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ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS

TERMO JUDICIÁRIO DE RAPOSA

VARA ÚNICA

Proc. n.º 0800480-48.2017.8.10.0113

Classe CNJ: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)

Assuntos: [Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]

 Requerente: EDVAN MUNIZ RODRIGUES

Defensor Público Estadual: Dr. Marcos Cesar da Silva Fort

Requerida: MUNICIPIO DE RAPOSA

Sub-procurador: Dr. Elson Soares Dias  - Portaria nº 02/2017 -GP

 

 

S E N T E N Ç A

 

 Vistos, etc...

 

 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C
, que segue o rito do Juizado Especial da Fazenda Pública,OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER

proposta por  contra , objetivando oEDVAN MUNIZ RODRIGUES MUNICÍPIO DE RAPOSA
pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 e danos materiais no valor de
R$ 11.531,00, bem como que seja imposta obrigação de fazer ao ente público consistente na efetivação de
medidas previstas em plano técnico a ser elaborado e apresentado por profissionais qualificados e da área
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do Município de Raposa com o fito de evitar que a água pluvial e a água de esgoto invadam a residência
do autor, durante o período chuvoso.

Alega o autor que reside há 06 anos na Rua João Bragança, Brisa do Mar, Raposa/MA, e sempre,
no período chuvoso, a água pluvial invade sua residência, conforme fotografias anexas, sendo que tal
situação persiste há 05 (cinco) anos e, atualmente, piorou. Assevera, ainda, que, em razão das galerias da
rua terem quebrado, houve inundação da sua residência com água de esgoto, em abril de 2016, sendo que,
no ano de 2017, a mesma problemática se repetiu. Argumenta, por conseguinte, que a Vigilância Sanitária
efetuou averiguação da situação e constatou a procedência da reclamação autoral, sendo que, na
oportunidade, verificaram que a falta de infraestrutura na rua e a obstrução da tubulação de águas pluviais
provocam a inundação por águas de esgoto, favorecendo a proliferação de doenças, expedindo, por essa
razão, Termo de Fiscalização de n.º 06/2016, tendo concluído como providências a serem adotadas pela
municipalidade: o reparo da galeria da Rua João Bragança n.º 10 - Brisa do Mar.

Aduz que a Municipalidade, inequivocamente ciente da situação, declarou haver estudo em
andamento para posterior licitação, mas até a presente data não houve nenhuma melhoria na rua, não
ofertando transação extrajudicial ao requerente pelos prejuízos sofridos.

Instruiu a exordial com os documentos de Num. 7563058 - Pág. 1/19, Num. 7563596 - Pág. 1/12,
Num. 7563624 - Pág. 1/13, Num. 7563707 - Pág. 1/8 e Num. 7563797 - Pág. 1/7, além de um CD e um
DVD, conforme certidão de Num. 7575080 - Pág. 1.

Regularmente citado e intimado para a audiência una de conciliação, instrução e julgamento, o
demandado ofertou contestação, arguindo, em sede de preliminar, a ausência de documentos idôneos para
a propositura da ação - Num. 13227212 - Pág.1/16.

Em sede de audiência de conciliação, instrução e julgamento foram colhidos os depoimentos de
três testemunhas do autor e após houve manifestação oral do DPE e do sub-procurador do Município -
Num. 14737815 - Pág. 1/2.

É o relatório. DECIDO.

, registra-se que o julgamento da presente lide obedece a previsão contida no art. 12, Ab initio
 do CPC/2015, em observância a caput lista cronológica autônoma para os procedimentos de juizados

, consoante orientação encartada no Enunciado de n.º 382 do Fórum Permanente deespeciais
Processualistas Civis, haja vista a necessidade de se imprimir solução mais célere  para os conflitos com
menor complexidade não contemplados pelas exceções legais, com base nos princípios orientadores da
Lei n.º 9.099/95.

Com relação à preliminar de ausência de documentos idôneos para a propositura da ação, 
 por entender que se confunde com o mérito da demanda.rejeito-a

É importante destacar que a prova perícia requerida não é necessária diante do acervo probatório
já produzido nos autos, encontrando-se, por esta razão, o presente feito maduro para julgamento.

