estrutura  hidro-sanitária  da
Penitenciária,  e a poluição do corpo hídrico,  de suma
importância para a comunidade rural, recomenda-se:
Ao Diretor do Presídio:
1.  Executar  obras  de  saneamento,  com  respectivos
tratamentos eficientes de efluentes;
2.  Acompanhamento dos efluentes a partir  de ensaios
periódicos para avaliar os parâmetros físico, químico e
bacteriológico da água, a  fim  de constatar a eficiência
do tratamento”, fls. 28.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
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Para culminar, consta Recomendação 002/2013 do MP para que o
Estado  da  Paraíba  realize  o  “conserto  imediato  da  fossa  séptica  do
Presídio Regional  de Cajazeiras,  bos pena de responsabilizar todos os
envolvidos”, mas, mesmo assim, o problema persistiu.

As  provas  constantes  da  peça  informativa  são  elucidativas  e
demonstram a inércia do Estado da Paraíba na resolução do problema.

A destinação dos resíduos  é evidente, vez que ele é verdadeiro
vazadouro no açude, não é fornecido tratamento adequado, significando dizer
que os resíduos vindos da Penitenciária são descartados no açude, poluindo-o,
como também provocando prejuízos aos que dele se utilizavam.

Conforme se infere do  relatório  técnico da SUDEMA, cerca  de
quarenta  e cinco famílias ficaram impossibilitadas de utilizar o açude.

Não há dúvida, portanto, que a conduta da edilidade vem afetando
toda a comunidade envolvida, seja de forma direta ou indireta, sem falar no
prejuízo causado a fauna que “frequentava” o local.

Dito isto, ressoa a existência do dano, que é de ordem ambiental
e na modalidade objetiva1, ante a ratio essendi da Lei 6.938/81, que em seu art.
14, § 1º, determina: o poluidor seja obrigado a indenizar ou reparar os danos
ao meio-ambiente e, quanto ao terceiro, preceitua que a obrigação persiste,
mesmo sem culpa, a teor dos seguintes preceptivos legais:

Constituição Federal:

Art. 37. […] 
§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito
privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos
danos  que  seus  agentes,  nessa  qualidade,  causarem  a
terceiros,  assegurado  o  direito  de  regresso  contra  o

1
 ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DEPÓSITO

DE LIXO EM LOCAL INADEQUADO. REJEIÇÃO LIMINAR DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.[...]
6.  Com efeito, o § 1º do art. 14 da Lei n. 6.938/81 preceitua que, "sem obstar a aplicação das penalidades
previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar
os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e
dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao
meio ambiente".
[...]  9.  Recurso  especial  provido.  (REsp  699.287/AC,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL MARQUES,  SEGUNDA
TURMA, julgado em 13/10/2009, DJe 23/10/2009)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DANOS AMBIENTAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO
ADQUIRENTE.  TERRAS  RURAIS.  RECOMPOSIÇÃO.  MATAS.  TEMPUS  REGIT  ACTUM.  AVERBAÇÃO
PERCENTUAL DE 20%. SÚMULA 07 STJ.  1. A responsabilidade pelo dano ambiental é objetiva, ante a ratio
essendi da Lei 6.938/81, que em seu art. 14, § 1º, determina que o poluidor seja obrigado a indenizar ou reparar
os danos ao meio-ambiente e,  quanto ao terceiro,  preceitua que a obrigação persiste,  mesmo sem culpa.
Precedentes do STJ:RESP 826976/PR, Relator Ministro Castro Meira, DJ de 01.09.2006; AgRg no REsp 504626/PR,
Relator Ministro Francisco Falcão, DJ de 17.05.2004; RESP 263383/PR, Relator Ministro João Otávio de Noronha, DJ
de 22.08.2005 e EDcl no AgRg no RESP 255170/SP, desta relatoria, DJ de 22.04.2003. [...] 12. Recurso parcialmente
conhecido e, nesta parte, desprovido.
(REsp 1090968/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/06/2010, DJe 03/08/2010)

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
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responsável nos casos de dolo ou culpa.'

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.

Lei nº. 6.938/81:

Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:
[...]
IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público
ou  privado,  responsável,  direta  ou  indiretamente,  por
atividade causadora de degradação ambiental;

Art.  14  -  Sem  prejuízo  das  penalidades  definidas  pela
legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento
das medidas necessárias  à preservação ou correção dos
inconvenientes  e  danos  causados  pela  degradação  da
qualidade ambiental sujeitará os transgressores:[...]

