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Poder Judiciário da Paraíba
4ª Vara de Fazenda Pública da Capital

REGIME DE JURISDIÇÃO CONJUNTA – META 6 CNJ

AÇÃO CIVIL PÚBLICA (65) 0812914-27.2016.8.15.2001
[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]

Promovente:               Ministério Público

Promovido:                 Município de João Pessoa

 

 

 

SENTENÇA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MEIO
AMBIENTE E SAÚDE PÚBLICA. INFRAESTRUTURA
E SANEAMENTO BÁSICO. NECESSIDADE DE
IMPLEMENTAÇÃO. OMISSÃO DO MUNICÍPIO.
PLEITO INSERIDO EM ORÇAMENTO
PARTICIPATIVO. DISCRICIONARIEDADE
SUPERADA. VINCULAÇÃO AO MOTIVO
DETERMINANTE. DANO MORAL COLETIVO.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
PROCEDÊNCIA.

- A inexistência ou deficiência dos itens de infraestrutura e
saneamento básico de determinada localidade compromete
o desfrute de direitos fundamentais e afeta diretamente o
meio ambiente e a saúde pública.

- Cabe ao Município a administração e execução dos
serviços locais de infraestrutura e saneamento básico.

-Tendo o Município assumido o compromisso, mediante
inclusão em orçamento participativo, de realizar as obras, a
questão extrapola a discricionariedade para fixação das
políticas públicas e passar a estar vinculada a motivo
determinante que exige sua implementação. Possibilidade
de atuação do Judiciário.
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- Dano moral coletivo configurado com a demonstração de
problemas sociais que se perpetuam por vários anos.
Indenização compensatória e pedagógica.                   

 

 Vistos.,

1. RELATÓRIO

Trata-se de Ação Civil Pública movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA em face do
MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, objetivando a imposição de obrigação de fazer consistente na
realização de obras de infraestrutura em ruas do bairro Muçumagro, incluindo o Conjunto Habitacional
Padre Juarez Benício Xavier.

Sustenta que um morador noticiou a inexistência de calçamento e demais itens de infraestrutura na
localidade, embora já houvesse o compromisso da Prefeitura Municipal de João Pessoa em proceder com
as obras, conforme o que foi decidido em orçamento participativo no ano de 2012. O comunicado deu
origem à Notícia de Fato nº 015/2014/2ªPJMAPS, que resultou no Inquérito Civil Público nº 04/2015.

Aduz que realizou audiências no âmbito ministerial buscando a solução extrajudicial. Na primeira
solenidade compareceram os representantes da Edilidade, que confirmaram a inclusão dos logradouros no
orçamento participativo referido. Na ocasião, apresentaram planejamento e projeto executivo elaborados e
encaminhados ao Ministério das Cidades, por meio da Caixa Econômica Federal – CEF como agente
financiador, para serem incluídos no Programa Pró-Transporte, a fim de angariar recursos federais para o
custeio das obras.

  A inicial relata que fora realizada consulta às instituições mencionadas, obtendo como resposta do
Ministério das Cidades e da CEF a negativa da contratação por falta do envio de informações e
documentos por parte do Município.

Em nova audiência e em diligências posteriores no decorrer do Inquérito Civil Público, os representantes
do Município firmaram posicionamento de não ser possível a realização das obras, seja voluntariamente
com recursos do Município, seja por coerção judicial, ante o princípio da separação dos Poderes.

Em razão de tais fatos, o promovente afirma que o posicionamento do promovido constitui omissão que
atinge direitos fundamentais e necessita de reparação imediata.

Por isto, pede, em sede de antecipação de tutela, a realização de obras e serviços de calçamento, meio-fio,
linha d’água e drenagem pluvial nas ruas do Conjunto Padre Juarez Benício Xavier e outras ruas
indicadas do bairro Muçumagro, conforme planilha resultante de vistoria por perito ministerial.

No mérito, pede a condenação do promovido na obrigação de fazer consistente na realização de obras e
serviços de calçamento, meio-fio, linha d’água, drenagem pluvial e esgotamento sanitário nas ruas do
Conjunto Padre Juarez Benício Xavier e demais ruas indicadas no bairro Muçumagro, segundo quadro
com a relação de todas as vias vistoriadas e desprovidas de tais itens de infraestrutura. Por fim, pede a
condenação do Município por danos morais coletivos, com destinação do valor de reparação ao Fundo
Especial de Proteção aos Interesses Difusos da Paraíba.

Juntou documentos em que consta o Inquérito Civil Público nº 04/2015, com a notícia de fato, os termos
das audiências realizadas e documentos apresentados pelo Município, consistentes em cópia do projeto
básico de implantação do sistema viário do bairro Muçumagro e demais documentos da proposta
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encaminhada ao Ministério das Cidades. Há também expedientes do Ministério das Cidades, da CEF, da
Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA, acerca do procedimento adotado e negativa de adesão ao
Programa Pró-Transporte, do Governo Federal. Por último, há laudo de vistoria realizada por perito
ministerial, acompanhado de fotografias das ruas examinadas e quadro sintético que aponta os
logradouros e quais os itens de infraestrutura existentes ou faltantes.

