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PROCESSO N.º: 2371-71.2013.8.10.0051 – 1ª VARA

AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE LIMINAR

Requerente: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, por suas representantes

legais Dra(s). Lana Cristina Barros Pessoa e Sandra Soares de Pontes.

Requeridos: MUNICÍPIOS DE PEDREIRAS, TRIZIDELA DO VALE E LIMA CAMPOS.

SENTENÇA

1. RELATÓRIO:

O MINISTÉRIO  PÚBLICO  ESTADUAL,  por  suas  representantes  legais,  1ª  e  2ª

Promotorias de Justiça da Comarca de Pedreiras, no uso de suas atribuições constitucionais e legais,

ajuizou  a  presente  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  COM  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C  PEDIDO  DE

LIMINAR, sem prévia justificação, em desfavor dos  MUNICÍPIOS DE PEDREIRAS, TRIZIDELA

DO VALE E LIMA CAMPOS, qualificados nos autos, argumentando o seguinte:

“O Ministério Público Estadual, por meio das Promotoras de Justiça titulares da I a e da 2a

Promotoria  de  Justiça  de  Pedreiras,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  resolveu  instaurar  o  Procedimento

Administrativo Conjunto de número 03/2011, em 16 de março de 2011, em razão do elevado número de registro

de crimes contra a mulher (vítimas de violência doméstica) e de pessoas idosas que não possuem família nos

municípios que compõem a Comarca, com o intuito de criar casa abrigo para as pessoas classificadas nos grupos

descritos antes.

Por ocasião  do  Seminário   "Cidadania   e  Controle Social - Compromisso dos Conselhos

Municipais", realizado em 28 de setembro de 2010, foi encaminhada como proposta aos Municípios a criação de

uma casa abrigo para as mulheres vítimas de violência doméstica.

Nesse  mesmo sentido,  verificou-se  também a  necessidade  de  casa  abrigo  para  pessoas

idosas, dado o número elevado destes que não possuem família e precisam de cuidados especiais.

Embasado nestes quesitos, foram expedidas Requisições em Conjunto de números 11/2011 a

17/2011, datadas de 29 de março de 2011, com o intuito de que os Prefeitos Municipais de Pedreiras, Trizidela do

Vale e Lima Campos, bem como os respectivos Presidentes dos Conselhos do Idoso e da Mulher, informassem a

esta Promotoria sobre a construção das casas abrigo e sobre as políticas desenvolvidas no âmbito deste conselho

para o ano 2011.

Em  resposta  à  Requisição  de  números  14/2011  e  15/2011,  a  Secretária  Municipal  de

Assistência Social de Trizidela do Vale, Sra. Cintia Coelho Araújo, em 25 de abril de 2011, informou que não

haviam sido criados,  ainda,  os conselhos municipais do idoso e da mulher,  e que há no CRAS - Centro  de

Referencia de Assistência Social, o Projeto Vida Ativa, que desenvolve atividades socioeducativas, culturais e de

lazer para o idoso, bem como há o Projeto Canguru, para gestantes carentes.

Foi proferido Despacho, datado de 01 de agosto de 2011, para que fossem feitas notificações

aos Secretários Municipais de Assistência Social, Prefeitos, Presidentes de Câmaras e Presidentes dos Conselhos

da Mulher e do Idoso dos Municípios de Trizidela, Lima Campos e Pedreiras, bem como aos membros do Fórum

Intermunicipal de Políticas Públicas para que comparecessem, no dia 30 de agosto de 2011, às 17:00 horas, no

auditório do Fórum desta Comarca para tratar sobre a construção de casa abrigo para as mulheres vítimas de

violência doméstica e para idosos que não possuem família.
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Em 16 de agosto  de 2011 foram encaminhadas as referidas  notificações,  numeradas de

34/2011 a 46/2011, para a participação da aludida reunião.

Em resposta à requisição em conjunto de números 13 e 14/2011, o Presidente do Conselho

Municipal  do  Idoso  de Pedreiras,  Sr.  Afonso  Rodrigues,  encaminhou  informações  sobre as  políticas  públicas

desenvolvidas no âmbito do mencionado Conselho.

Em 30 de agosto de 2011 foi proferido novo despacho, nesses termos:

‘Ficou acordado na reunião do dia 30 de agosto de 2011,  realizada no  salão do Júri  de

Pedreiras: 1 -  Que toda correspondência  enviada  aos  conselhos  de Pedreiras, deverão ser entregues na Sala

dos Conselhos (servidora Maiara - sala que fica ao lado da Secretaria do Meio Ambiente); 2 - Que os Municípios

de Lima Campos e Trizidela do Vale criarão e instalarão os Conselhos da Mulher e do Idoso no prazo de 90

(noventa) dias; 3 - Que a Secretária de Assistência Social de Pedreiras encaminhará  no prazo de 10 (dez)  a

relação nominal  dos novos conselheiros municipais da Mulher e do Idoso; 4 - Que o Técnico em Edificações,

Hermínio Veloso, fará o pré-projeto da Casa Abrigo destinada às mulheres e aos idosos, no prazo de 30 (trinta)

dias e após esse prazo será feita em reunião com os três prefeitos para tratar sobre a discussão do projeto, local,

e custos da obra; 5 - Oficie-se a Secretaria de Ação Social de Trizidela do Vale informando sobre a deliberação

constante do item 2; 6 - Oficie-se ao senhor Hermínio Veloso sobre a deliberação constante do item 4; 7 - Junte-

se a lista de freqüência.’

Em Ofício Conjunto n° 241/2011, o Ministério Público, informou à Secretária Municipal de

Assistência Social de Trizidela do Vale que ficou acordado na reunião supracitada que o Município de Trizidela do

Vale criaria e instalaria os Conselhos Municipais da Mulher e do Idoso no prazo de 90 (noventa) dias.

No Ofício Conjunto n° 242/2011, encaminhado ao Técnico em Edificações de Pedreiras/MA,

Sr.  Hermínio Veloso, o mesmo foi notificado do acordo feita na reunião supracitada, o qual expôs que o Sr.

Hermínio deveria fazer, no prazo de 30 (trinta) dias, o pré-projeto da casa abrigo destinada a mulheres e aos

idosos.

No Despacho datado de 19 de março de 2013, foram requisitadas informações aos Prefeitos

de Trizidela do Vale e Lima Campos quanto à criação e instalação dos Conselhos da Mulher e do Idoso, bem como

a relação nominal dos conselheiros da Mulher e do Idoso de Pedreiras e o encaminhamento, pelo Sr. Hermínio

Veloso, do pré-projeto requisitado em ofício supracitado.

