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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão
Remessa Oficial e Apelação Cível nº. 0001359-28.2012.815.0371

Relator: Dr. Ricardo Vital de Almeida - Juiz Convocado - 

Apelante: Município de Sousa, representado por seu Procurador Francisco
Fortunato de Sousa Júnior. 

Apelado: Ministério Público do Estado da Paraíba

Remetente: Juízo da 4ª Vara da Comarca de Sousa.

EMENTA:  REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL.
REALIZAÇÃO  DE  OBRA  DE  CONSTRUÇÃO  DE
LAJÃO/PONTE  EM  RIACHO.  CONDENAÇÃO  DO
MUNICÍPIO  PARA  INCLUIR  A  REALIZAÇÃO  DA
OBRA  NO  ORÇAMENTO  SUBSEQUENTE.
IMPOSSIBILIDADE.  SENTENÇA INCERTA.  OFENSA
AO ART. 462, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015.
NECESSIDADE DE ESTUDO FÍSICO, CIENTÍFICO E
ORÇAMENTÁRIO  PARA  REALIZAÇÃO  DA  OBRA.
DECISÃO  QUE  AFETA  A  FUNÇÃO  TÍPICA  DO
EXECUTIVO E LEGISLATIVO. ANTE A APROVAÇÃO
DO ORÇAMENTO QUE COMPETE AO LEGISLATIVO.
IMPOSIÇÃO  DESARRAZOADA  E
DESPROPORCIONAL.  NÍTIDA  OFENSA  A
SEPARAÇÃO DE PODERES. RECURSO VOLUNTÁRIO
E  NECESSÁRIO  CONHECIDOS  E  PROVIDOS.
SENTENÇA  REFORMADA  EM  SUA  TOTALIDADE
PARA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 

- A construção, reforma e logística do sistema de
obras  e  infraestrutura  do  Município  é  de
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competência  do  Executivo,  a  quem  toca  a
realização  das  políticas  públicas  prevista  em  Lei
produzida  pelo  Legislativo.  Não  compete  ao
Judiciário imiscuir-se na política pública do Estado,
salvo  em  casos  excepcionais,  vinculando  o  ato
administrativo  inclusive  à  previsão  orçamentária
futura  e  incerta,  sob  pena  de  proferir  sentença
incerta que necessita de evento futuro ao qual as
partes  não  têm  ciência  da  possibilidade
orçamentária. Ademais, quando necessita do aval
de  outro  poder,  no  caso,  o  legislativo  aprovar  o
orçamento  do  município.  Patente  a  invasão  na
separação dos poderes.

Vistos,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos  acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível do

Tribunal de Justiça, por unanimidade, em dar provimento ao apelo e à remessa

oficial.

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Oficial e Apelação Cível interposta
pelo Município de Sousa contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da
Comarca de Sousa, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com
Pedido de Tutela Antecipada manejada pelo Ministério Público do Estado da
Paraíba no afã de compelir o Ente Público a realização das seguintes obras:
colocação de lâmpadas na comunidade Malhada da Pedra; recapeamento das
estradas  das  comunidades  rurais  de  “São  Paulo”,  “Malha  da  Pedra”,  “Dois
Caminhos”, “Bela Vista” e “Logradouros” e construção do lajão do Riacho de
Santa Rosa.

Na sentença de fls. 88/92 o juiz de primeiro grau consignou
que  o  Município  havia  finalizado  as obras  de  colocação  de  lâmpadas  na
comunidade Malhada da Pedra e recapeamento das estradas das comunidades
rurais  de  “São  Paulo”,  “Malha  da  Pedra”,  “Dois  Caminhos”,  “Bela  Vista”  e

                                                                              2



Apelação Cível e Remessa Oficial nº.0001359-28.2012.815.0371

“Logradouros”, restando apenas analisar sobre a construção do lajão do Riacho
de Santa Rosa.

Nesse passo, entendeu que a Edilidade não poderia invocar
a teoria da reserva do possível em colisão com o dever do Estado de assegurar
condições  adequadas  à  existência  digna  do  cidadão,  não  haveria  ofensa  a
separação dos poderes ou invasão de competência.

Assim,  por  tais  fundamentos,  condenou  o  Município  de
Sousa a realizar a obra de construção de um lajão no Riacho de Santa Rosa,
devendo incluir no orçamento seguinte referida despesa, sob pena de multa
diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).  

Insatisfeito, às fls. 94/98, o Município recorre, alegando em
suma, a inviabilidade de cumprimento da obra de grande porte, tendo em vista
a necessidade de estudo baseado na viabilidade de custo benefícios incidentes
na referida  obra,  viabilidade  física  e  orçamentária,  processo  licitatório,  sob
pena de ferir  de morte o princípio da eficiência a construção apressada de
referida obra.  

Ao fim, pugna pela improcedência do pedido e Provimento
do recurso. 

Contrarrazões às fls. 100/104.

Instada a se manifestar,  a douta Procuradoria  de Justiça
opinou pelo desprovimento da Remessa Oficial e do recurso (fls. 110/114).

