
Processo n°: 201500492064

 

 

 

SENTENÇA

 

 

 

O Ministério Público do Estado de Goiás propôs ação civil pública
com pedido de liminar em desfavor do Município de Jaraguá-GO, partes devidamente
qualificadas na inicial.

 

Aduz o representante ministerial que foi instaurado procedimento
administrativo a fim de averiguar as condições de segurança atinentes à área de risco
referente à Chácara do Bigode ? Povoado de Avelândia, neste município de Jaraguá-GO.

 

Afirma que após a realização de vistorias, foi constatado que por
falta de galerias de águas pluviais, as águas das chuvas são direcionadas para a chácara,
causando desmoronamentos, erosões, derrubadas de árvores, dentre outros,
comprometendo moradia de pessoas no local.

 

Requereu liminarmente que fosse determinada a adoção de medidas
 de contenção e conservação de taludes e terraços, edificação e manutenção de galerias

pluviais, plantios de essências nativas nos barrancos limítrofes, construção de caixas de
escoamento e reflorestamento das áreas de preservação permanente.

 

No mérito, pugnou pela confirmação dos pedidos feitos em sede
liminar, com condenação do município em obrigação de fazer consistente na adoção das
medidas acima pleiteadas, para manutenção do local e preservação do meio ambiente.
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Juntou documentos às fls. 70/185.

 

Em decisão proferida às fls. 187/188 o pedido liminar foi indeferido, 
    determinando a realização de vistoria in loco por Oficial de Justiça.

 

Laudo de vistoria  in loco juntado às fls. 199/200.

 

A parte requerida apresentou contestação às fls. 201/215, alegando
em sede de preliminar a litispendência da presente ação com os autos nº 201401535563 e
perda superveniente do processo face ao início das obras no local. No mérito, alega
independência dos poderes e prioridades orçamentárias e descabimento de fixação de
multa por onerar o ente público e em caso de fixação, que seja em valor razoável e juntou
documentos às fls. 216/242.

 

Parecer ministerial em sede de impugnação às fls. 244/248.

 

A parte requerida compareceu nos autos às fls. 249/252 e informou
que deu início às obras.

 

Às fls. 263 o representante ministerial pugnou pela intimação da
parte requerida para que proceda com a conclusão da obra e perícia técnica para atestar a
efetividade desta.

 

O Município informou às fls. 270/273 que as obras foram
devidamente concluídas, ao passo que o Ministério Público requereu a designação de
audiência de instrução e arrolou testemunhas (fls. 276).

 

Em decisão proferida às fls. 300 foi indeferido o pedido de realização
de audiência e determinada a realização de vistoria in loco, a ser realizada por Oficial de
Justiça.
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Mandado de vistoria acostado às fls. 307/308.

 

Às fls. 321 o Ministério Público pugnou pela intimação do requerido
para eliminar os riscos apontados, sob pena de julgamento antecipado da lide, tendo a
parte requerida pugnado pela análise das preliminares e apensamento da presente ação ao
processo nº 201401535563.

 

Parecer ministerial às fls. 331 pugnando pelo julgamento antecipado
da lide.

 

Veio o processo concluso.

 

É o relatório. DECIDO.

 

Inicialmente passo a análise das preliminares de litispendência e
perda do objeto arguidas pela parte requerida.

 

- DA LITISPENDÊNCIA

 

Conforme dispõe o artigo 337, § 1º do Código de Processo Civil/2015, a
litispendência ocorre quando se repete a ação anteriormente ajuizada e que está em curso.
Ocorrendo a litispendência, com fulcro no artigo 485, V, do Código de Processo Civil/2015, a
ação proposta por último deve ser extinta, conforme aduz a doutrina:

 

"Dá-se a litispendência quando se repete ação idêntica a uma que se
encontra em curso, isto é, quando a ação proposta tem as mesmas
partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido
(mediato e imediato). A segunda ação tem de ser extinta sem
conhecimento do mérito (...)." (JUNIOR, Nelson Nery. Código de
Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9 ed. Rev. Atual.
e Ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006. Pág. 435).
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No caso dos autos, alega a parte requerida a ocorrência de litispendência
vez que os pedidos da presente ação seriam idênticos ao da ação nº 201401535563.