Distribuído o feito, inicialmente fora tentada a solução amigável do litígio com realização de audiência,
que resultou em designação de nova solenidade, desta vez no local dos fatos (id 8665759).

No id 9671887, há despacho que relata a situação encontrada no dia da audiência in loco e determina
providência ordinatória no intuito conciliador, consistente na apresentação de cronograma para realização
das obras por parte do Município promovido. Como resposta, o Município não apresentou datas
concretas, informando que fora dada prioridade ao calçamento daquela localidade, incluindo-a na
listagem das ruas a serem pavimentadas, com encaminhamento do projeto para atualização que
possibilitasse os atos executórios, mas sem previsão para o início das obras (id 10260236).

Em sequência, fora deferia a tutela antecipada nos termos requeridos na inicial (id 11706602).

Interposição de agravo de instrumento comunicada no id 12992318.

Acórdão respectivo juntado no id 18597874, tendo reformado a decisão antecipatória e ressaltando a
existência de planejamento municipal para execução dos serviços de saneamento básico, com prazo até o
ano de 2019, devendo ser respeitada a discricionariedade administrativa.

Citado, o Município deixou escoar o prazo sem manifestação (id 19870195).

 Instada a se manifestar, a parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide, reiterando os termos
da inicial.

É o relatório. Decido. 

2. FUNDAMENTAÇÃO

                       

De início, decreto a revelia do Município réu que, apesar de citado, não apresentou contestação no prazo
legal, havendo de incidir os efeitos do art. 344 do CPC para considerar como verdadeiros os fatos
aduzidos na inicial.  

Diante da revelia, da prova eminentemente documental já produzida e da ausência de requerimentos de
outras provas, tenho como maduro o processo para julgamento antecipado, nos termos do art. 355 do
CPC.                       

O mérito da questão reside em verificar se há ineficiência/inexistência dos itens e serviços de
infraestrutura (calçamento, meio-fio, linha d’água, drenagem pluvial e esgotamento sanitário) nas ruas
indicadas na inicial, decorrentes de omissão do Poder Público, e se essa falha é passível de ser sanada por
determinação judicial ou se está inserida dentro da discricionariedade da Administração em escolher onde
e quando alocar os recursos para as obras públicas.                       

A análise deve partir do ponto que os serviços de infraestrutura habitacional são garantidos pela
Constituição, estando inseridos na política de desenvolvimento urbano para o exercício da função social
das cidades e consequente bem-estar dos seus habitantes. Por tratarem das condições de vida digna da
população e organização do espaço urbano, repercutem naturalmente no direito ao meio ambiente
equilibrado e nas condições de saúde das cidades, de modo que a ausência ou deficiência de infraestrutura
muitas vezes ocasiona danos ao meio ambiente e compromete a saúde das pessoas.                       
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Logo, a organização urbana com saneamento básico, a defesa do meio ambiente e a saúde pública
constituem interesse coletivo legalmente protegido, com preceitos constitucionais específicos para cada
um desses direitos fundamentais: 

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei:

(...)

IV - participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico;

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. 

A Constituição também estabelece ser da competência solidária entre os entes federados os cuidados com
a saúde pública; com a proteção e o combate à poluição; e com a habitação e saneamento básico: 

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(…)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de
deficiência;

(…)

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;

(...)

IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de
                   saneamento básico; 

Especificamente quanto ao saneamento básico, temos que a previsão constitucional encontra-se regulada
pela Lei nº 11.445/2007, que em seu art. 3º, I, elenca os itens que integram este direito fundamental: 

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

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

a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infra-estruturas e instalações
necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e
respectivos instrumentos de medição;

b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infraestruturas 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;

c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, infra-estruturas e
instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo
doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas;
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d) drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das respectivas redes
urbanas: conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de
águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias,

                tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas; 

Ainda sobre o saneamento básico, destaca-se ser de responsabilidade do Município a implementação da
política de desenvolvimento urbano, considerando sua natureza local, conforme previsão do art. 182 da
Constituição: 

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme
diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções
sociais da cidade e garantir o bem- estar de seus habitantes.

§ 1º O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de vinte
mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana.

§ 2º A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de
ordenação da cidade expressas no plano diretor.

§ 3º As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em
dinheiro.

§ 4º É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área incluída no plano
diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado
ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de:

I - parcelamento ou edificação compulsórios;

II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo;

III - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente
aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e

   sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais. 

Na execução deste encargo vital estabelecido constitucionalmente, o Município com mais de duzentos mil
habitantes deve instituir e utilizar de Plano Diretor para gerir a cidade, o que no caso de João Pessoa-PB
encontra-se regulamentado pela Lei Complementar nº 3/92 e pelo Decreto nº 6.499/2009, que traça a
política urbana para a cidade, com previsão expressa acerca da infraestrutura e saneamento básico: 

Art. 3°. São objetivos-meios para alcançar os resultados finais propostos:

XI – garantia à cidade sustentável, à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à
infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para   a

                      população; 

Portanto, é inegável a responsabilidade do Município promovido à implementação e cuidados dos
serviços de saneamento básico e infraestrutura habitacional, fato que é incontroverso nos autos, inclusive. 
                     