É o breve relato.

VOTO

Atendido  ao  pressupostos  recursais,  conheço  do  recurso
passando a análise. 

A Remessa Necessária e o Apelo julgarei em conjunto. 

O cerne recursal consubstancia-se em se saber se haveria
possibilidade da realização da obra que fora estipulada na sentença. 
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Analisando  os  autos,  vê-se  que  o  Ministério  Público  do
Estado  da  Paraíba  promoveu  Ação  Civil  Pública  com  o  fim  de  compelir  o
Município  de  Sousa  a  realizar  algumas  obras,  dentre  as  quais  citem-se:
colocação de lâmpadas na comunidade Malhada da Pedra; recapeamento das
estradas  das  comunidades  rurais  de  “São  Paulo”,  “Malha  da  Pedra”,  “Dois
Caminhos”, “Bela Vista” e “Logradouros” e construção do lajão do “Riacho de
Santa Rosa”.

A sentença condenou o Município a realizar a construção do
lajão/ponte do “Riacho de Santa Rosa”, tendo em vista que o Município já havia
cumprido as demais obras supracitadas.

Entendo que a sentença deve ser reformada, pois invadiu
consideravelmente a esfera de competência do Poder Executivo, em sua função
típica de administrar, implementando políticas públicas na realização de obra
de construção de um lajão no Riacho de Santa Rosa, Município de Sousa. 

Note-se que a sentença permeia em “terreno” incerto, pois
obriga o município exclusivamente a incluir no orçamento posterior a despesa
referente a construção de referida obra, sem levar em conta as circunstâncias
estruturais  para  realização  da  obra,  saber  o  preço  da  obra,  viabilidade  de
estudo do próprio solo, para possibilitar a construção da obra, sua dimensão,
contratação de pessoal, seu impacto ambiental, a necessidade de profissionais
especializados, necessidade de processo licitatório, além da questão principal
se  o  Município  tem  condições  financeiras  para  realizar  referida  obra  sem
sacrificar  atendimentos  imediatos  que  necessitam de  maior  atenção,  como
saúde, moradia, educação. 

Dessa  forma,  percebo  que  há  sensível  invasão  de
competência do judiciário na função típica do executivo. 

Como se sabe, muitas vezes o judiciário adentra no mérito
administrativo  e  toma  medidas  que,  a  priori,  seriam  de  competência  do
executivo,  mas  são  casos  excepcionais,  para  resguardar  muitas  vezes  as
prioridades dos administrados em situações emergenciais, como nos campos
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da saúde, educação, moradia, visando sempre resguardar a vida e a dignidade
das  pessoas,  quando  o  Ente  estatal  não  age,  o  que  seria  corrigir  uma
ilegalidade. 

No  caso  em  apreço,  não  vislumbro  referida  urgência  ou
mácula à dignidade das pessoas, pois a sentença além de invadir a esfera de
competência  do  Executivo,  invadiu  também  a  competência  do  Legislativo,
tendo em vista que quem aprova o orçamento é o legislativo, confirmando o
fundamento de que a sentença é incerta, ferindo assim o art. 492, Parágrafo
único do CPC/2015, veja-se:

Art.  492.  É  vedado  ao  juiz  proferir  decisão  de
natureza diversa da pedida, bem como condenar a
parte em quantidade superior ou em objeto diverso
do que lhe foi demandado.
Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda
que resolva relação jurídica condicional.

 

A jurisprudência pátria entende no mesmo sentido: 

TJCE-0079159) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME
NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA DE CADEIA
PÚBLICA  DE  ITAPAJÉ.  CONDENAÇÃO  DO  ESTADO.
IMPOSSIBILIDADE.  SEPARAÇÃO  DE  PODERES.
RECURSO VOLUNTÁRIO E NECESSÁRIO CONHECIDOS E
PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA EM SUA TOTALIDADE.
1. Ação Civil Pública na qual o Ministério Público requereu e
obteve a condenação do Estado do Ceará na obrigação de
fazer  referente  à  reforma  da  cadeia  pública  no
município de Itapajé. Em suas razões de recurso, o Estado
alega ser indevida a intervenção do  Poder Judiciário nas
políticas públicas, sob pena de afronta ao princípio da
separação  de  poderes, bem  como  a  necessidade  de
observância  à  reserva  do  possível.  2.  A  concretização  de
direitos  individuais  coletivos  e  sociais  deve  se  dar  por
execução de políticas públicas geridas pelo ente estatal, no
caso da segurança pública, pelo Estado (estricto sensu). 3. A
construção,  reforma,  alocação e logística  do sistema
prisional é de competência do Executivo, a quem toca
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a  realização  das  políticas  públicas  prevista  em  Lei
produzida  pelo  Legislativo.  4.  Não  compete  ao
Judiciário  imiscuir-se  na  política  pública  estadual  de
construção  ou reforma de estabelecimento  prisional,
sendo  vedado  a  intromissão  administrativa  para
determinar a realização desta ou daquela obra pública,
vinculado  que  é  o  ato  administrativo  inclusive  à
previsão orçamentária. 5. Recurso voluntário e necessário
conhecidos e providos, com a reforma da sentença apelada e
o  julgamento  pela  improcedência  da  Ação  Civil  Pública.
(Apelação  nº  0006809-04.2013.8.06.0100,  1ª  Câmara
Direito Público do TJCE, Rel. Paulo Francisco Banhos Ponte. j.
05.02.2018).

