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APELAÇÃO E RECURSO OFICIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
PRELIMINARES.  REJEIÇÃO.  MUNICÍPIO  DE
GUARABIRA.  IMPLEMENTAÇÃO  DE  ESTRUTURA  DE
ESCOAMENTO  DE  ÁGUAS  PLUVIAIS. OMISSÃO  DO
PODER PÚBLICO. CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO.
NECESSIDADE.  MELHORIA  DAS  CONDIÇÕES
HABITACIONAIS  E  DA  SAÚDE  DOS  MORADORES.
RESPONSABILIDADE  DO  ENTE  PÚBLICO.  PERÍCIA
REALIZADA. SENTENÇA MANTIDA.  DESPROVIMENTO
DOS RECURSOS.

- Em razão da omissão, cabe determinação ao ente público de
realização de melhorias na estrutura de escoamento de águas
pluviais,  que não confgura mera comodidade aos cidadãos.
Trata-se de questão diretamente ligada à saúde e à moradia
digna dos habitantes da área, com estrutura precária no local.
Omissão que viola núcleo essencial de direitos fundamentais,
sendo também ofensiva ao meio ambiente.

VISTOS,  relatados e  discutidos  estes  autos,  em que fguram
como partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, negar provimento ao apelo e à
remessa necessária, nos termos do voto do relator, integrando a decisão a súmula de
julgamento à fl. 169.



RELATÓRIO

Trata-se de apelação e remessa ofcial interposta pelo Município
de Guarabira contra sentença proferida pelo MM.  Juízo da 4ª Vara da Comarca de
Guarabira, que, nos autos da ação civil pública proposta pelo Ministério Público do
Estado da Paraíba, em face da edilidade recorrente, julgou procedente a demanda.

Na decisão, o magistrado a quo julgou procedente os pedidos
iniciais, para determinar que o Município de Guarabira promova o escoamento de
toda a água proveniente das chuvas localizadas na rua José Bonifácio, com a solução
dos demais danos por ela causados, através da construção de muro de arrimo ou por
outro meio que entender mais adequado, sob pena de multa diária.

Irresignado  com  o  provimento  jurisdicional  em  comento,  o
Município de Guarabira ofertou suas razões recursais,  pugnando pela reforma da
sentença, arguindo, em síntese: as preliminares de ilegitimidade ativa do Ministério
Público; a falta do interesse de agir, por inadequação da via eleita e a nulidade da
sentença por falta de fundamentação. 

No  mérito,  aduz  que  a  responsabilidade  pela  construção  do
muro de contenção é  do proprietário do imóvel  em guerra  (particular)  e  não da
Edilidade apelante, já que o Município não pode responsabilizar-se por aquilo que
não deu causa

Assevera que caberia aos munícipes terem dado solução para os
problemas  de  infltração de  água em seus  respectivos  imóveis  durante  a  fase  de
execução de sua obra.

Ao  fnal,  requer  o  provimento  do  recurso  apelatório,  para
reformar a sentença recorrida e julgar totalmente improcedente a ação civil pública.

Devidamente  intimado,  o  apelado  apresentou  suas
contrarrazões (fls. 1444111), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 1614164).

É o relatório que se revela essencial.

VOTO

Colhe-se dos autos que o Ministério Público da Paraíba ajuizou
a presente ação civil  pública visando a obrigação do Município de Guarabira em
construir  um muro de  arrimo na rua  José  Bonifácio  para  impedir  as  inundações



provenientes da água da chuva.

O feito tomou seu trâmite regular, sobrevindo a sentença ora
guerreada que, conforme relatado, julgou procedentes os pedidos,  para  determinar
que o Município de Guarabira promova o escoamento de toda a água proveniente
das chuvas localizadas na rua José Bonifácio, com a solução dos demais danos por ela
causados, através da construção de muro de arrimo ou por outro meio que entender
mais adequado, sob pena de multa diária. É contra esta decisão que se insurge  o
Município de Guarabira.

De início, fundamental destacar que a controvérsia em deslinde
transita  em  redor  da  discussão  acerca  da obrigação  do  Município  de  Guarabira
construir um muro de arrimo para conter as frequentes inundações ocorridas na rua
José Bonifácio, Bairro do Juá, Guarabira, evitando, assim, prática de atos lesivos ao
Meio Ambiente.