Expedidas as Requisições de n° 25 e 26/2012 ao Prefeitos de Trizidela do Vale e de Lima

Campos, nas quais foram requisitadas informações, no prazo de 15 (quinze) dias sobre a criação e instalação do

Conselho da Mulher encaminhando a esta Promotoria de Justiça a relação nominal dos respectivos conselheiros.

A Secretária Municipal de Assistência Social de Trizidela do Vale, Sra. Cintia Coelho Araújo,

atendendo  à  requisição  de  número  25/2012,  encaminhou  ofício  ao  Ministério  Público  informando  que  os

Conselhos da Mulher e do Idoso somente seriam instalados após o dia 03 de agosto de 2012, data do Seminário

de Sensibilização para Conselheiros.

Em resposta  à  Requisição  de  número  26/2012,  a Secretária Municipal de Assistência

Social  de Lima Campos,  encaminhou  ofício  de número  20/2012,  informando os  nomes dos  conselheiros  do

Conselho Municipal do Idoso, ressalvando que o Conselho da Mulher ainda está em processo de criação.

Por fim, o despacho datado de 29 de outubro de 2012, requisitou novamente informações

aos Prefeitos de Trizidela do Vale e de Lima Campos sobre a criação e a instalação dos Conselhos da Mulher e do

Idoso, a serem cumpridas no prazo de quinze dias, sendo que ao de Lima Campos somente fora pedido quanto à

criação do Conselho da Mulher, visto que o do Idoso já existe.”
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Fundamenta a ação na Constituição Federal, na Lei n.° 10.741/2003 (Estatuto do

Idoso), na Lei n.° 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), além de doutrina e jurisprudência que entende

aplicáveis ao caso.

Entendendo presentes os requisitos legais mais a presença do fumus boni iuris  e

do periculum in mora, requer medida liminar, inaudita altera pars, para determinar: a) a concessão

de medida liminar, sem justificação prévia, ordenando aos Municípios de Pedreiras, Trizidela

do Vale e Lima Campos, a construção e instalação de casas-abrigo para mulheres vítimas

de violência doméstica e para idosos, e de imediato encontrando local para acolhê-los, no

prazo de 90 (noventa) dias  , sob pena de astreintes  .

Ao final, seja julgado procedente o pedido exarado na exordial, para: 1) condenar

os  demandados  nas  obrigações  de  fazer,  para  cumprimento  em  prazo  a  ser  fixado  por  Vossa

Excelência quando da r. sentença (Código de Processo Civil, artigos 632 e 633),  consistentes em

criar  e  instalar  as  casas-abrigo  para  mulheres  vítimas  de  violência  domestica  e  para

idosos; 2) A publicação do edital de que trata o art. 94 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.°

8.078/90), aplicável analogicamente à espécie, de modo a que os outros eventuais interessados na

lide dela tomem ciência, além da condenação dos ônus da sucumbência aos demandados, quanto às

custas e demais despesas processuais.

Juntou aos autos a Peças de Informação nº. 03/2011 (apensada aos autos) com

documentos de fls. 02 usque 78.

Às  fls.  115/125 foi  deferido o pedido de  tutela  antecipada,  em suma,  com os

seguintes comandos:

3.1. ANTE O EXPOSTO, e com base na fundamentação supra, estando presentes os

pressupostos legais e específicos da presente ação, DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR,

inaudita altera pars, determinando as seguintes providências:

1)          DETERMINAR AOS MUNICÍPIOS DE TRIZIDELA DO VALE, PEDREIRAS e LIMA  

CAMPOS QUE PROVIDENCIEM A INSTALAÇÃO E INÍCIO DO FUNCIONAMENTO

DE CASAS ABRIGO DESTINADAS AO ACOLHIMENTO DE IDOSOS EM ESTADO

DE ABANDONO FAMILIAR (Art. 230 da Constituição Federal) e de MULHERES

VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E SEUS DEPENDENTES MENORES (Art.

35,  inciso  II,  da  Lei  11.340/2006),  FIXANDO-SE  O  PRAZO  MÍNIMO  DE

90(NOVENTA)  DIAS,  CONTADOS  DA  NOTIFICAÇÃO  DESTA  DECISÃO,

facultando-se a utilização de prédio próprio já existente no acervo do Município ou que

procedam  ao  aluguel  de  imóvel  destinado  à  implantação  provisória  do  mencionado

abrigo,  equipando-os  com  móveis  e  equipe  de  pessoal  necessários  ao  pleno

funcionamento do abrigo em comento.

2)          DETERMINAR QUE OS MUNICÍPIOS REQUERIDOS providenciem a inclusão   da  

construção e/ou custeio das Casas Abrigo   destinadas aos idosos e às mulheres  

vítimas de violência doméstica,    nos seus planos de prioridades sociais e no  

orçamento do ano de 2014;

3)      em consonância com o disposto no art. 461, § 4º, do CPC, fixo  MULTA DIÁRIA NO

VALOR DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), EM CASO DE ATRASO NO CUMPRIMENTO OU

DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO, total ou parcial, da obrigação de fazer fixada no
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item 1 supra, sem prejuízo da configuração de crime de responsabilidade por parte do

Prefeito e seus Secretários Municipais;

3.2.  Notifiquem-se os    MUNICÍPIOS DE TRIZIDELA DO VALE, PEDREIRAS e LIMA  

CAMPOS   na pessoa dos respectivos Prefeitos Municipais ou dos Procuradores dos  

Municípios já habilitados perante este juízo, para que tomem conhecimento e dêem

cumprimento às determinações epigrafadas, no prazo acima estipulado,  mediante

oficial de justiça via   mandado  .

3.3. Citem-se os   MUNICÍPIOS DE TRIZIDELA DO VALE, PEDREIRAS e LIMA CAMPOS  

na pessoa dos respectivos Prefeitos Municipais ou dos Procuradores dos Municípios

já habilitados perante este juízo,, nos moldes do art. 12, inciso II, do CPC  1  ,  para,

querendo, contestar a ação, no prazo de 60 (sessenta) dias, ciente de que, não o fazendo,

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte requerente. (Artigos

188, 285 c/c art. 319, do CPC)

3.4. Diante da urgência da tutela ora concedida, autorizo, ainda, que os atos de comunicação

possam ser realizados por meios idôneos de comunicação, tais como fax ou   e-mail  , e possam

ser realizados no horário da noite e nos finais de semana, nos termos do art. 172, § 2º Código

de Processo Civil.

3.5. Publique-se edital de que trata o art. 94 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.°

8.078/90), aplicável analogicamente à espécie, de modo a que os outros eventuais interessados

na lide dela tomem ciência, e, querendo, se manifestem nos autos.