TJCE-0047737) APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME OFICIAL. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA.  REALIZAÇÃO DE OBRAS DE REFORMA EM
CADEIA  PÚBLICA,  BEM  COMO  AUMENTO  DO  NÚMERO  DE
VAGAS  E  CONSTRUÇÃO  DE  NOVO  PRÉDIO.
IMPOSSIBILIDADE  DA  PROCEDÊNCIA  DA  AÇÃO.
OCORRÊNCIA DE INGERÊNCIA DE UM PODER ESTATAL EM
OUTRO. A jurisprudência desta Casa de Justiça, assim como
da Corte  Maior  é  firme no sentido  de que  cabe  ao Poder
Executivo  definir  a  forma  de  gerir  os  recursos  públicos,
garantir  o  direito  à  segurança  pública  no  Estado,  e
determinar  as  diretrizes  de  suas  políticas  públicas.
Precedentes:  RE  nº  365.299,  Rel.  Carlos  Velloso,  DJ
09.12.2005; RE nº 431.160, Rel. Eros Grau, DJ 07.08.2006;
RE nº  403.806,  Rel.  Cezar  Peluso,  DJ  22.08.2007;  RE nº
401.758/GO, Rel. Gilmar Mendes, DJ 05.03.2008. APELAÇÃO
CONHECIDA  E  PROVIDA.  SENTENÇA  REFORMADA.
(Apelação/Reexame  Necessário  nº  0014194-
49.2010.8.06.0151,  7ª  Câmara Cível  do  TJCE,  Rel.  Durval
Aires Filho. unânime, DJe 23.01.2015).

TJMG-0567837)  APELAÇÃO  -  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  -
MUNICÍPIO  DE  LEOPOLDINA  -  LOTEAMENTO  APROVADO  -
OBRIGAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PAISAGISMO
NAS  ÁREAS  VERDES  E  DE  EQUIPAMENTOS  PÚBLICOS
DESTINADOS  À  EDUCAÇÃO,  CULTURA,  SAÚDE  E  LAZER  -
MÉRITO ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE -
IMPOSSIBILIDADE  DE  INTROMISSÃO  JUDICIÁRIA  NA
DISCRICIONARIEDADE  EXECUTIVA  -  HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS  -  IMPOSSIBILIDADE  DE  COMINAÇÃO  EM
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FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO - RECURSO PROVIDO EM
PARTE.  À  luz  do  princípio  da  separação  dos  poderes,  a
intervenção  do  Poder  Judiciário  no  mérito  das  opções
políticas do Poder Executivo se limita aos casos de patente
inconstitucionalidade ou ilegalidade. Constatada no feito não
só a efetiva instituição das áreas verdes indicadas no projeto
do  loteamento,  como  também  a  ausência  de  qualquer
invasão ou vulneração antrópica nos espaços demarcados, a
implantação  de  projeto  paisagístico  objeto  do  pedido
deduzido, bem como a instalação de equipamentos públicos
destinados à educação, cultura, saúde e lazer, representam
inequívocas  exteriorizações  da  opção  política  afeta  à
discricionariedade  da  Administração,  não  se  mostrando
autorizada,  desta  feita,  a  intromissão  judiciária  na  busca
pelas  implementações  aspiradas.  Deixa  de  ser  admitida  a
cominação de honorários sucumbenciais em favor do autor
da  ação  civil  pública,  quando  manejada  a  contenda  pelo
Ministério Público. Recurso provido em parte. (Apelação Cível
nº  0024482-70.2012.8.13.0384  (1),  6ª  Câmara  Cível  do
TJMG, Rel. Corrêa Júnior. j. 10.02.2015, Publ. 24.02.2015). 

Dessa forma, entendo que sentença não restou pautada na
razoabilidade  e  proporcionalidade,  ferindo  a  discricionariedade  do  Poder
Executivo e Legislativo. 

Ante o exposto,  DOU PROVIMENTO AO RECURSO E A
REMESSA NECESSÁRIA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO CIVIL
PÚBLICA.

Sem custas e honorários. 

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador

Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do  julgamento  os

Excelentíssimos Senhores Desembargadores Maria das Graças Morais Guedes,

Saulo Henriques de Sá e Benevides e Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado

para substituir o Excelentíssimo Senhor Desembargador Marcos Cavalcanti de
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Albuquerque) – Relator.

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor

Marcus Vilar Souto Maior, Procurador de Justiça.

Sala de sessões da Terceira Câmara Cível  do Tribunal de

Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 24 de abril de 2018.

Dr. Ricardo Vital de Almeida
                  Juiz Convocado 
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