Também resta como fato incontroverso a inexistência de tais estruturas e serviços básicos na maior parte
das ruas indicadas na inicial. Mesmo nas que possuem algum dos itens, estes se apresentam de forma
deficitária. É o que se depreende das provas colacionadas, notadamente da notícia de fato (id 3218759 –
p. 1), confirmada pelos representantes do Município em audiência no âmbito do Ministério Público, na
qual revelaram estar cientes do problema, com inclusão dos logradouros em orçamento participativo e
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apresentação de projeto para angariar recursos federais para execução das obras, proveniente do Programa
Pró-Transporte do Ministério das Cidades, embora não tenham obtido sucesso com a iniciativa (id
3218765 – p. 3/5).                       

Corroborando a constatação temos o laudo técnico realizado por expert do Ministério Público, que
vistoriou as ruas indicadas e constatou a inexistência dos elementos de infraestrutura em quase todas elas,
sendo poucas as que possuem algum dos itens e, mesmo assim, em condições não satisfatórias. Ele juntou
fotografias da localidade e elaborou quadro sintético com a indicação das ruas e das estruturas existentes
ou faltantes para cada uma delas. (id 3218820 – p. 9 e 10, id 3218823 e id 3218825 – p. 1/3).                     
 

Sendo assim, inegável a ineficiência do serviço público correspondente aos elementos de infraestrutura e
saneamento básico, afrontando diretamente o princípio insculpido no art. 37 da CF. Pelos elementos dos
autos, vê-se que tal desrespeito à eficiência tem sido resultado de omissão do Poder Público em
implementar as obras nos logradouros indicados na exordial, apesar de conhecido o problema, estando
inserido em orçamento público e com existência de projeto para sua realização.                       

Nesse ponto, necessário avaliar a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para sanar a omissão e
determinar a realização das obras.

É pacífico o entendimento quanto a apreciação dos atos de natureza vinculada pelo Judiciário, posto que
se examina a conformidade do ato com a lei, em todos os parâmetros que a autoriza.                       

Já em relação aos atos discricionários esta possibilidade é mais delicada por envolver o mérito
administrativo, prerrogativa precípua da Administração em avaliar a conveniência e oportunidade para a
realização do ato. Nas precisas lições de Diogo de Figueiredo Moreira Neto, em sua obra Curso de Direito
Administrativo, 14ª Ed., p. 206: “mérito do ato administrativo, ou mérito administrativo é o conteúdo das
considerações discricionárias da Administração quanto à oportunidade e conveniência de praticá-lo, ou
seja, é o resultado do exercício da discricionariedade”.       

Ao reconhecer a faculdade necessária ao exercício político-administrativo da gestão pública, Maria Sylvia
Zanella Di Pietro (Direito Administrativo, 30ª Ed, p. 234) reconhece ser a discricionariedade um poder
delimitado previamente pelo legislador, que intencionalmente deixa um espaço para escolhas por parte do
Administrador, sendo válida qualquer uma delas, desde que em conformidade com os aspectos legais e
em consonância com os princípios da Administração Pública e preceitos constitucionais. Com isto, não
cabe ao Poder Judiciário intervir nas escolhas legítimas do Administrador, pois interferiria na Separação
dos Poderes.                       

Entretanto, a mesma doutrinadora reconhece limites na discricionariedade que, quando violados,
possibilitam o controle judicial dos atos ou omissões administrativos justamente quanto aos aspectos da
legalidade e da conformidade com os comandos constitucionais, tanto os que norteiam a conduta
administrativa como os que estabelecem os direitos fundamentais. Havendo o desrespeito a tais quesitos,
surge a necessidade de intervenção do Judiciário. E arremata: “neste caso, pode o Judiciário invalidar o
ato, porque a autoridade ultrapassou o espaço livre deixado pela lei e invadiu o campo da legalidade” (p.
234).                       

Compartilha deste entendimento Dirley da Cunha Júnior (Direito Constitucional, 3ªEd), para quem a
correção via judicial é possível quando a omissão da Administração atinja direito fundamental,
considerados estes de aplicação imediata diante das diretrizes constitucionais: 

Com isso, defendemos a tese de que, em caso de descumprimento, por omissão, de algum preceito
fundamental ou de lacuna legislativa impeditiva de sua fruição, deve e pode o Judiciário – valendo-se de
um autêntico dever-poder de controle das omissões do poder público – desde logo e em processo de
qualquer natureza, aplicar diretamente o preceito definidor do direito em questão, emprestando ao direito
fundamental desfrute imediato, independentemente de qualquer providência de natureza legislativa ou
administrativa (p. 627).                       
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Esta atuação insere-se inclusive nos direitos sociais, superando o argumento da reserva do possível e
demais questões orçamentárias quando necessária para garantir o padrão mínimo destes direitos
fundamentais: 

Isto significa, evidentemente, que não atendido este padrão mínimo, seja pela omissão total ou parcial do
legislador, o Poder Judiciário está legitimado a interferir – num autêntico controle dessa omissão
constitucional – para garantir esse mínimo existencial, visto que ele é “obrigado a agir onde os outros
Poderes não cumprem as exigências básicas da constituição (direito à vida, dignidade humana, Estado
Social)”, não satisfazendo os direitos fundamentais sociais. Assim, as decisões sobre prioridades na
aplicação e distribuição de recursos públicos deixam de ser questões de discricionariedade política, para
serem uma questão de observação de direitos fundamentais(...)” (p. 739).                        