3.6. Dê-se ciência da presente decisão ao Ministério Público.

3.7. A PRESENTE DECISÃO JÁ SERVE DE MANDADO DE NOTIFICAÇÃO, CITAÇÃO E

INTIMAÇÃO para os Municípios requeridos.”

Os municípios  requeridos  foram notificados/citados  da  decisão  supra,  conforme

certidão de fls. 139.

Às fls. 143/144 o município de Lima Campos apresentou contestação, alegando a

impossibilidade de destinação de verba pública  para a criação de casa abrigo,  que, embora seja

necessária, por ser o município de pequeno porte, não há recursos destinados para tal fim.

Juntou a procuração ad judicia de fls. 145.

O município de Trizidela do Vale apresentou contestação às fls. 147/153, alegando,

em suma, também, que o requerido enquadra-se na categoria de município de pequeno porte, e que

já  atende  a  legislação  vigente  quanto  à  proteção  do  idoso  e  da  mulher,  não  necessitando  de

instalação de casa abrigo, por não dispor de recursos, nem orçamento técnico e por estar amparado

pelas determinações do Conselho Nacional de Assistência Social, eximindo-se, portanto, de ter que

cumprir com as determinações do Ministério Público.

Juntou os documentos de fls. 154/341.

O município de Pedreira apresentou contestação às fls.  343/353, alegando, em

síntese, preliminar de inépcia da inicial, em razão da impossibilidade jurídica do pedido, e no mérito,

pondera que há violação ao princípio da separação dos poderes, pretendendo o MPE que o Judiciário

1 Art. 12. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:
                 II - o Município, por seu Prefeito ou procurador;  
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substitua os critérios administrativos de conveniência e oportunidade, que compõem o mérito da ato

administrativo, reservado ao exercício de função típica e essencial do Poder Executivo.

Manifestação do Ministério Público às fls. 357/361.

Sentença de mérito às fls. 364/377 julgando procedente os pedidos articulados na

exordial, para:

3.1. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 487, inciso I, do NCPC e fundamentos exarados no

decorrer  desta  decisão, JULGO  PROCEDENTES  OS  PEDIDOS  ARTICULADOS  NA

INICIAL, CONFIRMANDO O INTEIRO TEOR DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA

NOS AUTOS (FLS. 115/125).

Por conseqüência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do

art. 487, inciso I, do NCPC.

Por decorrência, CONDENO O MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE ao cumprimento

das seguintes obrigações de fazer:

a) DETERMINAR AOS MUNICÍPIOS DE TRIZIDELA DO VALE, PEDREIRAS e LIMA

CAMPOS QUE PROVIDENCIEM A INSTALAÇÃO E INÍCIO DO FUNCIONAMENTO DE

CASAS  ABRIGO  DESTINADAS  AO  ACOLHIMENTO  DE  IDOSOS  EM  ESTADO  DE

ABANDONO FAMILIAR (Art. 230 da Constituição Federal) e de MULHERES VÍTIMAS

DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E SEUS DEPENDENTES MENORES (Art. 35, inciso II, da

Lei  11.340/2006),  FIXANDO-SE  O  PRAZO  MÍNIMO  DE  90(NOVENTA)  DIAS,

CONTADOS  DA  NOTIFICAÇÃO  DESTA  DECISÃO,  facultando-se  a  utilização  de  prédio

próprio já existente no acervo do Município ou que procedam ao aluguel de imóvel destinado à

implantação provisória do mencionado abrigo, equipando-os com móveis e equipe de pessoal

necessários ao pleno funcionamento do abrigo em comento.

b) DETERMINAR QUE OS MUNICÍPIOS REQUERIDOS providenciem a inclusão    da  

construção  e/ou  custeio  das  Casas  Abrigo    destinadas  aos  idosos  e  às  mulheres  

vítimas  de  violência  doméstica,    nos  seus  planos  de  prioridades  sociais  e  no  

orçamento do ano de 2014;

c) Ratifico a multa diária arbitrada para o caso de descumprimento;

Publique-se.  Registre-se.  Intimem-se  os  Municípios  requeridos,  via  DJE,  por  publicação  na

pessoa dos Procuradores do Município habilitados nos autos2.

Intime-se o Ministério Público, por carga dos autos.

Sem condenação em custas processuais, em atenção ao art. 12, inciso I, da Lei Estadual nº

9.109/2009.

Dispensada a remessa necessária, tendo em vista que a presente sentença encontra-se em

consonância com a jurisprudência do STJ e STF, na forma do disposto no art. 496, § 4º, do

Código de Processo Civil/2015. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com baixa na distribuição. 

Cumpra-se.

Recurso  de  Apelação,  pelo  Município  de  Lima  Campos  –  MA,  às  fls.  382/384,

pleiteando o acolhimento da preliminar levantada para reconhecer a competência da Justiça Federal

2 TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PROCURADORES DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS.  INTIMAÇÃO GERAL DO ART. 236 DO CPC .
HIPÓTESE DOS AUTOS EM QUE NÃO SE APLICA A PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ,
a intimação dos procuradores dos Estados e dos Municípios, nos processos em que funcionarem, deve observar a regra geral do
art. 236 do CPC, consubstanciada na intimação via publicação no órgão oficial da imprensa, salvo as exceções de que tratam os arts.
25 da Lei de Execuções Fiscais, 19 da Lei 10.910/2004, 9º e 13 da Lei 12.016/2009. Precedentes: AgRg no REsp 1.257.527/PA, Rel. Ministro
Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 20/09/2012 e EDcl no REsp 984.880/TO, Rel. Ministro Herman Benjamin, rel. p/ acórdão Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26/04/2011. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1337945/RS, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/09/2013, DJe 24/09/2013).
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para julgar o feito diante da denunciação a lide da União, ou ainda, reconhecer a nulidade de todos os

atos  processuais  posteriores  a  contestação,  ou  no  mérito,  reformar  a  sentença  para  julgar

improcedentes os pedidos formulados pelo MPE.

Certidão atestando a tempestividade do recurso às fls. 385.

Decisão  às  fls.  386/387  recebendo  o  recurso  de  apelação  apenas  do  efeito

devolutivo e remetendo os presentes autos ao Egrégio TJ/MA.

Contrarrazões  do  MPE  às  fls.  309/313  pleiteando  pelo  conhecimento  e

improvimento do presente apelo.

Parecer do Ministério Público às fls. 319/321, manifestando-se pelo improvimento

da apelação, mantendo-se a sentença recorrida incólume.