§  1º  -  Sem obstar  a  aplicação das penalidades previstas
neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da
existência  de  culpa,  a  indenizar  ou  reparar  os  danos
causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua
atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá
legitimidade  para  propor  ação  de  responsabilidade  civil  e
criminal, por danos causados ao meio ambiente.

Partindo  do  pressuposto  de  que  "todos  têm  direito  ao  meio
ambiente ecologicamente equilibrado", o que inclui a vedação a práticas que
importem  poluição,  sobretudo  diante  dos  malefícios  causados  à  saúde  da
coletividade, tenho que a sentença que não fixou dano moral coletivo, deve ser,
nesta parte, reformada.

As medidas que o Estado da Paraíba deveria ter adotado refletem
no exercício do direito à saúde dos habitantes locais, os resíduos lançados no
açude acarretam problemas à saúde pública, assim como poluição do solo ao
absorver  e  deixar  impregnada  toda  a  matéria  produzida a  partir  da
decomposição dos resíduos.

Diante  de  tal  situação,  incontestável  é  a  responsabilidade  do
Estado,  de  forma  objetiva,  mesmo  porque,  na  condição  de  ente  do  Poder
Público,  é  responsável  pelo  sistema  de  rede  e  esgoto  da  Penitenciária
Estadual,  providenciando  esgotamento  sanitário  eficiente,  pois  as  fossas
sépticas existentes não atendem a necessidade.

O  meio  ambiente  é  patrimônio  público  a  ser  protegido,  não

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
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havendo  discricionariedade  do  Poder  Público  quanto  a  isso.  Aliás,  é  de
competência  comum  da  União,  dos  Estados  e  dos  Municípios  promover
programas de saneamento básico, a luz do art. 23, inciso IX da CF.

Afinal,  “é  de  natureza  cogente  a  ação  governamental  destinada  à
manutenção  do  equilíbrio  ecológico,  qualificando  o  meio  ambiente  como  um
patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, cabendo ao Poder
Público  a  responsabilidade  de  infirmar  a  degradação  da  qualidade  ambiental
resultante de atividades que afetem as condições sanitárias, por imposição do art. 2º,
e 3º, III, alíneas “a” e “d”, da Lei nº. 6.938/81.” (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo
Nº  00029649620138150751,  4ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DES.  ROMERO
MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA , j. em 07-03-2017) 

In  casu,  é  pertinente  mencionar  a  Lei  11.445,  de  2007,  que
estabeleceu diretrizes nacionais para o saneamento básico, dispôs:

Art. 3º. Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I - saneamento básico: conjunto de serviços, infra-estruturas
e instalações operacionais de:

[…]

b)  esgotamento  sanitário:  constituído  pelas  atividades,
infra-estruturas  e  instalações  operacionais  de  coleta,
transporte, tratamento e  disposição final adequados dos
esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu
lançamento final no meio ambiente;

Art.  45.  Ressalvadas  as  disposições  em  contrário  das
normas  do  titular,  da  entidade  de  regulação  e  de  meio
ambiente,  toda  edificação  permanente  urbana  será
conectada às redes públicas de abastecimento de água e de
esgotamento sanitário  disponíveis  e sujeita  ao pagamento
das  tarifas  e  de  outros  preços  públicos  decorrentes  da
conexão e do uso desses serviços. 

§  1o  Na  ausência  de  redes  públicas  de  saneamento
básico,  serão  admitidas  soluções  individuais  de
abastecimento de água e de afastamento e destinação
final  dos  esgotos  sanitários,  observadas  as  normas
editadas  pela  entidade  reguladora  e  pelos  órgãos
responsáveis  pelas  políticas  ambiental,  sanitária  e  de
recursos hídricos.

Igualmente a Lei nº 6.938, de 1981, que versa sobre a Política
Nacional  do  Meio  Ambiente,  seus  fins  e  mecanismos  de  formulação  e
aplicação, e dá outras providências, estabeleceu:

Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:
[...]

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
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III  -  poluição,  a  degradação  da  qualidade  ambiental
resultante de atividades que direta ou indiretamente:

a)  prejudiquem  a  saúde,  a  segurança  e  o  bem-estar  da
população; 

Dessa forma, se no local não há esgotamento sanitário disponível,
o que deve ser feito é a adoção de solução individual para a destinação final do
esgoto sanitário mais eficiente, mas não lançar resíduos diretamente no meio
ambiente e, na espécie, em acude. A conservação do meio ambiente não pode
ser uma reflexão tardia, requer ação imediata.