Por este viés fora julgada a ADPF nº 45, funcionando como um paradigma a guiar as demais decisões
judiciais sobre o controle das políticas públicas, cujos trechos seguem transcritos:

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 de implementar políticas públicas (JOSÉ
CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, “Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976”, p.
207, item n. 05, 1987, Almedina, Coimbra), pois, nesse domínio, o encargo reside, primariamente, nos
Poderes Legislativo e Executivo. Tal incumbência, no entanto, embora em bases excepcionais, 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 a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional,
ainda que derivados de cláusulas revestidas de conteúdo programático.                        

E assim segue a jurisprudência da Suprema Corte: 

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEIO AMBIENTE. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS
PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO
DOS PODERES. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou ser possível ao Judiciário, em situações
excepcionais, determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas para garantir direitos
constitucionalmente assegurados, sem que isso implique ofensa ao princípio da separação dos Poderes.
Precedentes. 2. O acórdão do Tribunal de origem está devidamente fundamentado, embora em sentido
contrário aos interesses da parte agravante. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 692541
AgR, Relator(a):   Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 25/08/2015, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 18-09-2015 PUBLIC 21-09-2015) 

E M E N T A: CRIANÇA DE ATÉ CINCO ANOS DE IDADE - ATENDIMENTO EM CRECHE E EM
PRÉ-ESCOLA - SENTENÇA QUE OBRIGA O MUNICÍPIO DE SÃO PAULO A MATRICULAR
CRIANÇAS EM UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRÓXIMAS DE SUA RESIDÊNCIA OU DO
ENDEREÇO DE TRABALHO DE SEUS RESPONSÁVEIS LEGAIS, SOB PENA DE MULTA
DIÁRIA POR CRIANÇA NÃO ATENDIDA - LEGITIMIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DAS
“ASTREINTES” CONTRA O PODER PÚBLICO - DOUTRINA - JURISPRUDÊNCIA - OBRIGAÇÃO
ESTATAL DE RESPEITAR OS DIREITOS DAS CRIANÇAS - EDUCAÇÃO INFANTIL - DIREITO
ASSEGURADO PELO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 208, IV, NA REDAÇÃO
DADA PELA EC Nº 53/2006) - COMPREENSÃO GLOBAL DO DIREITO CONSTITUCIONAL À
EDUCAÇÃO - DEVER JURÍDICO CUJA EXECUÇÃO SE IMPÕE AO PODER PÚBLICO,
NOTADAMENTE AO MUNICÍPIO (CF, ART. 211, § 2º) - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA
INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM CASO DE OMISSÃO ESTATAL NA
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO -
INOCORRÊNCIA DE TRANSGRESSÃO AO POSTULADO DA SEPARAÇÃO DE PODERES -
PROTEÇÃO JUDICIAL DE DIREITOS SOCIAIS, ESCASSEZ DE RECURSOS E A QUESTÃO DAS
“ESCOLHAS TRÁGICAS” - RESERVA DO POSSÍVEL, MÍNIMO EXISTENCIAL, DIGNIDADE DA
PESSOA HUMANA E VEDAÇÃO DO RETROCESSO SOCIAL - PRETENDIDA EXONERAÇÃO
DO ENCARGO CONSTITUCIONAL POR EFEITO DE SUPERVENIÊNCIA DE NOVA REALIDADE
FÁTICA - QUESTÃO QUE SEQUER FOI SUSCITADA NAS RAZÕES DE RECURSO
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EXTRAORDINÁRIO -PRINCÍPIO “JURA NOVIT CURIA” - INVOCAÇÃO EM SEDE DE APELO
EXTREMO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. POLÍTICAS
PÚBLICAS, OMISSÃO ESTATAL INJUSTIFICÁVEL E INTERVENÇÃO CONCRETIZADORA DO
PODER JUDICIÁRIO EM TEMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL: POSSIBILIDADE
CONSTITUCIONAL. (...) - Embora inquestionável que resida, primariamente, nos Poderes Legislativo e
Executivo, a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao
Poder Judiciário, ainda que em bases excepcionais, determinar, especialmente nas hipóteses de políticas
públicas definidas pela própria Constituição, sejam estas implementadas, sempre que os órgãos estatais
competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter
impositivo, vierem a comprometer, com a sua omissão, a eficácia e a integridade de direitos sociais e
culturais impregnados de estatura constitucional. (...) A CONTROVÉRSIA PERTINENTE À
“RESERVA DO POSSÍVEL” E A INTANGIBILIDADE DO MÍNIMO EXISTENCIAL: A QUESTÃO
DAS “ESCOLHAS TRÁGICAS”. - A destinação de recursos públicos, sempre tão dramaticamente
escassos, faz instaurar situações de conflito, quer com a execução de políticas públicas definidas no texto
constitucional, quer, também, com a própria implementação de direitos sociais assegurados pela
Constituição da República, daí resultando contextos de antagonismo que impõem, ao Estado, o encargo de
superá-los mediante opções por determinados valores, em detrimento de outros igualmente relevantes,
compelindo, o Poder Público, em face dessa relação dilemática, causada pela insuficiência de
disponibilidade financeira e orçamentária, a proceder a verdadeiras “escolhas trágicas”, em decisão
governamental cujo parâmetro, fundado na dignidade da pessoa humana, deverá ter em perspectiva a
intangibilidade do mínimo existencial, em ordem a conferir real efetividade às normas programáticas
positivadas na própria Lei Fundamental. Magistério da doutrina. - A cláusula da reserva do possível - que
não pode ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a
implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição - encontra insuperável limitação na
garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, no contexto de nosso ordenamento
positivo, emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana. Doutrina. Precedentes. -
A noção de “mínimo existencial”, que resulta, por implicitude, de determinados preceitos constitucionais
(CF, art. 1º, III, e art. 3º, III), compreende um complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se
capaz de garantir condições adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso
efetivo ao direito geral de liberdade e, também, a prestações positivas originárias do Estado,
viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação, o direito à
proteção integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, o direito à
moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança. Declaração Universal dos Direitos da Pessoa
Humana, de 1948 (Artigo XXV) (...). (ARE 639337 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda
Turma, julgado em 23/08/2011, DJe-177 DIVULG 14-09-2011 PUBLIC 15-09-2011 EMENT
VOL-02587-01 PP-00125)   