Acórdão às fls. 327/328 dando provimento ao presente apelo, nos termos do voto

do Desembargador Relator.

Certidão de trânsito em julgado às fls. 339.

Despacho às fls. 341 determinando vistas ao MPE para manifestação específica

sobre a denunciação da lide formulada em sede de contestação pelo Município de Lima Campos – MA.

Manifestação do Ministério Público Estadual às fls. 345/349, pelo reconhecimento

da  competência  da  Justiça  Estadual  para  a  presente  demanda,  anuindo  à  desnecessidade  de

denunciação à lide, determinando-se, assim, a validade da decisão de mérito de fls. 364/377.

Vieram os autos conclusos. Eis o relatório. Decido.

2. FUNDAMENTAÇÃO:

Preliminarmente, ressalto que o processo e os atos praticados tramitaram sob a

égide do CPC/73, destarte invoco o artigo 14 do CPC/2015, cujo teor transcrevo:

Art.  14.  A  norma  processual  não  retroagirá  e  será  aplicável  imediatamente  aos
processos  em  curso,  respeitados  os  atos  processuais  praticados  e  as  situações
jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

2.1. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO 

In casu, a matéria comporta julgamento antecipado do mérito. A norma prescrita

no art. 355, inc. I3, do NCPC permite ao juiz julgar antecipadamente o mérito.

Desse modo, a precipitação do julgamento do mérito deve ocorrer toda vez que o

juiz se encontre devidamente instruído acerca dos fatos submetidos à sua apreciação, podendo aplicar

o  direito  ao  caso  concreto,  independentemente  da  produção  de  qualquer  outra  prova,  além  da

documental já constante dos autos, que é o caso da presente.

Por oportuno, enalteço que fora respeitado o contraditório dinâmico insculpido no

novo CPC.

Passo a apreciação da preliminar suscitada na contestação.

2.2. DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL

3 Art. 355.  O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;
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Importante mencionar que os incisos IV, V e VI, que correspondem no CPC/1973

aos incisos IV, V e VI do art. 267, referem-se à falta de pressupostos processuais e de condições da

ação. Quanto às condições da ação, objeto específico do inciso VI, o texto apresenta duas inovações

em relação ao diploma anterior.

A primeira é o desaparecimento da possibilidade jurídica como condição da ação,

na esteira de boa parte da doutrina que não vislumbra na ilicitude do pedido a ausência de direito à

jurisdição, mas verdadeiramente o fundamento para um juízo de improcedência que adentraria ao

próprio mérito do litígio. Além dessa crítica, também se argumentou que, como regra, a ilicitude do

pedido deveria  ser  repelida  por  um juízo definitivo  com força  de  coisa  julgada.  São argumentos

ponderáveis que não podem impedir, entretanto, que o juiz poupe o réu do ônus de se defender de

uma  pretensão  manifestamente  ilícita  (V.  DINAMARCO,  Cândido  Rangel.  Instituições  de  Direito

Processual Civil. v. II. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 307-309).

Nessa esteira, a parte autora formulou pedido com clareza, na medida em que a

petição inicial  preenche todos os requisitos legais dos artigos 319 e seguintes do CPC, bem como

possibilitou à ré a apresentação de defesa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRARRAZÕES. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA PETIÇÃO

INICIAL.  ILEGITIMIDADE  PASSIVA  PRESCRIÇÃO.  INOCORRÊNCIA.  PRELIMINARES

REJEITADAS. 1.- A autora formulou pedido com clareza, na medida em que a petição

inicial  preenche todos os requisitos  legais dos artigos 282 e seguintes  do CPC e

possibilitou à ré a apresentação de defesa. (..)(TJ-SP - APL: 90000104520118260602 SP

9000010-45.2011.8.26.0602, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 10/12/2013, 31ª

Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/12/2013).

Ademais,  a  preliminar  se confunde com o próprio  mérito  da  demanda,  e  será

analisado adiante, com maior profundidade.

Portanto, vislumbro que a parte requerente atende todos os requisitos explicitados

acima, e por consequência rejeito a preliminar suscitada.

2.3. DA PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE ARGUIDA PELO MUNICÍPIO DE LIMA

CAMPOS, PARA INTEGRAÇÃO DA UNIÃO AO PRESENTE FEITO

O  Município  de  Lima  Campos,  após  ter  sido  citado  e  intimado  da  decisão

concessiva  de  antecipação  de  tutela,  conforme  certidão  de  fls.  139,  suscitou  preliminar  de

denunciação da lide à União na petição de fls. 143/144, afirmando que o dever de promover a política

pública postulada na inicial (instalação de casas-abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica e

idoso) caberia também ao Estado do Maranhão e à União, nos moldes do art. 35 da Lei 11.340/2006,

e consequentemente, pela incompetência da justiça estadual para apreciação do feito, requerendo a

remessa à Justiça Federal.

Registre-se, por oportuno, que na réplica de fls. 357/361 o Ministério Público já se

manifestou sobre a preliminar arguida pelo requerido, pugnando pelo julgamento do feito por este

juízo.

7
Marco Adriano Ramos Fonsêca

Juiz de Direito



ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PEDREIRAS
1ª VARA – Proc. 2371-71.2013

Nesses moldes, considerando que o acórdão de fls. 327/332, deu provimento ao

apelo para anular a sentença e determinar o retorno a este juízo para pronunciamento quanto a

denunciação da lide, passo a apreciação deste pedido.

Vejamos:

Inicialmente, convém ressaltar que, em verdade, o pedido objeto da inicial versa

sobre a efetivação de política pública consistente na instalação de casas-abrigo para mulheres vítimas

de violência doméstica e idoso por parte dos municípios integrantes desta comarca.

Nesses moldes, observa-se que se trata de política pública de assistência social,

que possui  status  constitucional,  sendo a  assistência  social  consagrada  no rol  de  direitos  sociais,

previstos no art. 6º da CF/88, cuja redação transcrevemos:

Art.  6º  São  direitos  sociais  a  educação,  a  saúde,  a  alimentação,  o  trabalho,  a

moradia,  o  transporte,  o  lazer,  a  segurança,  a  previdência  social,  a  proteção  à

maternidade  e  à  infância,  a  assistência  aos  desamparados,  na  forma  desta

Constituição.   (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 90, de 2015) 

Portanto,  a  assistência  social  é  direito  de  todos  e  dever  do  Estado,  garantido

mediante políticas sociais e econômicas que visem à promoção da dignidade da pessoa humana e a

redução das desigualdades sociais, mediante acesso universal e igualitário às ações e serviços para

sua promoção e proteção, tendo íntima conexão com o resguardo e recuperação da saúde física e

mental  das  vítimas  de  violência  doméstica  e  familiar  e  amparo  ao  idoso,  especialmente  por

decorrência do disposto no art. 203, inciso I, da CF/88, cuja redação transcrevemos:

Art.  203.  A  assistência  social  será  prestada  a  quem  dela  necessitar,

independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:

I - A PROTEÇÃO À FAMÍLIA, À MATERNIDADE, à infância, à adolescência E À

VELHICE;

Desse modo, o direito à promoção de políticas públicas de assistência social  e

saúde guarda amparo nos artigos 5º, 6º, 194 e 203 da Constituição Federal, não podendo o Estado se

recusar a fornecer ou fornecer de forma inadequada, os serviços e produtos, pois está em jogo a

dignidade da pessoa humana e saúde de um cidadão, implicando frontal violação dos direitos básicos

do cidadão, haja vista que os serviços prestados são irregulares e inadequados.