O cerne da questão judicializada se refere a danos de natureza material e moral sofridos pelo
autor em razão de inundação em sua residência, decorrente de conduta omissiva da Municipalidade,
consistente na falta de manutenção de galeria para escoamento de águas pluviais na Rua João Bragança,
nesta cidade.

Sabe-se que, de forma mansa e pacífica, o Poder Público pode ser causador de dano, gerando a
obrigação de repará-lo. Com efeito, todos os ordenamentos jurídicos asseguram que o Estado deve
indenizar quem for vítima de dano causado pelo Estado.

 A responsabilidade patrimonial extracontratual do Estado representa a obrigação em indenizar
quem sofre dano em seu patrimônio jurídico, em decorrência de atos estatais unilaterais, comissivos ou
omissivos, lícitos ou ilícitos, materiais ou jurídicos.
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Com especial didática e clareza, Celso Antônio Bandeira de Mello sustenta que os fundamentos
da responsabilidade do Estado se dividem da seguinte forma: Para os comportamentos ilícitos
comissivos ou omissivos, jurídicos ou materiais, o dever de reparar está ligado ao princípio da
legalidade. Já para os comportamentos ilícitos comissivos é imposto também pelo princípio da
igualdade. Para os comportamentos lícitos o fundamento é garantir uma equânime repartição dos
ônus oriundos de atos ou efeitos lesivos, impedindo que alguns suportem prejuízos ocorridos por

.ocasião ou por causas de atividades desempenhadas no interesse de todos 1

 A noção de responsabilidade do Estado deriva do fundamento do Estado de Direito, ou seja,
trata-se da submissão do Poder Público ao Direito, tal como fazem as demais pessoas físicas e jurídicas
que compõem a sociedade. Cuida-se, portanto, do princípio da igualdade de todos perante a lei.

 Não apenas se afirma que o Estado é sujeito responsável, como também sua responsabilidade é
sustentada por contornos próprios, condizentes com sua peculiaridade.

 É dizer: considerando que o Estado age sob o argumento de desempenhar o interesse público,
dispondo do uso da força e capaz de causar prejuízos que, em sua maioria tem potencial para atingir
níveis mais elevados que os emanados do particular, mister que sua responsabilidade seja mais extensa
que a dos entes privados, abraçando, em regra, a responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da
CF/88, transcrito, :in verbis

"As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de
serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável

.nos casos de dolo ou culpa"

O mencionado dispositivo guiou-se pela doutrina do Direito Público e manteve a
responsabilidade civil objetiva, nos moldes estabelecidos pela teoria do risco administrativo. Assim,
cumpre apontar os elementos que a compõe, vale dizer: a) Dano; b) Conduta estatal; e c) Nexo Causal.

  Todavia, no presente caso, o autor afirma que os danos sofridos decorrem de uma omissão
estatal. Nesse caso, prevalece o entendimento de que a conduta omissiva não é alcançada pelo art. 37, §6º
da CF. A inação estatal não o leva a ser responsabilizado objetivamente, como no mencionado dispositivo
constitucional.

De forma majoritária, se reconhece que, nas omissões, a responsabilidade do Estado é albergada
pela Teoria Subjetiva, na qual deve estar presente o elemento subjetivo, ou seja, a má/ineficiente
prestação do serviço impõe responsabilização estatal (culpa anônima).

Em suma, para responsabilizar o Estado em casos de omissão é necessário comprovar a conduta
omissiva, dano, nexo causal, culpa do serviço público e ausência de cumprimento dos deveres legalmente
estabelecidos ao agente público.

A esse respeito, importante trazermos à baila os ensinamentos dos eminentes Marcelo
Alexandrino e Vicente Paulo:

"A Constituição de 1988 não traz qualquer regra expressa relativa a
responsabilidade civil por eventuais danos ocasionados por omissões do Poder
Público. Nossa jurisprudência, entretanto, com amplo respaldo da doutrina
administrativa, construiu o entendimento de que é possível, sim, resultar
configurada responsabilidade extracontratual do Estado nos casos de danos
ensejados por omissão do Poder Público. Nessas hipóteses, segundo a citada

 jurisprudência, responde o Estado com base na teoria da culpa administrativa.
 Trata-se, portanto, de modalidade de responsabilidade civil subjetiva, mas à

pessoa que sofreu o dano basta provar (o ônus da prova é dela) que houve falta
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na prestação de um serviço que deveria ter sido prestado pelo Estado, provando,
também, que existe nexo causal entre o dano e essa omissão estatal.