A situação dos autos demonstra que a inexistência de infraestrutura e saneamento básico tem impedido o
desfrute dos direitos constitucionais que garantam o padrão de vida mínimo para aquela comunidade,
necessitando de reparo imediato.                       

O pleito não trata de medidas a serem adotadas com discricionariedade, por critérios de conveniência e
oportunidade, mas de providências mínimas necessárias para a garantia dos direitos fundamentais do meio
ambiente equilibrado e da saúde pública, no alcance maior da dignidade da pessoa humana. Não se busca
uma modernização da infraestrutura e do saneamento básico para tornar melhor algo que já seja
suficiente, mas sim a urgente correção de problemas que inviabilizam o desfrute mínimo dos direitos
constitucionais elencados. Não se está atrás de imputar novos encargos ao Poder Público responsável pelo
serviço, mas simplesmente de fazê-lo seguir os comandos normativos aos quais está vinculado, sanando
sua omissão.                       

É cediço que, em regra, a realização de determinada obra pública foge ao âmbito de atuação do Poder
Judiciário, que não pode imiscuir-se nas funções eminentemente administrativas e dizer à administração
pública como e quando agir em suas atividades típicas, por importar tal procedimento em violação ao
princípio da autonomia e independência dos Poderes. Contudo, quando a inércia do ente estatal viola
direitos fundamentais, expondo a iminente risco o meio ambiente e a saúde pública de todos residentes na
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localidade, como é o caso dos autos, impõe-se a possibilidade do controle judicial sobre as políticas
públicas, quando flagrante a violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem que haja
intromissão no Princípio Constitucional da Separação de Poderes.                       

Não se deve permitir que o promovido, sob o fundamento da discricionariedade administrativa, deixe de
cumprir suas atribuições básicas, colocando, com tal desídia, em risco a saúde pública e o meio ambiente. 
                     

Em verdade, no caso em análise temos que a situação extrapolou a discricionariedade da Administração,
vez que esta já realizou sua escolha legítima de fornecer os serviços de infraestrutura e saneamento e
deixou de fazê-lo sem um motivo válido. Não se discute a opção do administrador em organizar as obras
de infraestrutura da forma mais adequada para o Ente Público de acordo com os recursos e prioridades
disponíveis dentro da enorme gama de direitos constitucionais a serem atendidos. Se cobra, tão somente,
o cumprimento de compromisso assumido anteriormente.                       

Há vasta documentação que comprova o conhecimento da situação nas ruas indicadas e o
comprometimento de realização das obras públicas necessárias a sua correção, inseridas em orçamento
participativo no ano de 2012/2013, conforme declarações do então Secretário de Infraestrutura do
Município (id 3218765 – p. 4). Não encontra sustentação nem mesmo a inexistência de dotação
orçamentária, pois fora regularmente incluída por meio da dinâmica do orçamento participativo há muitos
anos antes mesmo da propositura da ação e até a presente data não foram realizadas as obras.                     
 