Ressalte-se que pelo princípio da universalidade, o qual objetiva assegurar a mais

plena garantia de cobertura e atendimento, não há justificativa para que qualquer ente da federação

se negue fornecer políticas públicas de assistência social.

Ademais, a execução da política de assistência social cabe preferencialmente aos

Municípios, restringindo-se a atuação federal e estadual no gerenciamento do sistema e participação

no financiamento, na forma do art. 204, inciso I, da CF/88, justificando-se desse modo a legitimidade

passiva dos Municípios requeridos na presente ação.

Acrescente-se,  outrossim,  que compondo a  assistência  social  um sistema único

(SUAS), cabe à parte autora eleger contra quem dirigirá a ação judicial, podendo escolher qualquer
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um dos  entes  federativos,  por  se  tratar  de  responsabilidade  solidária,  nos  mesmos  moldes  do

entendimento aplicado às políticas públicas de saúde vinculadas ao SUS.

Nesse sentido, é a pacífica orientação jurisprudencial:

O  STJ  possui  jurisprudência  firme  e  consolidada  de  que a responsabilidade   em

matéria   de   saúde,  aqui  traduzida  pela distribuição  gratuita de medicamentos

em favor de pessoas carentes, é  dever  do Estado, compreendidos aí todos os entes

federativos:  "o  funcionamento   do  Sistema  Único  de  Saúde  (SUS)  é  de

responsabilidade solidária  da  União,  Estados-membros  e  Municípios,  de  modo

que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no  pólo

passivo  de  demanda  que  objetiva  a  garantia  do  acesso à medicação  para

pessoas  desprovidas de recursos financeiros" (REsp 771.537/RJ,  Rel.  Min.  Eliana

Calmon, Segunda Turma, DJ 3.10.2005). (REsp 1645847/RJ, Rel. Ministro HERMAN

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 20/04/2017).

Destarte, afigura-se inviável o acolhimento da preliminar de denunciação da lide,

posto  que  não  se  trata  de  obrigação  regressiva  entres  os  entes  federativos,  mas  em  verdade,

obrigação  solidária,  não  se  amoldando  a  quaisquer  das  hipóteses  de  incidência  do  art.  70  do

CPC/1973, utilizando como tese defensiva pelo município requerido.

Ante o exposto, INDEFIRO A DENUNCIAÇÃO DA LIDE.

Passo ao enfrentamento do MÉRITO.

2.4. DO MÉRITO

O inciso XXXV do art. 5o da Constituição Federal dispõe que: “a lei não excluirá da

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;”.

O preceito constitucional supra, leva à premissa de que nenhuma lesão ou ameaça

de lesão a direito (individual, coletivo, difuso, público ou privado) não seja passível de apreciação pelo

Poder Judiciário.

É  fato  que  não  há  no  texto  da  constituição  regra  que  exclua  do  controle

jurisdicional a discricionariedade administrativa.

A matéria é complexa se posta em confronto com o princípio da independência

entre os poderes. Os defensores do arbítrio do Poder Executivo, certamente, clamarão pelo respeito à

independência dos poderes para justificarem a imediata suspensão de qualquer decisão do judiciário

que de alguma forma interfira em políticas públicas.

Na verdade, não cabe ao Poder judiciário interferir em políticas públicas em que o

gestor esteja a definir o destino das verbas públicas para obras ou serviços públicos que lhe pareçam

mais necessárias ou urgentes, desde que a ação ou omissão do gestor não esteja causando lesão ou

ameaça de lesão a direito.

A interferência do Judiciário se justifica no exato instante em que a ação

ou omissão do Executivo fira  ou ameace de ferir  direitos.  A discricionariedade não se

confunde com arbitrariedade.
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Nessa mesma linha de raciocínio, é digno de transcrição a afirmação do Des. Nery

da Silva,  do Tribunal de Justiça de Goiás, ao destacar  que:  "Não há imunidade legal  para quem

infringe direito.  O poder  discricionário  não está  situado  além das  fronteiras  dos  princípios  legais

norteadores  de toda iniciativa da administração e sujeita-se à regular  apreciação pela  autoridade

judicante".

Merece destaque sobre o tema de políticas públicas a o controle jurisdicional, a

manifestação da Prof. LUÍZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN na monografia - Políticas públicas - a

responsabilidade do administrador e o Ministério Público. São Paulo: Max Limonad, 2000. P. 146-150:

"As normas constitucionais  da ordem social  constitucional delimitam políticas públicas,  vinculantes

para o administrador, que visam o efetivo exercício dos direitos sociais para a realização dos objetivos

daquela: o bem-estar e a justiça social", sendo que o seu descumprimento "gera responsabilidade

jurídica para Administração pública, pois tal conduta é inconstitucional e ilegal".  Destaca a insigne

autora, que "na consecução das Políticas Públicas decorrentes da Constituição Federal, a margem de

discricionariedade do administrador,  é mínima,  pois os limites já foram postos pela  própria  Carta

Magna e normas infraconstitucionais integradoras".

E  conclui  ela  dizendo  que:  "a)  a  atuação  do  Judiciário  no  controle  da

discricionariedade  da  Administração  e  de  interpretação  das  normas  constitucionais  não  significa

usurpação de funções do administrador ou legislador, e b) essa nova atuação do Judiciário insere-se

em um contexto de multiplicidade de demandas dos diversos grupos da sociedade, do aumento de

judicialização de conflitos e do próprio exercício do direito constitucional de acesso à Justiça".

Assim, de logo, rechaçamos qualquer alegação de que decisão judicial

relativa a políticas públicas fira a discricionariedade do administrador ou a independência

entre os Poderes. O controle jurisdicional faz-se mister, diante da lesão a ou ameaça de

lesão a direito.