 

Compulsando a inicial, especificamente a parte dos pedidos, 
constato que de fato os pedidos constantes nos itens ?1? e ?2? estão englobados pelos
pedidos formulados na ação nº 201401535563.

 

Nesta ação, os pedidos constantes nos itens 1 e 2 se referem à
realização de obras tais como construção e manutenção de taludes e terraços e galerias

 pluviais na chácara denominada ?Chácara do Bigode? a fim de que não haja riscos de
  desmoronamentos em razão das águas das chuvas. Por sua vez, na ação nº 201401535563,

os pedidos são para que, também no local denominado ?Chácara do Bigode? sejam
efetuadas obras a fim de que o Município de Jaraguá seja condenado na obrigação de
fazer consistente na realização efetiva das obras necessárias à integral eliminação dos
riscos detectados que se encontram previstos nos laudos periciais, riscos estes, que
conforme se depreende da narrativa dos fatos na mencionada ação, são oriundos da falta
das galerias pluviais para escoamento das águas das chuvas.

 

Logo, enquanto nesta ação, os pedidos dos itens ?1? e ?2? se referem
à construção de taludes, terraços e galerias pluviais para escoamento das águas das

  chuvas, os pedidos constantes no item ?II, alínea b? da ação nº 201401535563 pleiteia a
realização de todas as obras necessárias para integral eliminação dos riscos.

 

Assim, resta claro que os pedidos formulados nos itens ?1? e ?2?
desta ação estão abrangidos pelos pedidos formulados no  item ?II, alínea b? da ação nº

 201401535563, o qual é mais abrangente.

 

Entretanto, quanto aos pedidos constantes nos itens 3, 4, 5 e 6 não
foram abrangidos pela ação nº 201401535563.

 

Assim, considerando que se forma o processo no momento da
propositura da demanda em juízo, deve o presente feito, por ter sido proposto por último,
ser extinto em relação aos pedidos deduzidos nos itens ?I? e ?2? ante a superveniência da
litispendência.
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Ressalto contudo, que a ação prosseguirá quanto aos demais pedidos
constantes nos itens 3, 4, 5 e 6.

 

- DA PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO

 

O art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil prescreve a
extinção do processo sem julgamento do mérito quando não concorrer qualquer das
condições da ação, como a possibilidade jurídica, a legitimidade das partes e o interesse
processual.

 

A parte requerida pugna pelo reconhecimento da perda do objeto
vez  que já teria iniciado as obras no local e devido ao acordo firmado nos autos nº

 201401535563, quando da retomada das obras, o objeto desta ação estaria satisfeito.

 

Contudo, para que ocorra a extinção do processo, é necessário que o
objeto da ação tenha sido satisfeito por completo, a fim de não existir mais o interesse
processual, o que não ocorreu os presentes autos, pois conforme afirmado pela própria
parte requerida em sua petição de fls. 328/330, o acordo não ainda não foi cumprido
integralmente.

 

Ademais, a simples elaboração de relatório técnico e projeto de
engenharia não significa a realização das obras.

Logo, afasto a preliminar de perda do objeto e passo à análise do
mérito.

 

Pois bem. Considerando que foi reconhecida a litispendência em
relação aos pedidos contidos nos itens ?1? e ?2?, passo a análise do mérito quanto aos
demais pedidos.

 

Pleiteia o Ministério Público a condenação do Município de Jaraguá
na obrigação de fazer consistente na recuperação das áreas de preservação permanentes
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situadas às margens do curso d?água, recuperação dos leitos do curso d?água, adoção de
medidas eficientes para eliminação das voçorocas existentes e
indenização à coletividade pelos prejuízos causados.

 

Importante esclarecer, de início, que o meio ambiente foi reconhecido
como bem jurídico autônomo pelo artigo 3º, inciso I da Lei nº.6.938/81, que o definiu como: "o
conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que

.".permite, abriga e rege a vida de todas as suas formas

 

Assim, nessa perspectiva conclui-se que a autonomização jurídica do
bem ambiental é a possibilidade de sua tutela independente dos diversos bens corpóreos que o
integram. Reconhecendo-o, portanto, como um bem jurídico indivisível, incorpóreo,
inapropriável, indisponível e indivisível, cuja qualidade deve ser na sua totalidade mantida para
o fim de fruição coletiva.