Essa modalidade de responsabilidade extracontratual do Estado usualmente se
relaciona a situações em que há dano a um particular em decorrência de atos de
terceiros (por exemplo, deliquentes ou multidões) ou de fenômnos da natureza
(por exemplo, uma enchente ou um vendaval) - inclusive os que forem
classificados como eventos de força maior. Caberá ao particular que sofreu o
dano decorrente de ato de terceiro (não agente público), ou de evento da
natureza, provar que a atuação normal, ordinária, regular da Administração
Pública teria sido suficiente para evitar o dano por ele sofrido.

(...)

Em suma, para ensejar a responsabilização, a pessoa que sofreu o dano deve
provar que houve falta no serviço   que o Estado deveria ter prestado (nas
modalidades omissivas inexistência do serviço, deficiência do serviço ou atraso
na prestação do serviço). Isso porque, nessas hipóteses de danos decorrentes de
atos de terceiros ou de fenômenos da natureza, para se configurar a obrigação
estatal de indenizar, há necessidade de comprovação que concorreu para o

  resultado danoso determinado omissão culposa da Administração Pública.   É
necessário, também, que a pessoa que sofreu o dano demonstre existir nexo
causal entre a falta ou deficiência na prestação do serviço e o dano por ela
sofrido. O ônus da prova de todos esses elementos é da pessoa que sofreu o dano.

(...)

São exemplos das situações ora em foco (...); ou a ocorrência de eventos da
natureza, como vendavais e enchentes, que imponham prejuízos à população.

  Nessas hipóteses, a indenização estatal só será devida se restar comprovado - e
 o ônus da prova é de quem sofreu o dano - que determinada omissão culposa da

 Adminsitração  concorreu para o surgimento do resultado danoso, ou seja, que o
dano não teria ocorrido se o Poder Público tivesse prestado adequadamente os

 serviços públicos de que o ordenamento jurídico lhe incumbe (responsabilidade
  subjetiva, na modalidade culpa administrativa ou culpa anônima).

 Assim, na hipótese de ocorrência de uma enchente, se ficar comprovado que
os serviços prestados pela Administração foram ineficientes, deverá ela ser 
responsabilizada (por exemplo, as galerias pluviais e os bueiros de
escoamento das águas, cuja manutenção é obrigação do Poder Público,
estavam entupidos ou sujos, propiciando o acúmulo das águas e os
consequentes prejuízos). Nesse caso, não há dúvida: existe dever de reparação
por parte da Administração". (sem grifos no original) (ALEXANDRINO, Marcelo. Direito

Administrativo Descomplicado. 22 ed. rev. atual. e ampl. Forense: São Paulo, 2014. p. 823/826)

No caso , o autor demonstrou, por meio do comprovante de residência de Num.sub judice
7563058 - Pág. 14, e pelos depoimentos testemunhais, que reside na Rua João Bragança n.º 10, Brisa do
Mar, nesta cidade. As fotografias de Num. 7563392 - Pág. 15/19 e Num. 7563797 - Pág. 1/7 apontam
inundações em área interna e externa do imóvel autoal, bem como em toda a extensão da via pública.

O relatório informativo conclusivo da Coordenadoria de Vigilância Sanitária (Num. 7563596 -
Pág. 2/8) comunica que, no dia 19/05/2016, realizou o atendimento da reclamação do autor, "onde foi
constatado que a mesma é procedente, considerando os seguintes fatores observados na inspeção: 1.
Falta de infraestrutura da rua; 2. Obstrução da tubulação de águas pluviais, ocasionando

". Talconsequentemente a inundação por águas de esgoto, favorecendo à proliferação de doenças
relatório foi instruído com diversas fotografias, as quais evidenciam as galerias entupidas, bem como a
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própria via pública sem infraestrutura (ausência de asfalto, logradouro com piçarra e areia gastas e
diversas valas). Por essa razão foi lavrado o termo de fiscalização de n.º 06/2016 (Num. 7563596 - Pág.
9/10), apontando que as providências a serem tomadas é providenciar o reparo da galeria da Rua João
Bragança n.º 10 - Raposa/MA.