Desta forma, podemos concluir que todas as restrições legais não podem ter o

condão de impedir o próprio direito à tutela jurisdicional efetiva. Acaso assim fosse entendido, se

estaria incorrendo em verdadeira afronta à Carta Republicana de 1988.

Exemplo de  respeito  a  essa  normativa  é o  aresto da  Sétima Câmara  Cível  do

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (Relator o Des. Sérgio Gischow Pereira), no qual o colegiado

entendeu ser passível de apreciação pelo Poder Judiciário obrigação de fazer demandada do Executivo

Estadual, por ser respaldada em princípio constitucional e em lei infraconstitucional, sem que com isso

estivesse havendo qualquer tipo de intromissão do Judiciário na discricionariedade do Administrador

Público. Na ementa do acórdão, afirma o insigne Relator:

"Valores hierarquizados em nível elevadíssimo, aqueles atinentes à vida e à vida

digna dos menores. Discricionariedade, conveniência e oportunidade não permitem

ao administrador que se afaste dos parâmetros principiológicos e normativos da

Constituição  Federal  e  de  todo  o  sistema  legal"(  Apel.  Cível  nº  596017897,

12.03.97).
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Desse modo, da análise da farta documentação acostada à inicial, infere-se que o

caso vertente envolve princípios e fundamentos de estatura constitucional, os quais devem nortear o

presente provimento jurisdicional.

A nossa Carta Magna de 1988, conhecida como Constituição Cidadã, instituiu um

Estado Democrático de Direito (art. 1º, caput), tendo consagrado, como fundamentos da República, a

cidadania (art. 1º, inciso II) e a dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III), estabelecendo como

objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, com densa carga axiológica e programática,

constituir uma sociedade livre, justa e solidária (art. 3º, inciso I), promovendo o bem de todos, sem

distinção (art. 3º, inciso IV).

Além do mais, a constituição consagra que é dever da família, da sociedade e do

Estado amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua

dignidade e bem-estar e garantindo-lhes direito à vida.

Tais princípios (vetores hermenêuticos), portanto, objetivam a proteção do núcleo

essencial  e  intangível  do  próprio  Estado  Democrático  de  Direito  que  se  define  pela  proteção

extremada da dignidade do Homem e plena eficácia das normas implementadas.

Demais disso, verifica-se que a presente demanda versa, eminentemente, sobre

dignidade  da  pessoa  humana,  elevada  constitucionalmente  ao  nível  de  fundamento  da  República

Federativa do Brasil, conforme consagrado no art. 1º, inciso III de nossa Carta Magna, notadamente

sobre  os  direitos  do  idoso  e  da  mulher  vítima  de  violência  doméstica,  segundo as  diretrizes  do

Estatuto do Idoso e Lei Maria da Penha.

In  casu,  com  a  Constituição  de  1988,  bem  como  o  Estatuto  do  Idoso  (Lei

10.741/2003), foram consolidados de forma incisiva e específica os direitos do idoso, garantindo-lhes

ampla  proteção  e  a  promoção de  políticas  públicas  direcionadas  ao  seu bem-estar,  o que,  pelos

termos do prisma constitucional, é o que posso chamar de mínimo existencial à dignidade da vida

humana.

O Estatuto do Idoso consigna no artigo  2o: “O idoso goza de todos os direitos

fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei,

assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades,

para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual,

espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade”.

De igual modo, dispõe no artigo 3o: “É obrigação da família, da comunidade,

da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação

do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao

trabalho, à  cidadania,  à  liberdade,  à  dignidade,  ao respeito e à  convivência  familiar  e

comunitária.”

Dessarte,  observa-se  que  um  dos  quesitos  relevantes  no  Estatuto  do  Idoso

consubstancia-se na legitimidade do Poder Público e da sociedade de promoverem o cumprimento da

lei que versa sobre os direitos dos idosos, possibilitando a responsabilização da esfera pública, de
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forma que o Estado acolha o idoso diante a ausência e/ou inércia de seus familiares ou de quem

responda por ele.

Portanto, o Poder Público deve assumir a responsabilidade pelo idoso após a real

quebra do vínculo familiar, já que é obrigação das entidades manterem o idoso vinculado direta ou

indiretamente aos seus familiares.

Nesse diapasão, é cediço que nos Municípios de Pedreiras, Trizidela do Vale e de

Lima Campos há um número considerável de idosos que ou foram abandonados ou não possuem

família, bem como, idosos vítimas de negligência por parte dos familiares.

Desse modo, pautado nesta falta de respaldo familiar relacionado a dificuldades

financeiras, distúrbios de comportamento e precariedade nas condições de saúde, faz-se necessária a

criação de casa abrigo pelos Municípios requeridos, para os idosos que não possuem família e carecem

de cuidados especiais.

Por  outro  lado,  a  proteção  da  mulher  vítima  de  violência  doméstica  foi

regulamentada pela Lei 11.340/2006, a qual objetivou coibir a violência doméstica e familiar contra a

mulher,  no  intuito  de  dar  eficácia  ao  art.  226,  §  8º,  da  Constituição  Federal  e  aos  tratados

internacionais  que  visam  prevenir,  punir  e  erradicar  a  violência  contra  a  mulher,  bem  como

estabelecer medidas de assistência e proteção às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar.

Desse modo, u  ma das formas de proteção à mulher consiste na criação de  

centros de referência de atendimento das mulheres vítimas de violência doméstica, bem

como casas-abrigo para as mulheres e seus filhos, consoante preconiza o artigo 8° e, especificamente,

o art. 35, inciso II4, da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

No caso em exame, conforme bem afirma o Ministério Público,  “...no caso em

comento, tem havido um número elevado e repugnante de registros de delitos contra mulheres nos

Municípios  de  Pedreiras,  Trizidela  do  Vale  e  Lima  Campos.  Mencionou-se  quão  é  complexo  e

assustador a forma como são tratadas, resultando em abalos não somente físicos, mas psicológicos,

resultando em traumas permanentes, muitas vezes tendo que abandonar as cidades que residem por

conta das constantes ameaças dos agressores. Culmina-se, por vezes, no homicídio destas mesmas

mulheres, toda a agressão que sofrem.”

 Portanto, resta patenteada a necessidade da criação de Casas-Abrigo em cada um

dos municípios requeridos para o acolhimento das vítimas de violência doméstica, que necessitam de

amparo e cuidados dadas as condições peculiares que apresentam após o trauma.