Quanto  à  preliminar  de  ilegitimidade  ativa  do  Ministério
Público para propor ação civil  pública,  em virtude de ser de interesse particular,
entendo que não merece prosperar.

O Ministério Público está defendendo, claramente, o interesse
da  coletividade,  uma  vez  que  a  situação  coloca  em  risco  não  só  a  saúde  e  a
incolumidade física do morador que denunciou o fato (Sr. Fábio Francisco da Silva),
mas também da população de todo o bairro, já que as inundações podem acarretar
sérios prejuízos e problemas de saúde para toda a população.

Assim, resta claro que o Ministério Público é o responsável em
promover as medidas necessárias para a restauração da dignidade da pessoa humana
e  para  que  o  Município  proporcione  a  infraestrutura  e  o  saneamento  ambiental
necessário  aos  moradores  daquela  região.  Portanto,  rejeito  a  preliminar  de
ilegitimidade ativa. 

Sob os  mesmos argumentos,  rejeito  também a preliminar  de
falta de interesse de agir, por inadequação da via eleita, já que a ação civil pública é o
instrumento processual, previsto na Constituição Federal, para proteger os interesses
difusos, coletivos e individuais homogêneos.

No caso,  ao  não garantir  o  escoamento adequado das  águas
pluviais,  o Município de Guarabira está atingindo a coletividade e violando suas
obrigações legais, legitimando, assim, a propositura da presente ação civil pública
pelo Ministério Público, até porque a Lei nº 7.347481 assegura a legitimidade deste
para propor Ação civil pública em defesa da ordem urbanística, como é o caso dos
autos. Rejeito a preliminar de falta de interesse de agir.



Já quanto a preliminar de nulidade da sentença por falta de
fundamentação, também entendo que não merece prosperar. Verifco que a sentença
de primeiro grau está muito bem redigida e traz todos os fundamentos para justifcar
o  entendimento  do  magistrado  sentenciante.  Inclusive,  ele  analisou  todas  as
preliminares  aduzidas  pelo  Município  de  Guarabira  em sua  defesa e  justifcou a
procedência da ação de forma contundente,  com base no laudo pericial.  Rejeito a
preliminar.

No mérito, compulsando os autos e analisando a casuística em
disceptação,  cumpre adiantar  que o recurso  sub  examine  não merece  ser  provido,
porquanto a sentença atacada se revela irretocável e isenta de vícios.

Analisando detidamente os autos, verifco que o Parquet está
com  toda  razão,  uma  vez  que  os  moradores  da  Rua  José  Bonifácio  precisam
urgentemente da construção de um muro de arrimo para conter a água da chuva e
escoá-la,  em  defnitivo,  para  um  lugar  adequado,  preservando,  assim,  a
incolumidade física e a saúde de todos os moradores. 

O laudo pericial de fls. 1084110 foi claro e específco em concluir
pela necessidade da construção de muro de arrimo para solucionar o problema das
enchentes na rua José Bonifácio, in verbis:

“Construção de um muro de arrimo, com a colocação de tubos
de 150 mm entre as casas para que as águas das chuvas que
vem  de  cima  sejam  interrompidas  pelo  muro  de  arrimo  e
escoadas pelos tubos até a Rua José Bonifácio, deixando de
causar transtornos para as mesmas.
(...)
Como perito acho que a melhor solução é a construção de um
muro  de  arrimo  para  evitar  o  escoamento  das  águas  das
chuvas  sobre  as  casas”   (fs.  108/110) (Perito  Clóvis  Fernandes
Spinelli CREA 1601118879)

Ademais,  verifco  que  o  Corpo  de  Bombeiros  –  3ª  Seção  de
Combate a Incêndios diagnosticou que o rompimento do muro e a invasão da água
decorreu do fato das casas se encontrarem em local de topografa irregular e solo
arenoso de pouca resistência, bem como da inexistência de sistema de escoamento da
água oriunda das chuvas (fls. 21424).