O Ofício n.º 15/2016 do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Raposa aponta que o
mencionado órgão não tem nenhuma responsabilidade administrativa e/ou técnica com relação à
drenagem de águas pluviais em qualquer rua do município, estando a responsabilidade atribuída a
Prefeitura Municipal de Raposa-MA. Informa ainda que, nesta cidade, não existe rede coletora de esgoto
implantada para escoamento de efluentes sanitários domiciliares, ficando, portanto, sob responsabilidade
de todos os moradores a instalação de fossa séptica e sumidouro como solução individual e limitada para
o tratamento sanitário. Esclareceu, por conseguinte, que, como a Rua João Bragança se encontra em nível
inferior à bacia pluvial dos bairros como Vila Maresia, Vila Bom Viver e Jardim das Oliveiras e, em que
todo o volume de água pluvial escorre para as ruas do Bairro Vila Laci, inclusive para Rua João
Bragança, consequentemente transbordando algumas fossas, causando carreamento de detritos e dejetos
provocando ao longo dos anos o entupimento da referida galeria.

As testemunhas do autor, quando ouvidas em Juízo, prestaram as seguintes declarações:

Testemunha Maria da Graça da Conceição:

Que a depoente reside na Rua João Bragança;, sendo a mesma onde mora o
autor; Que o problema no mencionado logradouro é que, no período de inverno
(período chuvoso) ninguém consegue entrar ou sair da rua, porque esta se torna
um rio; Que a rua não é asfaltada; Que o logradouro era de areia e depois
colocaram piçarra, mas a chuva levou toda a piçarra e agora está só areia; Que
toda a extensão da rua é de areia, não existindo nenhum trecho asfaltado; Que,
quando chove, nenhuma criança tem condição de ir para a escola, porque a
água chega a dar no joelho dos adultos; Que o escoamento das águas pluviais se
dá para a Vila Laci e é necessário se esperar meia hora, após a chuva, para
conseguir sair de casa; Que, no período chuvoso, nenhum veículo, seja
ambulância, caminhão da coleta de lixo, ou automóvel pequeno não consegue
trafegar no logradouro, porque, além de se tornar um rio, é cheio de vala; Que a
coleta de lixo, na Rua João Bragança, atualmente, se dá através de uma
carroça, porque o carro não consegue entrar; Que o alagamento da rua provoca
enchente nas residências também; Que a casa da depoente não chega a ser
invadida pela água, porque se localiza na parte mais alta da rua; Que, em todos
os invernos, a chuva é a mesma e a casa do requerente é inundada, chegando a
molhar o sofá e demais utensílios da residência; Que não sabe precisar há
quanto tempo o autor reside nessa rua; Que a água da chuva que inunda a rua
e as residências vem com tudo, esgoto, sapo morto, lixo, sacolas, etc; Que a água
do Capote e das demais residências da Avenida Principal descem todas para a
Rua João Bragança; Que essa água representa risco para a saúde da população
que mora nessa rua; Que, embora não saiba precisar há quanto tempo o autor
reside na Rua João Bragança, acredita que essa problemática já exista há pelo
menos 06 (seis) anos, porque isso é desde o tempo da gestão do senhor Paraíba e
depois dele houve a administração do ex-prefeito Clodomir e agora a prefeita
Thalita se encontra há mais de 02 (dois) anos na gestão do município de
Raposa; Que, atualmente, existe uma obra do governo Flávio Dino e que se
iniciou está com um mês, vindo do final da rua para o começo da pista (MA 203
– Avenida Principal); Que essa obra começou com a colocação das tubulações;
Que essa obra objetiva o escoamento das águas das chuvas e no asfaltamento do
logradouro; Que a situação gerou abalo moral ao autor, até porque este não tem
como altear o portão da casa dele, porque como ele tem carro e moto, tais
veículos ficaram impedidos de entrar na garagem da residência; Que não sabe o
local das fotografias de ID n.º 7563392 – Pags. 15/18; Que reconhece as
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fotografias de ID n.º 7563593 – Pags. 3/8 como sendo da Rua João Bragança,
pois, inclusive nessa rua, tem um tubo que parecia um chuveiro; Que não
reconhece as fotografias de ID n.º 7563707 – Pags. 5 e ID n.º 7563793 – Pags.
2/4; Que conhece a residência do demandante; Que as fotografias de ID n.º
756379 – Pags. 5/8 é da João Bragança. Dada a palavra ao defensor público,
sob perguntas, respondeu: Que o autor procurou a Prefeitura para fazer
reclamação; Que a Vigilância Sanitária esteve na Rua João Bragança e fez uma
inspeção há alguns anos; Que não soube do resultado do laudo emitido após a
fiscalização da vigilância; Que a água da chuva entrou na residência do autor e
estragou as coisas dele, como, por exemplo, o sofá; Que não lembra se chegou a
ser estragado o piso da casa do demandante; Que, como já disse, não entra água
na residência da depoente, porque a mesma fica na parte alta; Que o inverno do
ano de 2017/2018 não atingiu muitas casas, porque eles abriram uma vala na
rua detrás da João Bragança, sendo que metade das águas das chuvas passavam
pela João Bragança e a outra metade por essa rua detrás, prejudicando diversas
casas lá embaixo, inclusive de uma das testemunhas aqui presentes. Dada a
palavra ao sub-procurador, sob perguntas, respondeu: Que não tem
conhecimento se houve perdas de eletrodomésticos, eletroeletrônicos e móveis
na casa do autor, porque não anda pela casa dele, mas tem conhecimento de
que entrou água na casa, porque, quando se passava pela rua, via-se a água
adentrando nas residências, inclusive da d. Zenilde; Que não acompanhou pelos
telejornais que o inverno desse ano (2018) foi um dos mais rigorosos, porque é
difícil assistir jornal. Nada mais disse e nem lhe foi perguntado.