Em  assim  sendo,  é  obrigação  dos  Municípios  assegurarem  aos  idosos

desamparados pelas famílias e às mulheres vítimas de violência doméstica, com absoluta prioridade, a

efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à dignidade, ao respeito, à liberdade

e à convivência familiar e comunitária, consoante o disposto no artigo 230, da Constituição Federal e

Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).
4 Art. 35.  A União, o Distrito Federal, os Estados e os  Municípios poderão criar e promover, no limite das respectivas
competências:  II - casas-abrigos para mulheres e respectivos dependentes menores em situação de violência
doméstica e familiar;
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Acrescente-se,  outrossim,  que  os  três  municípios  já  possuem  Secretarias  de

Assistência Social e da Mulher, inclusive, promovem campanhas institucionais próprias e em parceria

com o Poder Judiciário e o Ministério Público, tais como, Semana Estadual de Valorização da Mulher, e

afigura-se no mínimo contraditório manterem-se inertes na disponibilização de estrutura física e de

pessoal para o atendimento das mulheres vítimas de violência doméstica, violando, inclusive, tratados

internacionais de que o Brasil é subscritor.

Desta forma,  o presente provimento jurisdicional  tem a intenção de  impelir  os

requeridos ao cumprimento de suas próprias missões institucionais, compatibilizando com a própria

política pública por eles promovida.

Na mesma linha, é a orientação jurisprudencial:

EMENTA: Agravo de Instrumento -  Ação Civil Pública – Acolhimento Institucional

de  Crianças  e Adolescentes  -  Liminar  -  Presença  do  Fumus Boni  Iuris  e do

Periculum in Mora - Decisão Mantida. - Para a concessão da medida liminar, devem

concorrer  concomitantemente  dois  requisitos,  quais  sejam,  o  fumus  boni  iuris  e  o

periculum in mora. - Dispondo o art. 227 da Constituição Federal, "é dever da família, da

sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o

direito  à  vida,  à  saúde,  à  alimentação,  à  educação,  ao  lazer,  à  profissionalização,  à

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além

de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência,

crueldade e opressão",  não pode o Município se furtar de adotar medidas para

oferecer  de  forma  regular  o  serviço  de  assistência  social  referente  ao

acolhimento  institucional  de  crianças  e  adolescentes.  (TJMG,  Agravo  de

Instrumento nº 1.0024.10.236493-2/001, Relator: Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes, Data

do Julgamento: 01/12/2011, Data da Publicação: 16/01/2012).

No  caso  concreto,  não  há  que  se  falar  de  interferência  do  Judiciário  na

independência do Poder Executivo. A norma que determina a obrigação dos entes estatais de

assegurarem aos idosos desamparados pelas famílias e às mulheres vítimas de violência

doméstica, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à

alimentação, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária,

não  se  originou  nas  determinações  do  Poder  Judiciário,  mas,  sim  do  art.  230  da

Constituição Federal, do Estatuto do Idoso e da Lei Maria da Penha.

Como  visto  acima,  é  a  Constituição,  documento  jurídico  supremo  do  Estado

Democrático,  que garante  este  direito  aos  indivíduos,  cabendo à  Administração  apenas  realizá-lo

sempre que preenchido os requisitos legais, como é o caso nos autos. Não o cumprindo, a única saída

para o cidadão é recorrer ao Judiciário para que este determine o cumprimento da Carta Magna.

Demais  disso,  não  pode  o  Estado,  com o  intuito  de  obstaculizar  a  efetivação

judicial dos direitos e garantias aos idosos e às mulheres vítimas de violência, valer-se da chamada

teoria da “reserva do possível”, que é o postulado segundo o qual o cumprimento de decisões que

impliquem em gastos públicos fica a depender da existência de meios materiais disponíveis para a sua

implementação.
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As eventuais alegações de negativa de efetivação de um direito social com base no

argumento  da  reserva  do  possível  devem  ser  sempre  analisadas  com  desconfiança.  Não  basta

simplesmente alegar que não há possibilidades financeiras de se cumprir a ordem judicial; é preciso

demonstrá-la. O que não se pode é deixar que a evocação da reserva do possível converta-se “em

verdadeira razão de Estado econômica, num AI-5 econômico que opera, na verdade, como uma anti-

Constituição, contra tudo o que a Carta consagra em matéria de direitos sociais” (FARENA, Duciran

Van Marsen. A Saúde na Constituição Federal, p. 14. In: Boletim do Instituto Brasileiro de Advocacia

Pública, n. 4, 1997, p. 12/14).

É cediço, que pelo conceito de legalidade em sentido estrito, a Administração deve

obediência à lei; fazer o que a lei manda, nos atos vinculados ou aquilo que a lei autoriza, em atos

discricionários.

Já em sentido estrito, a autonomia da vontade é substituída pela ideia de função

pública (princípio da função cogente) e gestor público, ao aplicar a lei ao caso concreto, exerce função

pública, não manifestando vontade própria.

Assim, a Administração não pode se esquivar de cumprir os impérios da lei com

fundamento simplesmente no seu poder discricionário; ou mesmo sustentar que a legislação não vem

sendo respeitada pelas gestões anteriores, tratando-se de prática cultural,  quando, em verdade o

próprio ente público se exime de cumprir função legalmente imputada, criando óbices, quando a lei

permite que determinada regra seja flexibilizada em prol do interesse público.

Dessa forma, não merece prosperar a alegação da ré, que a propositura da ação

ofende os princípios da reserva do possível e da separação dos poderes.

Por outro lado, entendo que deve ser fixado um prazo razoável para a instalação e

início  de  funcionamento  das  casas-abrigo,  devidamente  equipadas  com o  mobiliário  e  equipe  de

pessoal adequados ao seu funcionamento, sendo de conhecimento de todos as dificuldades por que

passam os cofres municipais. 

Nesses moldes, entendo como razoável o prazo mínimo de 180(cento e

oitenta)  dias  para  o  início  do  funcionamento  das  casas-abrigo  nos  três  municípios

integrantes desta Comarca, facultando-se a utilização de prédio próprio já existente no acervo do

Município ou que procedam o aluguel de imóvel destinado à implantação provisória do mencionado

abrigo,  equipando-os  com  móveis  e  pessoal  necessários  ao  pleno  funcionamento  do  abrigo  em

comento.

Faculto,  ainda,  a  possibilidade  dos  três  municípios  se  reunirem  na  forma  de

consórcio ou outro termo de cooperação técnica, para disponibilizarem casa abrigo conjunta, com

capacidade para o atendimento do público das três cidades.