Portanto,  diante  dessa  atitude,  oriunda  do  Poder  Público,  é
inconteste a adoção de  medidas,  listadas na  sentença,  o que não exime  o
dever de indenizar a coletividade.

Afinal, quem sofre os sérios gravames com a inércia  do  Estado,
não é somente o meio ambiente, mas também a população local. 

Assim, tenho que o  Parquet produziu a prova possível sob seu
alcance e suficiente para ensejar a condenação, pois toda a comunidade ficou
impossibilitada do uso do açude,  ante a presença dos resíduos.  Em outros
termos o dano, de fato, atingiu efetivamente valores coletivos.

Some-se que a ofensa ao meio ambiente ultrapassou os limites de
tolerância dada a prática reiterada de destinação indevida dos dejetos oriundos
da Penitenciária Estadual situada em Cajazeiras2.

Demais disso, o STJ tem jurisprudência firme no sentido de que:
“o  dano  moral  coletivo  surge  diretamente  da  ofensa  ao  direito  ao  meio  ambiente
equilibrado. Em determinadas hipóteses, reconhece-se que o dano moral decorre da
simples violação do bem jurídico tutelado, sendo configurado pela ofensa aos valores
da  pessoa  humana.  Prescinde-se,  no  caso,  da  dor  ou  padecimento  (que  são
consequência  ou  resultado  da  violação).”  (REsp  1410698/MG,  Rel.  Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Nessa  perspectiva,  verifico  que  há  motivo  para  reforma  da
sentença,  porquanto  a  reparação  ambiental  deve  ser  plena,  porquanto  a
isolada  condenação  a  recuperar  a  área  danificada  não  afasta  o  dever  de
indenizar,  alcançando o dano moral  coletivo,  por ser plenamente possível  a
cumulação da condenação ao cumprimento de obrigação de fazer com danos

2PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PUBLICA. DANOS AO MEIO AMBIENTE CAUSADO PELO ESTADO. SE O ESTADO
EDIFICA OBRA PUBLICA - NO CASO, UM PRESIDIO - SEM DOTA-LA DE UM SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO
ADEQUADO, CAUSANDO PREJUIZOS AO MEIO AMBIENTE, A AÇÃO CIVIL PUBLICA E, SIM, A VIA PROPRIA PARA
OBRIGA-LO AS CONSTRUÇÕES NECESSARIAS A ELIMINAÇÃO DOS DANOS; SUJEITO TAMBEM AS LEIS, O
ESTADO TEM, NESSE AMBITO, AS MESMAS RESPONSABILIDADES DOS PARTICULARES. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E PROVIDO.  (REsp 88.776/GO,  Rel.  Ministro  ARI  PARGENDLER,  SEGUNDA TURMA,  julgado em
19/05/1997, DJ 09/06/1997, p. 25501)

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
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morais coletivos.3

À  luz de tais premissas, estando  comprovado o dano de ordem
moral coletivo, passo à fixação do valor, considerando, desse modo, a situação
fática em  que se deu a agressão ao meio ambiente,  a  condição  do poluidor
(ente público), grau de culpabilidade, bem como a extensão e gravidade da
intensidade da lesão, tenho que o valor de R$ 19.080,00 é adequado, inclusive
coincide  com o pleito  recursal  do  Ministério  Público,  cujo  valor  foi  de  vinte
salários-mínimos,  acrescidos  de  correção  monetária  e  os  juros  de  mora
aplicados sobre as condenações devem ser fixados consoante o disposto no
art. 1º-F, das Lei nº 9.494/97 e Lei nº 11.960/09. 

Como  marco  inicial,  aos  juros  de  mora,  do  evento  danoso  -
Súmula nº 54, do STJ  4 e  correção monetária, data da decisão que fixou a
indenização - Súmula 362 do STJ5

Ante o exposto, nego provimento à Remessa Necessária e dou
provimento à Apelação do Ministério Público para reformar parcialmente a
sentença,  ante  o  reconhecimento  do dano  moral  coletivo,  arbitrado  em R$
19.080,00.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmº. Des. Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento,  além da Relatora,  eminente  Desª.  Maria  de  Fátima Moraes
Bezerra Cavalcanti, o Des. José Ricardo Porto e o Des. Leandro dos Santos.
Presente  à  sessão  a Exmª.  Drª.  Janete  Maria  Ismael  da  Costa  Macedo,
Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 03 de
abril de 2018.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA

G/04 

3
(REsp  1.269.494/MG,  Rel.  Ministra  Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 24/9/2013, DJe 1º/10/2013)

4Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.
5A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.
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