 

   Testemunha Maria Zenilde Apolinário:

Que mora na Rua João Bragança e é vizinha do autor; Que esse logradouro, ao
tempo do prefeito Paraíba, já começou alagando tudo e invadindo, inclusive, a
residência da depoente; Que, na gestão do prefeito Clodomir, piorou ainda
mais; Que, na gestão da atual prefeita, como já sabiam que iam alagar, os
moradores se reuniram e fecharam uns sacos na porta da depoente; Que logo
fez a vala e não alagou; Que a rua não é asfaltada, sendo que meteram piçarra,
mas a chuva levou, de modo que a rua, atualmente, é de areia e meteram serviço
agora lá; Que, nesse logradouro, não entra carro, nem ambulância e nem coleta
de lixo, porque tais veículos não conseguem trafegar; Que a coleta de lixo é feita
através de uma carroça, porque o caminhão de lixo não consegue entrar na rua;
Que ambulância consegue entrar, mas é difícil, porque o pessoal não adoece lá;
Que o alagamento ocorre por causa da água da chuva e pelos bueiros que
ficaram entupidos; Que quando ocorre o alagamento não sabe se vem água de
esgoto; Que a água na rua dar até a cintura das pessoas; Que os moradores são
obrigados a passar pela água; Que viu, por uma vez, a casa do autor ser
inundada; Que os alagamentos na rua já ocorreram nas gestões de Paraíba,
Clodomir e Thalita; Que, na gestão de Thalita, não entrou água na residência
da depoente, mas na do requerente entrou, porque a declarante ia passando e
viu o alagamento; Que não sabe se o autor perdeu móveis e eletrodomésticos
com o alagamento da sua residência; Que não sabe se o autor sofreu danos
morais. Dada a palavra ao defensor público, sob perguntas, respondeu: Que não
sabia que o autor estava correndo atrás das instituições públicas para conseguir
melhorias para a rua; Que ouviu comentários das pessoas, dizendo que a água
entrou na casa do autor e ele teve prejuízos, perdendo móveis e as coisas, mas a
depoente não chegou a ver, conforme dito anteriormente; Que não ouviu falar
se o demandante teve prejuízo com o piso da casa dele; Que tem uma obra na
rua, mas esta está devagar, até porque o próximo inverno já se aproxima; Que
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essa situação da chuva afeta todos os moradores, cujas casas ficam na parte
baixa da rua; Que não ficou sabendo se o requerente teve que fazer uma
barricada na porta da casa dele para a água não entrar; Que já entrou na casa
do autor, mas não quando estava chovendo; Que viu, quando foi passando na
rua, a água entrando para dentro da casa do autor, mas não viu como ficou por
dentro; Que a água era forte e entrava de uma vez no imóvel e não dava para
ser retirada com um roldo; Que conhece o quintal do demandante; Que esse
coqueiro é de bem da frente da casa do autor ( ID n.º 7563392 – Pags. 15); Que
não reconhece a fotografia de ID n.º 7563392 – Pags. 18; Que era assim que via
a água entrando na residência do autor; Que a água só vazava por cima, por
causa da tubulação que estava entupida, pois, se não fosse isso, passava direto;
Que a população também não tem muito entendimento e joga saco de lixo
dentro da tubulação e entope o bueiro com tudo, inclusive sacola; Que não ficou
sabendo da fiscalização da vigilância sanitária, porque não vive muito tempo em
casa. Dada a palavra ao sub-procurador, sob perguntas, respondeu: Que atribui
que parte do problema é do Poder Público e da população, porque esta tem que
ajudar também, porque se não jogassem lixo, sacola, dentro dos bueiros, a água
passava certo; Que a tubulação que existia estava entupida; Que as obras que se
iniciaram é para colocação de nova tubulação e que irá solucionar o problema.
Nada mais disse e nem lhe foi perguntado.