Sobre o orçamento participativo, não há dúvidas quanto a validade das suas disposições, funcionamento
como instrumento de participação popular na gestão pública para permitir à sociedade a opinião direta nas
diretrizes de aplicação dos recursos públicos, escolhendo as áreas mais sensíveis que necessitem de
atenção do Poder Público. No caso de João Pessoa-PB, esta ferramenta encontra previsão na Lei nº
12.539/2013 e deve ser respeitada, sob pena de esvaziar o caráter democrático e descentralizador previsto
para a gestão pública municipal, nos termos do art. 29, XII, da Constituição da República.                       

Sendo assim, tem-se que a discricionariedade encontra superada na medida em que as obras de
infraestrutura passaram a estar vinculadas ao motivo determinante para sua realização, qual seja, a seleção
por meio de consulta popular consubstanciada no orçamento participativo 2012/2013. Logo, a análise se
resume à vinculação existente à realização das obras públicas perquiridas na inicial, que já haviam sido
inseridas no orçamento participativo/democrático de 2012, para serem realizadas em 2013 e até a presente
data encontram-se pendentes.                       

Por mais que o Município demandado tenha alegado em suas razões do agravo de instrumento (juntadas
aos autos em busca do juízo de retratação da decisão antecipatória) a existência de planejamento e
cronograma para a consecução das obras, consubstanciada no Plano Municipal de Saneamento Básico
(anexo da Lei Complementar nº 93/2015), temos que a providência sob análise estava vinculada muito
antes da edição da citada lei e já possuía planejamento próprio.                      

É o que se depreende do Plano Básico de Implantação do Sistema Viário de Diversas Ruas de João Pessoa
– Bairro Muçumagro e dos demais documentos apresentados pelos representantes municipais na primeira
audiência no Ministério Público, datados do ano de 2014 e obviamente confeccionados em data anterior.
Inclusive, dentre os documentos apresentados consta os valores a serem investidos, com sua distribuição
entre as tarefas a serem realizadas e especificamente para cada rua a ser beneficiada. Tais valores na
época, estavam sendo buscados junto ao Governo Federal e não foram obtidos por falha da gestão
municipal, conforme informações prestadas pelo Ministério das Cidades (id 3218794), CEF (id 3218801)
e pela própria Secretaria de Infraestrutura Municipal, que explicou ter realizado sua função e que as
pendências não eram sua competência (id 3218806).                       

Desta forma, observa-se que estava traçada toda a linha executória, que deixou de ser realizada pela falta
de obtenção das verbas federais, sem que esta possa ser considerada uma justificativa válida. A população
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não pode ser prejudicada pelo infortúnio da gestão pública, que não obteve a verba por falha atribuída a
seu corpo administrativo e, obviamente, deveria ter destinado os recursos necessários por iniciativa
própria, já previstos em orçamento, para a implementação dos serviços selecionados.                       

Com isto, temos que o argumento de que decisão judicial sobre a matéria afetaria todo o planejamento
traçado por corpo técnico se mostra meramente protelatório, vez que as obras já deveriam ter sido
concluídas antes mesmo da edição da Lei Complementar que formulou o plano de saneamento, este com
previsão de execução para o quadriênio 2016/2019. Outrossim, também não há que se falar em abrir
precedentes para que o Poder Judiciário, incitado pelo Ministério Público, escolha quais bairros merecem
investimento municipal, porque não se está fazendo opção alguma, mas tão somente determinando o
adimplemento de escolha anterior feita pela própria Administração Pública, a qual se encontra desde
então vinculada e deixou de cumpri-la injustificadamente.                       

Não bastasse, a situação chega ao cúmulo de estarmos na metade do ano de 2019 e não haver notícia de
realização das obras às vésperas do término do prazo indicado pelo próprio Município. Pelo contrário, a
última informação data de 26/02/2018 e corresponde a ofício da SEINFRA comunicando que algumas
poucas ruas estão inseridas na previsão de calçamento, ainda em fase de projeto e orçamento, e as demais
“não consta em nossas listas de ruas previstas para pavimentação” (id. 13015432).                       

Por todo o exposto, resta comprovada a omissão pública em realizar as obras de infraestrutura às quais
está vinculada desde o orçamento participativo de 2012/2013, impondo a procedência do pedido. 

2.2.a) Dano moral coletivo                        

De forma sucinta, entende-se por dano moral coletivo aquele prejuízo extrapatrimonial vivenciado por
uma comunidade, não importando seu tamanho, notadamente quando se atinge o direito ambiental (lesão
ao equilíbrio ecológico, à qualidade de vida e à saúde da coletividade), desrespeito aos direitos do
consumidor (como por exemplo, através da publicidade abusiva), vilipêndio ao patrimônio histórico e
artístico, violação à honra de determinada comunidade considerada em seu conjunto (negra, judaica,
japonesa, indígena etc.) e até fraude a licitações.                       

Carlos Alberto Bitar Filho[1] conceitua do dano moral coletivo como:

(...) a injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um
determinado círculo de valores coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção
ao fato de que o patrimônio valorativo de uma certa comunidade (maior ou menor), idealmente
considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico: quer isso
dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial. Tal como se dá na
seara do dano moral individual, aqui também não há que se cogitar de prova da culpa, devendo-se
responsabilizar o agente pelo simples fato da violação (damnum in re ipsa).                     