 

Consolidando a referida autonomia jurídica a Constituição Federal de
1988, em seu artigo 225, caput, estabeleceu o bem ambiental como de uso comum do povo,
conforme se vê:

 

"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.?

 

Sendo assim, reconheceu, também, a norma constitucional, o direito ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental da pessoa humana, por
força da abertura material, consagrada no art. 5º, §2º que admite tais direitos, também, quando
expressamente positivados em outras partes do texto constitucional.

 

Ainda nesse sentido, ensina Celso Antônio Pacheco Fiorillo em sua obra
Curso de Direito Ambiental Brasileiro, da editora Saraiva, 14ª edição, página 135:

 

"O bem ambiental é, um bem de uso comum do povo, podendo ser
desfrutado por toda e qualquer pessoa dentro dos limites
constitucionais, e, ainda um bem essencial à sadia qualidade de vida.
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Devemos frisar que uma vida saudável reclama a satisfação dos
fundamentos democráticos de nossa Constituição Federal, entre eles, o
da dignidade da pessoa humana, conforme dispõe o art. 1º, III. É
portando, da somatória dos dois aspectos - bem de uso comum do povo
e essencial à sadia qualidade de vida - que se estrutura
constitucionalmente o bem ambiental. Caberia então indagar: quais
seriam no ordenamento jurídico positivo os bens essenciais à sadia
qualidade de vida? A resposta reside nos próprios fundamentos da
República Federativa do Brasil, enquanto Estado Democrático de
Direito: são bens fundamentais à garantia da dignidade da pessoa
humana. Isso importa afirmar que ter uma vida sadia é ter uma vida
com dignidade."

 

Na hipótese dos autos, constata-se das fotos juntadas às fls. 172/177 e
fls. 289/291 a existência de lixos e desmatamentos em diversos locais, inclusive próximos às
margens do curso d?água e leito do córrego afetado.

 

Com efeito, o Município de Jaraguá vem se omitindo quanto a
preservação/recuperação ambiental da área citada na inicial e, ao que parece, não tem sequer
uma previsão de quando socorrerá a mesma. Ressalte-se que conforme Laudo de Vistoria
realizado pelo Sr, Oficial de Justiça, as obras que foram realizadas lá não serviram para impedir
que as enxurradas descessem para a chácara e causarem diversos danos ambientais.

 

Ao atuar deste modo, o Poder Público Municipal autoriza a intervenção
do Poder Judiciário, a fim de garantir o cumprimento das normas para viabilizar a concretização
dos valores, princípios, direitos e garantias insertos no texto constitucional.

 

Por fim, sobre a aplicação de multa em caso de descumprimento da
obrigação, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a cominação de
astreinte contra a Fazenda Pública, conforme podemos ver abaixo:

"ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA
AGRÁRIA. EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL PARA
EMISSÃO DE TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA ? TDAS. IMPOSIÇÃO
DE MULTA DIÁRIA COMINATÓRIA. CABIMENTO. Nos termos da
jurisprudência do STJ, é cabível, mesmo contra a Fazenda Pública, a
cominação de astreintes como meio executivo para cumprimento de
obrigação de fazer ou entregar coisa (arts. 461 e 461-A do CPC).
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Agravo regimental improvido" (STJ, Ag Rg no AREsp 564.753/MG,
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de
29/10/2014)

 

Quanto ao pedido de danos morais coletivos, o Ministério Público pugna
pela condenação do réu, ao pagamento de indenização pelos danos causados a comunidade de
residente próximo à Chácara do Bigode.

 

Pois bem. O regime de responsabilidade civil objetiva, seja ela material
ou moral, de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, exige, para a sua configuração, os
seguintes elementos: a) conduta; b) dano; e c) nexo causal. Dispensa-se, pois, a análise do
elemento subjetivo ? culpa.

 

Especificamente quanto ao dano moral, tem-se a regra de que apenas o
sujeito determinado poderá vindicar eventual compensação financeira. Em outras palavras, é
inconcebível, em regra, falar-se em dano moral coletivo, decorrente de violação de direitos da
personalidade de uma coletividade de pessoas indeterminadas e/ou indetermináveis.

 

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou:

 

?PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS MORAIS
COLETIVOS. É inviável, em sede de ação civil pública, a condenação

 (STJ.por danos morais coletivos. Agravo regimental desprovido.?
AgRg no REsp 1305977/MG, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, 1ª T.,
julgado em 09/04/2013, DJe 16/04/2013)

 

É que a responsabilização civil de cunho extrapatrimonial é,
notadamente, permeada de conteúdo sancionatório, e, por esta razão, a sua cominação e
respectiva imputação somente poderá decorrer de expressa disposição legal, em atendimento aos
princípios constitucionais da legalidade e da reserva legal (art. 5º, II, CF).

 

Nesse diapasão, em não havendo determinabilidade do sujeito passivo da
ofensa imaterial, não há falar, via de regra, em responsabilização civil.
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A  em havendo expressa dicção legal quanto àcontrariu sensu,
viabilidade de compensação de danos morais sofridos uma coletividade indeterminada (danos
morais coletivos), torna-se ao menos cogitável, de modo estrito ao caso permissivo, a
responsabilização civil.

 

No direito brasileiro, o art. 1º da Lei nº 7.347/85 dispõe, expressamente,
acerca da possibilidade jurídica de responsabilização extrapatrimonial difusa ou coletiva, restrita
a determinados assuntos, verbis:

 

?Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação
popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais
causados:

I - ao meio-ambiente;

II - ao consumidor;

III - a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e
paisagístico;

IV - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo.

V - por infração da ordem econômica;

VI - à ordem urbanística.?

 

No âmbito literário, trago à colação as doutas lições do monografista
MARCO ANTÔNIO MARCONDES PEREIRA, Promotor de Justiça do Estado de São Paulo,
acerca do conceito de dano moral coletivo:

 

?Dano moral coletivo é o resultado de toda ação ou omissão lesiva
significante, praticada por qualquer pessoa contra o patrimônio da
coletividade, considerada esta as gerações presentes e futuras, que
suportam um sentimento de repulsa por um fato danoso irreversível, de

   (PEREIRA, Marcodifícil reparação, ou de consequências históricas.?
Antônio Marcondes).

 

O mesmo escritor citado também esclarece, com grande precisão
científica, que, para a configuração do dano moral coletivo, é necessário o atendimento aos

Código para validar documento: 109625517602

Validar no endereço: http://www.tjgo.jus.br/sdm2/consultaPublica/validaCodigoAtoJudicial



seguintes pressupostos:

 

"a) agressão de conteúdo significante: o fato que agride o patrimônio
coletivo deve ser de tal extensão que implique na sensação de repulsa
coletiva a fato intolerável (...);

b) sentimento de repulsa da coletividade: o fato intolerável deve
implicar o sentimento de indignação ou opressão, da coletividade (...);

c) fato danoso irreversível ou de difícil reparação: a ofensa à
coletividade pode acarretar a impossibilidade de desfazimento do ato
danoso, de tal sorte que o resultado padecido pela coletividade tenha de
ser carregado como um fardo para as gerações presentes e futuras (...).

d)  consequências históricas para a coletividade (ou comunidade): a
agressão à coletividade pode implicar o rompimento do seu equilíbrio
social, cultural e patrimonial, afetando a qualidade de vida futura.

Os elementos indicados nas letras "a" e "b" devem estar presentes
obrigatoriamente para a caracterização do dano moral coletivo, ao
lado, pelo menos, de uma das situações indicadas nas letras "c"e "d". E
uma vez identificados tais elementos, a responsabilização dever-se-á dar
por culpa objetiva, mormente se estivermos diante de lesão coletiva ao
meio ambiente natural ou urbano."

 

Assim, para a responsabilização civil decorrente de danos morais
coletivos, é preciso que haja, além da relevância da agressão e do sentimento de repulsa da
sociedade, uma repercussão duradoura, de impossível ou difícil reparação ao longo do tempo.