 

Informante Joana Batista dos Santos Gomes:

Que é cunhada do requerente; Que reside na Rua João Bragança; Que esse
logradouro não é asfaltado; Que colocaram piçarra, mas a chuva levou e às
vezes colocam nova piçarra, mas a chuva leva; Que, atualmente, a rua
apresenta trechos com piçarra e outros com areia; Que, atualmente, está
passando carro normal, porque começaram a ajeitar a rua; Que o trecho de
reparo está na parte final da rua; Que a coleta de lixo não é feita por caminhão,
porque este não consegue passar na rua João Bragança, sendo que os
moradores precisam deixar na avenida (principal) para ser coletado; Que não
sabe se estar passando uma carroça para coletar o lixo; Que, no período
chuvoso, os moradores da rua sofrem bastante com inundações; Que a
residência do autor já foi inundada; Que toda vez que começa o período
chuvoso, a casa do demandante é inundada; Que a água chega a cima do
joelho; Que, na residência do autor, este já perdeu móveis e eletrodomésticos,
em função das inundações; Que o autor já perdeu sofá, cama e a cerâmica da
casa dele que já arrancou uma parte e a outra está toda fofa, tudo isso devido à
enchente provada na residência dele; Que a fotografia de ID n.º 7563392 –
Pags. 15/18 é do quintal do seu cunhado EDVAN; Que a fotografia de ID n.º
7563392 – Pags. 19 é da rua e aqui é da residência do autor entrando água; Que
as fotografias de ID n.º 7563596 – Pags. 4 fica em frente a residência da
informante, sendo que a casa desta inclusive aparece na fotografia de pags. 5;
Que esse buraco mostrado na fotografia ainda se encontra na rua; Que a
fotografia de mesmo ID, pags. 8, também é da Rua João Bragança; Que,
atualmente, começou a ser feito um reparo, colocando uns tubos no final da
rua; Que essas enchentes ocorrem pela ausência de escoamento da água das
chuvas; Que a tubulação existente é muito pequena e a água é forte e vem
também águas de outras ruas. Dada a palavra ao defensor público, sob
perguntas, respondeu: Que a água que invadiu a residência do autor foi das
chuvas, contaminada com esgoto e lixo; Que não soube que vigilância sanitária
esteve na rua, porque nunca bateram na residência da informante; Que não tem
conhecimento de que o Município de Raposa tenha feito um acordo na Justiça
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para fazer essa obra; Que a informante não foi procurada pela Prefeitura para
falar das obras feitas na rua; Que quem está fazendo as obras é o Governo do
Estado e não a Prefeitura e a população não está satisfeita, porque já tem 02
meses de obra e o trator passa 02 dias trabalhando e 15 dias parado, porque está
com defeito; Que tem 03 semanas que o trator está com defeito e eles estão lá
parados sem fazer nada; Que o período de chuva, de acordo com o jornal, vai se
iniciar em novembro; Que sabe que, em janeiro (2019), já terá iniciado e só
Deus para ter misericórdia dos moradores; Que o ano de 2017 foi chuvoso para
a rua João Bragança, porque ano passado a informante estava trabalhando e
saiu 05h30 de casa, mas não tinha como sair andando e quando o ônibus
escolar estava no João Bragança, ele dava carona à informante até a avenida;