Por sua vez, André de Carvalho Ramos[2] destaca a efetivação deste tipo de dano e alerta para a
necessidade do seu reconhecimento a fim de evitar a perpetuação de injustiças sociais e desrespeito aos
direitos fundamentais:

(...) é preciso sempre enfatizar o imenso dano moral coletivo causado pelas agressões aos interesses
transindividuais. Afeta-se a boa-imagem da proteção legal a estes direitos e afeta-se a tranqüilidade do
cidadão, que se vê em verdadeira selva, onde a lei do mais forte impera. (...) Tal intranqüilidade e
sentimento de desapreço gerado pelos danos coletivos, justamente por serem indivisíveis, acarretam lesão
moral que também deve ser reparada coletivamente. Ou será que alguém duvida que o cidadão brasileiro,
a cada notícia de lesão a seus direitos não se vê desprestigiado e ofendido no seu sentimento de pertencer
a uma comunidade séria, onde as leis são cumpridas? A expressão popular ‘o Brasil é assim mesmo’
deveria sensibilizar todos os operadores do Direito sobre a urgência na reparação do dano moral
coletivo.                        

A previsão legal que abriu espaço para seu reconhecimento veio no art. 6º, inciso IV, da Lei nº 8.078/90
(Código de Defesa do Consumidor), que prevê “a efetiva proteção e reparação de danos patrimoniais e
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morais, individuais, coletivos e difusos” e no VII “o acesso aos órgãos judiciários e administrativos, com
vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos”.             
         

Posteriormente veio uma evolução legislativa para alargar a normatividade do dano moral coletivo com a
Lei nº 8.884/94 e, em seguida, a Lei nº 12.529/2011, que deram novas redações ao art. 1º da Lei nº
7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública) para reger as ações 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.                       

Embora tenha havido relutância jurisprudencial inicial no reconhecimento deste tipo de prejuízo social,
atualmente há certa pacificação do seu reconhecimento, sobretudo em matérias que afetem o meio
ambiente e a saúde pública, como é o caso em comento:

AMBIENTAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO
E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. COMPLEXO PARQUE DO SABIÁ. OFENSA AO ART.
535, II, DO CPC NÃO CONFIGURADA. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER COM
INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. ART. 3º DA LEI 7.347/1985. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS
COLETIVOS. CABIMENTO. 1. Não ocorre ofensa ao art. 535 do CPC, se o Tribunal de origem decide,
fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento da lide. 2. Segundo a jurisprudência do STJ, a
logicidade hermenêutica do art. 3º da Lei 7.347/1985 permite a cumulação das condenações em
obrigações de fazer ou não fazer e indenização pecuniária em sede de ação civil pública, a fim de
possibilitar a concreta e cabal reparação do dano ambiental pretérito, já consumado. Microssistema de
tutela coletiva. 3. O dano ao meio ambiente, por ser bem público, gera repercussão geral, impondo
conscientização coletiva à sua reparação, a fim de resguardar o direito das futuras gerações a um meio
ambiente ecologicamente equilibrado. 4. O dano moral coletivo ambiental atinge direitos de
personalidade do grupo massificado, sendo desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta a
dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado. 5. Recurso especial provido, para
reconhecer, em tese, a possibilidade de cumulação de indenização pecuniária com as obrigações de fazer,
bem como a condenação em danos morais coletivos, com a devolução dos autos ao Tribunal de origem
para que verifique se, no caso, há dano indenizável e fixação do eventual quantum debeatur (STJ REsp
1269494/MG, Relator: Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, Dj 24/09/2013, DJe
01/10/2013) 

Ação civil pública - danos ambientais - imprescritibilidade - meio ambiente equilibrado - direito
fundamental indisponível - dano moral coletivo - inocorrência - teoria da reparação integral - danos
intermediários - compensação - devida - apelação à qual se dá parcial provimento. 1 - A ação civil pública
que visa à proteção ao meio ambiente é imprescritível, mormente se considerado que os efeitos danosos
se perpetuam no tempo, renovando a lesão e o direito de ação. 2 - Dada a natureza do bem jurídico
tutelado (o meio ambiente equilibrado), direito fundamental e indisponível, impossível aplicação
analógica de prazos prescricionais para ações civis públicas que visam a tutela de direito patrimonial. 3 -
Comprovada a prática de dano ambiental, de rigor a condenação do infrator à respectiva reparação. 4 - O
dano moral coletivo ambiental não diz respeito à repercussão física no meio ambiente. Relaciona-se à
violação do sentimento coletivo, com o sofrimento da comunidade ou grupo social, diante de dada lesão
ambiental. 5 - Ausente a prova deste sofrimento coletivo, afasta-se a pretensão indenizatória neste sentido.
6 - Pela teoria da reparação integral, o dano intermediário, consubstanciado no dano que permanece entre
a sua ocorrência e o pleno restabelecimento do meio ambiente afetado, deve ser compensado. (TJMG -
AC 10327170015215001 MG. Relator Des. Marcelo Rodrigues. Julgado em 13/03/2018. DJe
22/03/2018).                        

