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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Gab. Des. Claudio Santos na Câmara Cível

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800859-24.2018.8.20.0000
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE NATAL
Relator: JUIZ CONVOCADO ROBERTO GUEDES

 

 

DECISÃO

 

                 Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela
recursal, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE, em face da decisão proferida pelo MM Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda
Pública da Comarca de Natal/RN, nos autos da Ação Ordinária (proc. nº
0851932-04.2017.8.20.5001), ajuizada em face do MUNICÍPIO DE NATAL, que indeferiu a
medida liminar requerida.

Nas razões recursais (ID 1217951), afirma o Agravante que o caso narrado na demanda
originária é de grande gravidade, tendo em vista que os moradores da Rua Tenente de Souza,
situada no Bairro Pajuçara, Região Norte desta cidade de Natal, estão em permamente estado
de calamidade sanitária, vivendo em uma lagoa de lodo e esgotos, com evidentes repercussões
negativas à saúde, em decorrência de problemas do sistema de drenagem realizado no local de
forma defeituosa pelo Município de Natal.

Destaca que a inércia do Município deu causa à presente demanda, já que se abstém até
de realizar medidas paliativas essenciais, tais como limpeza e retirada do efluente/lodo
acumulado na rua citada.

Ilustra a situação narrada  na peça recursal por meio de imagens, acrescentando que o
problema já existe há aproximadamente 05 (cinco) anos, mas só agora se tornou em
verdadeiro estado de calamidade sanitária.

Aduz que as pessoas que ali residem, mesmo em períodos sem chuva, não conseguem
entrar ou sair em casa sem pisarem em poça de afluentes acumulados.

Ampara o direito defendido em comandos constitucionais e infraconstitucionais que
garantem um meio ambiente equilibrado e de qualidade, com saneamento básico e
infraestrutura urbana.

Ao final, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para que seja o Município
de Natal obrigado a realizar as medidas descritas nos itens 1.1 a 1.6, das folhas 13 a 15, da
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peça recursal (ID 1217951). No mérito, postulam o provimento do recurso, com a reforma da
decisão agravada.

É o relatório. Decido.

O presente recurso é cabível (art. 1.015, inciso I, do CPC), tempestivo (art. 1.003, §5º,
do CPC) e foi instruído com os documentos indispensáveis (art. 1.017, do CPC), preenchendo
assim os requisitos de admissibilidade.

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela,
amparado no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, :in verbis

 

"Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e
distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art.

 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em
antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão
recursal, comunicando ao juiz sua decisão;"

 

A apreciação da tutela de urgência requerida encontra respaldo no artigo 300 da nova
legislação processual civil, cujo acolhimento dependerá da análise de elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo. Vejamos:

 

"Art. 300.   A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo."

 

Conforme já relatado, a pretensão deduzida liminarmente destina-se ao deferimento do
pedido formulado nos autos principais, no tocante à determinação para que o Município de
Natal realize a limpeza imediata da Rua Tenente de Souza, localizada no Bairro Pajuçara,
região Norte de Natal, de forma a retirar todo o efluente, lodo e resíduos acumulados, assim
como a mantenha em estado de limpeza, e que, dentro do prazo de 03 (três) meses, ou seja,
antes do período chuvoso de 2018, realize os reparos, complementos, atividades,
infraestrutura, instalações operacionais necessárias   e a readequação/conclusão e
funcionamento eficiente do sistema de drenagem da referida rua, apresentando
autorização/licença ambiental correspondente às obras/adequações pertinentes ao sistema de
drenagem em referência. Além disso, que inclua no orçamento do ano de 2018, por intermédio
de remanejamento de verba suplementar ou outro mecanismo legal orçamentário para garantir
a previsão orçamentária suficiente para a instalação do sistema de drenagem, incluindo todos
os equipamentos, instalações, atividades e componentes correspondentes, tudo sob pena de
fixação de multa diária por descumprimento.
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Neste momento processual, de cognição não exauriente, enxergo presentes os requisitos
imprescindíveis à concessão da tutela antecipada recursal, quais sejam, a probabilidade do
direito alegado e o perigo de dano.

Conforme demonstrado pelo Agravante, em especial pelas fotos anexaddas e
documentos públicos de fiscalização que acompanham o caderno processual, constata-se o
estado de urgência que a Rua Tenente de Souza se encontra, assim como a gravidade do
problema dos que ali residem, o que se destoa do equilíbrio ambiental traçado pela
Constituição Federal, como bem de uso comum do povo, nos termos do seu art. 225, e que
assegura a todos uma sadia qualidade de vida, estando do Município   a descumprir a sua
missão de combate à poluição e melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico
da comunidade (art. 23, VI e IX, CF), bem como as diretrizes do Estatuto da Cidade (Lei nº
10.257/2001).

Na espécie, verifica-se patente a absoluta inércia do Município de Natal no
cumprimento de suas obrigações legais e constitucionais, cuja omissão é passível de ser
sindicada pelo Judiciário, sem que se constitua em invasão do mérito administrativo.

Ademais, o perigo de dano de difícil reparação parece-me igualmente evidente, já que
os moradores daquela comunidade estão sujeitos constantemente a doenças que se proliferam,
em razão do contato com efluentes e resíduos proveniente de água parada.

Contudo, não obstante o reconhecimento da necessidade de imposição de medida de
urgência, não se mostra possível, pelo menos neste instante, a imposição integral da ordem
liminar nos termos pugnados pelo Órgão Ministerial, considerando a exiguidade do prazo de
03 meses para a realização da drenagem no local, fato que, por sua amplitude, merece uma
melhor avaliação, com o intuito de dimensionar o planejamento e o dispêndio econômico
necessário ao seu cumprimento, o que, de forma evidente, não caberia em sede de cognição
sumária,   devendo a obra ser realizada em prazo razoável, consideradas as peculiaridades e
especificidades da obra e de seu cronograma,

Por fim, quanto ao pleito para remanejamento de verbas do orçamento de 2017 ou de
verba suplementar e/ou inclusão no orçamento   de 2018, não cabe ao Poder Judiciário
interferir na aplicação dos recursos orçamento, cuja prerrogativa constitucional é do Poder
Executivo, mas, tão somente, impelir o Poder Público a tomar medidas imediatas para afastar
os problemas gerados pela inércia da Administração Pública, sob pena de ofensa ao princípio
da separação dos Poderes.

Isto posto,   a tutela antecipada recursal, para determinar aDEFIRO EM PARTE
imediata limpeza da Rua Tenente de Souza, localizada no Bairro Pajuçara, região Norte de
Natal, de forma a retirar todos os efluentes, lodos e resíduos acumulados na rua e adjacências,
assim como a manutenção de sua limpeza de forma periódica, até decisão final de mérito,
cominando à pessoa jurídica multa diária por descumprimento no valor de R$ 500,00
(quinhentos reais).

Oficie-se o juízo  do inteiro teor desta decisão, para que lhe dê imediatoa quo
cumprimento.

Intime-se a parte Agravada para, querendo, dentro do prazo legal, contrarrazoar o
recurso, facultando-lhe juntar cópias dos documentos que entender conveniente, nos termos
do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015.
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Oportunamente, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça, para os fins pertinentes.

Após tais diligências, voltem os autos conclusos.

Publique-se.

 

            Natal, 9 de fevereiro de 2018.

JUIZ CONVOCADO ROBERTO GUEDES

Relator
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