A Jurisprudência entende no mesmo sentido, in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL



PÚBLICA.  SANTA  MARIA.  IMPLEMENTAÇÃO  E
MANUTENÇÃO  DE  ESTRUTURA  DE  ESCOAMENTO  DE
ÁGUAS  PLUVIAIS.  LIMPEZA  DE  BOCAS  DE  LOBO.
RESPONSABILIDADE  DO  MUNICÍPIO.  SENTENÇA  EXTRA
PETITA. Não é extra petita a sentença,  pois  a determinação de
limpeza  rotineira  de  bocas  de  lobo  situa-se  nos  limites  do
pedido. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. De regra, não
compete  ao  Judiciário,  à  luz  do  Princípio  da  Separação  dos
Poderes, tutelar a realização de obras de infraestrutura, a não ser
em casos excepcionais, por envolver mérito administrativo.  Em
razão  da  omissão,  cabe  determinação  ao  ente  público  de
realização  de  melhorias  na  estrutura  de  escoamento  de
águas     pluviais,  que  não  confgura  mera  comodidade  aos  
cidadãos.  Trata-se  de  questão  diretamente  ligada  à  saúde  e  à
moradia digna dos habitantes da área, com estrutura precária no
local.  Omissão  que  viola  núcleo  essencial  de  direitos
fundamentais,  sendo  também  ofensiva  ao     meio     ambiente.  
Considerando-se os trâmites burocráticos e o grande impacto das
obras  na  trafegabilidade  da  região,  deve  ser  dilatado  o  prazo
concedido  em  sentença  para  um  ano.  APELAÇÃO
DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDA, POR MAIORIA.
RECURSO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DESPROVIDO.
SENTENÇA  REFORMADA  EM  PARTE  EM  REEXAME
NECESSÁRIO. (Apelação e Reexame Necessário Nº 70064155583,
Vigésima  Primeira  Câmara  Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,
Relator:  Marco  Aurélio  Heinz,  Redator:  Almir  Porto  da  Rocha
Filho, Julgado em 02/09/2015) 

“PROCESSO  CIVIL.  REEXAME  NECESSÁRIO.  SENTENÇA
QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER  INTENTADA  PELA  AUTORA.  CONFIRMAÇÃO  DA
ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA  NA  SENTENÇA,
CHANCELANDO  A CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO
EM  FAVOR  DA  AUTORA.  COMPETÊNCIA  COMUM  DOS
ENTES  PÚBLICOS  DE  PROMOVER  PROGRAMAS  DE
CONSTRUÇÃO  DE  MORADIAS  E  A  MELHORIA  DAS
CONDIÇÕES HABITACIONAIS E DE SANEAMENTO BÁSICO
(  CF  ,  ART.    23  ,    IX  )  .  NEGATIVA  DE  SEGUIMENTO  DO
REEXAME, NA FORMA DO ARTIGO  557 CAPUT DO  CPC E
SÚMULAS 53 e 253 DESTA CORTE DE JUSTIÇA.” (TJRJ - REEX
00015652020048190045 -  LUCIA MARIA MIGUEL DA SILVA
LIMA – 12/07/2013)

Diante  do  acima  exposto,  entendo  que  é  imperiosa  a
manutenção da sentença recorrida, uma vez que o Município de Guarabira realmente

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91735/c%C3%B3digo-processo-civil-lei-5869-73
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10675146/artigo-557-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10718272/inciso-ix-do-artigo-23-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10638993/artigo-23-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988


negligenciou a saúde dos moradores da redondeza da Rua José Bonifácio e, até o
momento, não construiu muro de arrimo e bueiros para o escoamento regular das
águas das chuvas. 

Em  razão  de  todo  o  acima  exposto,  nego  provimento  aos
recursos apelatório e ofcial,  mantendo incólumes todos os termos da sentença ora
objurgada.

É como voto.

DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba decidiu, por unanimidade, negar provimento ao apelo e
à remessa necessária, nos termos do voto do relator.

Presidiu  a  sessão  o  Exmo.  Des.  Romero  Marcelo  da  Fonseca
Oliveira. Participaram do julgamento o Exmo. Des. João Alves da Silva, o Exmo. Des.
Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho  e  o  Exmo.  Des.  Romero  Marcelo  da
Fonseca Oliveira.

Presente ao julgamento a Exma Dra. Jacilene Nicolau Faustino,
Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 08 de maio de 2018.

João Pessoa, 09 de maio de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
Relator
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