Ressalta-se,  também,  é cediço que a Administração  Pública é responsável  pela

implantação  de  uma  política  de  prioridade  para  a  municipalidade,  subordinando-se  à  previsão

orçamentária  anual,  tudo  de  acordo  com os  princípios  da  legalidade  e  da  publicidade  dos  atos

administrativos.
14

Marco Adriano Ramos Fonsêca
Juiz de Direito



ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PEDREIRAS
1ª VARA – Proc. 2371-71.2013

Nesse sentido, aliás, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, litteris:

ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
1. O Ministério Público está legitimado para propor ação civil pública para proteger interesses
coletivos.
2. Impossibilidade do juiz substituir a Administração Pública determinando que obras de infra-
estrutura  sejam  realizadas  em  conjunto  habitacional.  Do  mesmo  modo,  que  desfaça
construções já realizadas para atender projetos de proteção ao parcelamento do solo urbano.
3.  Ao  Poder  Executivo  cabe  a  conveniência  e  a  oportunidade  de  realizar  atos  físicos  de
administração  (construção  de  conjuntos  habitacionais,  etc.).  O  Judiciário  não  pode,  sob  o
argumento  de  que  está  protegendo  direitos  coletivos,  ordenar  que  tais  realizações  sejam
consumadas.
4.  As  obrigações  de  fazer  permitidas  pela  ação  civil  pública  não  têm força  de  quebrar  a
harmonia e independência dos Poderes.
5.  O  controle  dos  atos  administrativos  pelo  Poder  Judiciário  está  vinculado  a  perseguir  a
atuação  do  agente  público  em  campo  de  obediência  aos  princípios  da  legalidade,  da
moralidade, da eficiência, da impessoalidade, da finalidade e, em algumas situações, o controle
do mérito.
6. As atividades de realização dos fatos concretos pela administração dependem de
dotações orçamentárias prévias e do programa de prioridades estabelecidos pelo
governante. Não cabe ao Poder Judiciário, portanto, determinar as obras que deve
edificar, mesmo que seja para proteger o meio ambiente.
7. Recurso provido. (RESP 169876/SP, Rel. Min. José Delgado, 1ª Turma, DJ em 21-09-1998,
p. 00070 ) grifei

Assim,  consoante  o  caráter  obrigatório  da  previsão  orçamentária,  tenho que  a

decisão mais acertada seria a determinação para que os Municípios requeridos incluam, nos seus

planos de prioridades sociais e no orçamento do ano de 2020, a construção e/ou o custeio de Casas

Abrigos destinadas às Mulheres vítimas de violência doméstica e para os Idosos desamparados por

suas famílias.

Portanto, nesses moldes, os municípios requeridos devem ser compelidos a cumprir

sua obrigação legal,  para fins de estabelecer     o prazo mínimo de 180(cento e oitenta) dias  

para que os Municípios requeridos instalem e iniciem o funcionamento das casas-abrigo

para mulheres vítimas de violência doméstica e para idosos, bem como, determinar que os

referidos Municípios providenciem   a inclusão da construção e/ou custeio das Casas Abrigo  

nos seus planos de prioridades sociais e no orçamento do ano de 2020, inquestionáveis a

importância das mesmas para assegurar o efetivo direito à saúde e à vida dessas pessoas.

3. DISPOSITIVO:

3.1. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 487, inciso I, do NCPC e fundamentos

exarados no decorrer  desta decisão, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS ARTICULADOS NA

INICIAL, CONFIRMANDO O INTEIRO TEOR DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA NOS

AUTOS (FLS. 115/125).

Por conseqüência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na

forma do art. 487, inciso I, do NCPC.

Por decorrência, CONDENO OS MUNICÍPIOS DE PEDREIRAS, TRIZIDELA

DO VALE E LIMA CAMPOS ao cumprimento das seguintes obrigações de fazer:

a) DETERMINAR AOS MUNICÍPIOS DE PEDREIRAS, TRIZIDELA DO

VALE,  e  LIMA  CAMPOS  QUE  PROVIDENCIEM  A  INSTALAÇÃO  E

INÍCIO DO FUNCIONAMENTO DE CASAS ABRIGO DESTINADAS AO

ACOLHIMENTO DE IDOSOS EM ESTADO DE ABANDONO FAMILIAR
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(Art.  230  da  Constituição  Federal)  e  de MULHERES VÍTIMAS DE

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E SEUS DEPENDENTES MENORES (Art. 35,

inciso II, da Lei 11.340/2006), FIXANDO-SE O PRAZO MÍNIMO DE

180(CENTO E OITENTA) DIAS, CONTADOS DA NOTIFICAÇÃO DESTA

SENTENÇA,  facultando-se  a  utilização  de  prédio  próprio  já  existente  no

acervo do Município ou que procedam ao aluguel  de imóvel  destinado à

implantação provisória do mencionado abrigo, equipando-os com móveis e

equipe  de  pessoal  necessários  ao  pleno  funcionamento  do  abrigo  em

comento. 

Faculto, ainda, a possibilidade dos três municípios se reunirem na forma de

consórcio ou outro termo de cooperação técnica, para disponibilizarem casa

abrigo conjunta,  com capacidade para o atendimento do público das três

cidades.

b) DETERMINAR QUE OS MUNICÍPIOS REQUERIDOS providenciem

a inclusão   da construção e/ou custeio das Casas Abrigo   destinadas  

aos idosos e às mulheres vítimas de violência doméstica,   nos seus  

planos de prioridades sociais e no orçamento do ano de 2020;

c) Ratifico a multa diária arbitrada para o caso de descumprimento,

sem prejuízo da execução da multa acumulada, tendo em vista que

os  municípios  requeridos  não  comprovaram  o  cumprimento  da

liminar de fls. 115/125, contra a qual não foi interposto recurso.

Publique-se.  Registre-se.  Intimem-se  os  Municípios  requeridos,  por  carga  dos

autos, na pessoa dos Procuradores do Município habilitados perante este juízo.

Intime-se o Ministério Público, por carga dos autos.

Sem condenação em custas processuais, em atenção ao art. 12, inciso I, da Lei

Estadual nº 9.109/2009.

Dispensada  a  remessa  necessária,  tendo  em  vista  que  a  presente  sentença

encontra-se em consonância com a jurisprudência do STJ e STF, na forma do disposto no art. 496, §

4º, do Código de Processo Civil/2015.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com baixa na distribuição. 

Cumpra-se.

Pedreiras/MA, 20 de março de 2019.

Marco Adriano Ramos Fonsêca
Juiz de Direito Titular da Primeira Vara
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	Preliminarmente, ressalto que o processo e os atos praticados tramitaram sob a égide do CPC/73, destarte invoco o artigo 14 do CPC/2015, cujo teor transcrevo:

