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                                 DECISÃO 

 
 

Trata-se de ação civil pública, com pedido de liminar, movida pelo 

Ministério Público Estadual em face do Municipio de Cururupu, consistente na obrigação 

de implantação do Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB, no prazo de 30 

(trinta) dias, em conformidade com as diretrizes apontadas na Lei Federal nº. 

11.445/2007 e no Decreto nº. 7217/2010, estabelecendo um prazo para a conclusão do 

PMSB de 90 (noventa) dias. 

Informa o Parquet que instaurou Procedimento Preparatório nº. 032/2014, 

para apurar as providências adotadas pelo Município, quanto à implantação do PMSB, 

tendo constatado a inexistência de lei ou ato normativo sobre o referido plano, o que 

ocasiona gravíssimos prejuízos para o meio ambiente e para a saúde da população local. 

Ressalta, ainda, que, nos termos do Decreto nº. 7217/2010, até o dia 31 de 

dezembro de 2015, os municípios deveriam ter elaborado o respectivo plano, para ter 

acesso a recursos orçamentários da União ou a recursos de financiamentos geridos por 

órgãos públicos destinados a saneamento básico, ocasiando possível lesão ao ente 

publico municipal por omissão do gestor local. 

Com a inicial vieram os documentos de fls. 15/32. 

Intimado para manifestar-se acerca do pleito liminar, o requerido alega em 

síntese lesão à ordem pública administrativa e ao erário municipal, a impossibilidade de 

concessão de tutela satisfativa, pugnando pela rejeição do pedido liminar, ante a 

ausência dos requisitos legais. 

É o breve relatório. Decido. 
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Preliminarmente, consigno que já se encontra superado, de há muito, o 

entendimento de não ser cabível a concessão de antecipação de tutela contra a Fazenda 

Pública, hipóteses restritas aos casos de reclassificação, equiparação, aumento ou 

extensão de vantagens pecuniárias de servidor público ou concessão de pagamento de 

vencimentos, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada pelo requerido, passando a 

analisar o pleito formulado pelo Ministério Público. 

O artigo 273 do Código de Processo Civil prevê que terá cabimento a 

antecipação de tutela quando exista prova inequívoca da verossimilhança da alegação, 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e abuso do direito de defesa 

ou manifesto propósito protelatório do réu. 

No caso dos autos, patente a demonstração da verossimilhança da ação 

intentada pelo agravado, cuja situação lhe proporciona o direito à concessão da tutela 

pleiteada. 

Nos artigos 23, IX, e 196, a Constituição Federal/88 estabelece que cabe ao 

Município promover programas de saneamento básico. 

A obrigação da Municipalidade está descrita no art. 23, IX, da Constituição 

Federal, assim redigido: “Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios: (...) IX - promover programas de 

construção de moradias ea melhoria das condições habitacionais e de 

saneamento básico;” e, muito embora se trate de competência comum da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para promover programas de construção de 

moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico, resta 

evidente que a discussão posta na origem cinge-se às questões de interesse local.  

Assim, percebendo que os demais entes não cumpririam a obrigação, não 

deveria ter permanecido inerte. 

O artigo 23, inciso IX da Constituição da República prevê expressamente 

que cabe ao município promover programas de saneamento básico, inexistindo na 

atuação do Poder Judiciário para esse fim afronta ao Princípio da Separação dos Poderes 

ou invasão de poder discricionário da Administração Pública. 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10712246/artigo-273-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91735/c%C3%B3digo-processo-civil-lei-5869-73
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10638993/artigo-23-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
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/920107/artigo-196-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
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10638993/artigo-23-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
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/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-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
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10638993/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/topicos/10718272/inciso-ix-do-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
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O saneamento básico tem como finalidade a melhoria das condições da 

saúde pública, que é uma das obrigações do Estado estabelecidas pelo Poder 

Constituinte Originário, no artigo 196, da CF/88. Assim, resulta claro que o ente 

municipal está obrigado prestar o serviço adequado de saneamento, decorrendo daí a 

sua responsabilidade. 

Quanto ao prazo de elaboração do Plano de Saneamento Básico, entendo 

que deve ser iniciado, em no máximo 30 (trinta) dias, a uma porque se encontra vencido 

o prazo estabelecido pelo Decreto nº. 7217/2010, inviabilizando o recebimento de 

eventuais verbas federais para a área de saneamento básico e em segundo lugar, 

porque, o Município já está em mora e sua inércia de anos no equacionamento do 

problema urbana gera prejuízo ambiental e à população local.  

Ademais, a legislação estabelece os requisitos mínimos de modo que 

somente precisará de dados que, diga-se, já estão em seu poder para que, a partir deles, 

possa elaborar o PMSB. A bem da verdade, os próprios profissionais da Administração 

ligados à secretaria ambiental elaborarão tal plano, sem qualquer onerosidade ao erário 

público, razão pela qual não prospera o argumento do requerido de que a elaboração do 

plano ocasionará grave lesão ao erário municipal. 

No tocante a fixação da multa, por descumprimento da liminar, anoto que 

as lições mais comezinhas de Direito Administrativo instruem que os bens públicos de 

uso comum e os de uso especial são, em regra, inalienáveis; enquanto, os bens 

dominicais podem ser alienados, desde que observadas às exigências legais. Este 

inclusive é o teor dos artigos 100 e 101 do Código Civil. 

Dessa forma, não vejo como uma eventual conduta morosa do Gestor 

onerar, por meio das astreintes, apenas e tão somente o patrimônio público. Isto seria 

uma ofensa aos Princípios da Supremacia do Interesse Público e da Indisponibilidade.  

Acerca disso, José dos Santos Carvalho Filho1 leciona que: 

Os bens e interesses públicos não pertencem à Administração 
nem a seus agentes. Cabe-lhes apenas geri-los, 
conservá-los e por eles velar em prol da coletividade, 

                                                           
1
 Manual de Direito Administrativo, Editora Lumen Juris, 15ª Edição, p. 25 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/920107/artigo-196-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
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esta sim a verdadeira titular dos direitos e interesses 
públicos. O princípio da indisponibilidade enfatiza tal 
situação. A Administração não tem a livre disposição 
dos bens e interesses públicos, porque atua em nome 
de terceiros. Por essa razão é que os bens públicos só 
podem ser alienados na forma em que a lei dispuser. 
(grifei) 

Ressalte-se que, em regra, as diversas formas de alienação de bens 

públicos exigem autorização legislativa e interesse público devidamente justificado, o 

que, por certo, não existiria no caso dos autos em eventual mora do gestor no 

cumprimento desta decisão. 

A respeito do tema, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça já se 

manifestou pela possibilidade do aqui fixado. Veja-se: 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E 
OMISSÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASTREINTES. FIXAÇÃO CONTRA 

AGENTE PÚBLICO. VIABILIDADE. ART. 11 DA LEI Nº 7.347/85. 
FALTA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO 

CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. 

............................................................................................ 

2. Como anotado no acórdão embargado, o art. 11 da Lei nº 7.347/85 

autoriza o direcionamento da multa cominatória destinada a 
promover o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer 

estipulada no bojo de ação civil pública não apenas ao ente 
estatal, mas também pessoalmente às autoridades ou aos 

agentes públicos responsáveis pela efetivação das determinações 

judiciais, superando-se, assim, a deletéria ineficiência que adviria 
da imposição desta medida exclusivamente à pessoa jurídica de 

direito público. 

(EDcl no REsp 1111562/RN, Rel. Ministro  CASTRO MEIRA, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 01/06/2010, DJe 16/06/2010) 

 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÕES DE FAZER 

E NÃO FAZER. ASTREINTES. VALOR. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. 
SÚMULA 07/STJ. FIXAÇÃO CONTRA AGENTE PÚBLICO. 

VIABILIDADE. ART. 11 DA LEI Nº 7.347/85. 

1. O pedido de minoração da quantia arbitrada a título de astreintes não 

ultrapassa a barreira do conhecimento, uma vez que o valor confirmado 

pela Corte de origem - R$ 5.000 (cinco mil reais) por dia - não se mostra 
manifestamente desarrazoado e exorbitante. Por conseguinte, sua 

modificação dependeria de profunda incursão na seara fático-probatória. 
Incidência da Súmula 07/STJ. 
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2. A cominação de astreintes prevista no art. 11 da Lei nº 

7.347/85 pode ser direcionada não apenas ao ente estatal, mas 
também pessoalmente às autoridades ou aos agentes 

responsáveis pelo cumprimento das determinações judiciais. 

3. Recurso especial conhecido em parte e não provido. 

(REsp 1111562/RN, Rel. Ministro  CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 25/08/2009, DJe 18/09/2009) 

Ainda sobre o tema, é pertinente a lição de Leonardo José Carneiro da 

Cunha: 

Para conferir efetividade ao comando sentencial, cabe, portanto, a fixação 
de multa, com esteio no parágrafo 4º do art. 461 do CPC, a ser exigida 

do agente público responsável, além de se a exigir da própria 
pessoa jurídica de direito público. 

(A Fazenda Pública em Juízo, Editora Dialética, 5ª Edição, p. 140) 

No mesmo sentido, é o ensinamento de Luiz Rodrigues Wambier e Teresa 

Arruda Alvim Wambier2, que ao tratar da multa do parágrafo único do art. 14 do Código 

de Processo Civil, assim dispõem: 

Estão certamente incluídos dentre esses empeços os entraves de caráter 
burocrático, de qualquer natureza, inclusive aqueles criados por servidores 

públicos, fundacionais ou autárquicos, de qualquer das esferas da 
administração pública, que serão pessoalmente responsabilizados por sua 

conduta. A atribuição de responsabilidade pessoal ao agente 

administrativo parece ser a única interpretação capaz de dar ao 
dispositivo o rendimento desejado, em favor da efetividade do 

processo, quando se tratar de responsável vinculado ao poder 
público. 

Dessa forma, diante do exposto, tenho como necessário e conveniente que 

a multa ora fixada recaia, preferencialmente, contra o Prefeito Municipal, e apenas 

subsidiariamente contra o Município de Cururupu/MA. 

Ante o exposto, presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum 

in mora, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pretendida para determinar ao 

requerido que, no prazo de 30 (trinta) dias, adote as medidas pertinentes para 

iniciar o procedimento de elaboração do Plano Municipal de Saneamento 

Básico - PMSB, em conformidade com as diretrizes apontadas na Lei Federal 

                                                           
2
 Citados por Leonardo José Carneiro da Cunha, em A Fazenda Pública em Juízo, Editora Dialética, 3ª 

Edição, p. 126 
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nº. 11445/2007 e no Decreto nº. 7217/2010, estabelecendo prazo para sua 

conclusão em 90 (noventa) dias. 

Em caso de descumprimento da medida liminar, fixo multa diária e pessoal 

ao representante legal do requerido, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do 

artigo 12, § 2º, da Lei nº. 7.347/85 e, apenas, subsidiariamente, ao Município de 

Cururupu/MA. 

Apresentada a contestação, dê-se vista dos autos ao MP. 

Cumpra-se. 

 

Cururupu, 1º de fevereiro de 2016. 
 
 

DOUGLAS LIMA DA GUIA 
Juíza de Direito Titular da Comarca de Cururupu 