Passo, doravante, à análise individual da ocorrência de dano moral
coletivo ao bem jurídico indicado pelo Ministério Público.

 

Tratando-se de matéria ambiental, somente se admite a condenação do
poluidor ao pagamento de valores a título de compensação por danos morais coletivos, em
havendo danos residuais e irreparáveis em tempo razoável, como forma de desestímulo à
contumácia.

 

Cuida-se de interpretação extensiva do preceito do poluidor-pagador
(arts. 4º, VII, e 14, §1º, da Lei nº 6.938/81), pelo qual se impõe o dever de reparação integral,
relativa às gerações presentes e futuras.
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No entanto, o Ministério Público, sob o aspecto estritamente ambiental,
não indicou qualquer fato concreto em sua petição inicial que pudesse produzir danos
igualmente concretos ao meio ambiente.

 

Não houve, frise-se, qualquer citação a danos concretos gerados por
resíduos sólidos ou em áreas de preservação permanente, no ar, nas águas superficiais ou
subterrâneas, etc.. O dano à comunidade, citado pelo Ministério Público não pode fundamentar a
condenação ora pleiteada.

 

Associado a tudo isso, está o fato de que, na maioria dos danos
ambientais, é impossível o restabelecimento do  Por isso, a possibilidade destatus quo ante.
reparação do dano extrapatrimonial ambiental é útil no sentido de tornar a reparação mais
completa e integral possível, principalmente em duas hipóteses: quando a restauração
(compensação) for possível, mas existir lapso de tempo entre a ocorrência do dano e a efetiva
restauração do bem lesado, como no caso do reflorestamento, cuja verificação de seus resultados
leva anos para ocorrer; ou quando for possível somente a compensação, mas não a restauração
(efetivo retorno ao ).status quo ante

 

É justamente essa diferença entre o estado anterior (ambiente
equilibrado) e o atual (ambiente compensado) que permite ensejar indenização por danos
morais.

 

Em outras palavras, haverá o dano moral ambiental em seu aspecto
objetivo (interesse ambiental difuso) na hipótese de não haver repercussão na esfera interna da
vítima de forma exclusiva, mas diz respeito ao meio social em que vive.

 

Nesse caso, o dano atinge valores imateriais da pessoa difusa ou da
coletividade, como, por exemplo, a degradação do meio ambiente ecologicamente equilibrado
ou da qualidade de vida, como um direito intergeracional, fundamental e global. Não é, nessa
perspectiva, o meio ambiente um meio intermediário entre o dano e o lesado; mas é ele próprio
lesado, ocorrendo uma perda de qualidade de vida das presentes gerações e um
comprometimento à qualidade de vida das futuras gerações.
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No caso trazido à baila, houve, apenas, uma ondulação episódica da
tranquilidade social, sem a produção de danos permanentes ou residuais ao meio ambiente. Não
há que falar em um dano de tamanha envergadura capaz de ensejar a perda de qualidade de vida
das presentes gerações e um comprometimento à qualidade de vida das futuras gerações, sendo
este fato isolado insuficiente para justificar a condenação pleiteada.

 

Ante o exposto,    osJULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
pedidos e declaro extinto o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, I do
Código de Processo Civil para:

 

a) Reconhecer a litispendência em relação aos pedidos contidos nos
 e julgar extinto o processo sem resolução do mérito emitens ?1? e ?2?

relação a estes, com base no art. 485, V do Código de Processo Civil.

 

b)  o pedido consistente em  oJULGAR PROCEDENTE CONDENAR
Município de Jaraguá na obrigação de fazer consistente na recuperação
das áreas de preservação permanentes situadas às margens do curso
d?água através do plantio de essências nativas, recuperação dos leitos do
curso d?água afetado e construção de caixas de contenção,
preenchimento das valas e plantio de essências nativas adaptáveis ao
solo.

 

c)  o pedido de indenização àJULGAR IMPROCEDENTE
coletividade.

 

Sem custas e sem honorários.

 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado,
arquivem-se com as devidas baixas.

 

Jaraguá, 22 / 08 /2019.
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NINA SÁ ARAÚJO

JUÍZA DE DIREITO
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