Dito isto, forçoso concluir que a omissão do Poder Público em não fornecer os itens de infraestrutura e
saneamento básico mesmo após de ter assumido o compromisso perante a população, mediante orçamento
participativo, configura dano moral coletivo. Acrescente-se que a inexistência ou deficiência de tais
serviços contribui diretamente para a proliferação de doenças, dificuldades de acesso às vias e moradias,
sobretudo em dias de chuva como aquele em que fora realizada audiência in loco por este Juízo, e
prejudica a prestação de outros serviços básicos, a exemplo da coleta de lixo e transporte público.             
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Indiscutivelmente, a coletividade experimenta prejuízo constante com a perpetuação dos problemas
descritos na inicial, sendo palpável o sentimento de descaso do Poder Público diante das ruas que
deveriam estar calçadas e saneadas, mas encontram-se no barro, sem coleta de esgoto e das águas
pluviais, acirrando a insatisfação em cada momento de dificuldade encontrada ao transitar pelas vias.       
               

Registre-se que não se está diante de um incidente isolado em um período de tempo. A situação perdura
há vários anos e, mesmo quando se acreditou que o problema seria resolvido ainda no ano de 2012, nada
fora feito, prolongando-se até a presente data.                 

Por tudo isto, necessário o reconhecimento do dano moral coletivo e consequente fixação de indenização
como forma de compensar a sociedade pelo prejuízo, devendo o montante ser aplicado em iniciativas de
proteção aos interesses difusos, como requer o Ministério Público. Também necessário o reconhecimento
de que essa indenização deve possuir caráter pedagógico a quem causou a lesão, a fim de conscientizá-lo
da violação aos direitos e incutir uma ideia corretiva para evitar ofensas futuras.                       

Nesse sentido, a fixação da indenização deve seguir os critérios de razoabilidade e proporcionalidade,
buscando um valor para compensar em certa medida o que é imensurável, posto que trata de lesão
extrapatrimonial, mas também que se equipare a capacidade econômica de quem vai indenizar.                 
     

O valor não poder ser tão alto que ultrapasse a capacidade do ofensor, mas também não pode ser
inexpressivo, que não reflita o prejuízo causado por tanto tempo e que não incuta o caráter corretivo.         
             

Por outro lado, é importante registrar que, apesar da perpetuação do problema, o Município promovido
não está completamente inerte, tendo buscado inicialmente cumprir sua obrigação, embora tenha falhado
em obter os recursos federais para as obras. Ademais, também deve ser considerado o Plano Municipal de
Saneamento Básico que, se cumprido fielmente até o término do ano de 2019, porá fim a pelo menos uma
das dificuldades enfrentadas pela população.                      

Tais considerações servem para atenuar a responsabilidade municipal, servindo para contrabalancear a
indenização a ser fixada pelos danos morais causados, garantindo até a possibilidade de redução em caso
de adimplemento no prazo estipulado, por constituir comportamento que finalmente mostre sensibilidade
às necessidades da comunidade afetada.   

3. DISPOSITIVO 

                  

Isto posto, na forma do art. 487, I, do CPC, e com fulcro nos arts. 23, 182 e 255 da CF, ratificando a
liminar,   para  o promovido a realizar as obras e serviços deJULGO PROCEDENTE o pedido obrigar
execução de calçamento, meio-fio, linha d'água, drenagem pluvial e esgotamento sanitário nas ruas do
Bairro Muçumagro indicadas na tabela constante na petição inicial (id 3218739 – p. 56), até o final do ano
de 2019, em conformidade com o Plano de Saneamento do Município de João Pessoa.                       

 o valor de R$ 500.000,00FIXO, a título de INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS,
(quinhentos mil reais), a ser recolhido ao Fundo Especial de Proteção aos Interesses Difusos da Paraíba,
que será reduzido em 80% acaso as obras sejam concluídas no prazo estipulado.        

                       Sem custas nem honorários, por serem incabíveis na espécie.
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Quanto ao reexame necessário, considerando que a condenação é ilíquida, a presente demanda se encontra
sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, razão por que, uma vez transcorrido o prazo recursal in

 remeta os autos ao egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, independente de nova conclusão.albis,

                     Publicada e registrada eletronicamente. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, mantido o , intime-se a parte autora para fins de requerer o que dedecisum
direito, em 30 (trinta) dias. Nada sendo postulado, ARQUIVEM-SE os autos.                       

João Pessoa-PB, 23 de julho de 2019.

 

 

ALESSANDRA VARANDAS PAIVA MADRUGA DE OLIVEIRA LIMA

Juíza de Direito / META 6 CNJ

Portaria GAPRE 137/18, pub. DJ 01/02/2018

 

 

 

 

[1]              http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/30881-33349-1-PB.pdf.

[2]                          RAMOS, André de Carvalho. Ação Civil Pública e o Dano Moral Coletivo. Revista dos
Tribunais. Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, n. 25, jan./mar. 1998. p. 80-98.
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