Que a informante era obrigada a ir de short até a avenida, para depois trocar
por uma calça, pois se saísse de casa com a calça, esta ficaria toda molhada;
Que era obrigada também a levar uma garrafinha de água para lavar os pés,
após atravessar a rua João Bragança; Que a correnteza das águas pluviais na
rua objeto do litígio é muito forte e se tem que segurar para não ser levado pela
correnteza; Que os moradores são obrigados a ter um cuidado muito grande
com as crianças, porque se o infante escapulir, a água leva o menor; Que a
informante sempre teve muito cuidado com o filho, pois este tem apenas 04 anos
de idade; Que ficou sabendo que do ano passado (2017) até para cá
(outubro/2018) a casa do autor foi novamente invadida, até porque mora perto
da residência do requerente; Que tomou conhecimento de que o autor estava se
mobilizando para obter melhorias para a rua; Que o requerente e mais três
pessoas foram os únicos a correr atrás para o logradouro ser reparado, indo na
Prefeitura, mas nada foi feito; Que a Prefeitura já tinha conhecimento da
situação, porque a informante reside no local há 06 anos e os moradores já
vinham lutando há muito tempo com essa rua; Que desde a gestão do prefeito
Paraíba que o Município estava ciente da problemática da rua João Bragança;
Que, no tempo do Paraíba, a situação era pior ainda; Que ninguém apareceu na
rua, para dizer quando que as obras que se iniciaram serão concluídas; Que o
autor que conversa com o Laci e diz que a obra está devagar e que o inverno
está se aproximando e que a situação da rua é de urgência; Que se as obras não
terminarem até janeiro (2019), do jeito como estão os tubos, a água irá entrar
em todas as casas da rua João Bragança, por causa dos buracos que foram
feitos; Que o buraco que está em frente a residência da informante é o pior,
porque faz uma vala bem no meio e como está quebrado, a água não irá
escorrer e ficará na frente. Dada a palavra ao sub-procurador, nada foi
perguntado. Nada mais disse e nem lhe foi perguntado.

 

Nos termos do art. 30, inciso V, da Constituição Federal, compete aos Municípios organizar e
prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local,
dentre os quais destacamos o escoamento das águas pluviais. 

Sabe-se, por outro lado, que a simples ocorrência de chuvas fortes não implica, necessariamente,
em responsabilização do ente público. Para tanto, é necessário que haja omissão administrativa na
realização de obras indispensáveis para a prevenção, diminuição ou atenuação dos efeitos oriundos de
enchentes por águas pluviais, situação que efetivamente se coaduna com o caso dos autos, posto que
restou demonstrado que, mesmo ciente do entupimento da galeria na Rua João Bragança, bem como de
que tal via pública se encontra em nível inferior à bacia pluvial dos bairros como Vila Maresia, Vila Bom
Viver e Jardim das Oliveiras, fazendo com que todo o volume de água pluvial escorresse para as ruas do
Bairro Vila Laci, o Município de Raposa se manteve inerte, deixando de adotar as medidas necessárias
para o regular escoamento das águas pluviais.
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O vídeo informativo apresentado pelo demandado não é suficiente para provar que a falta de
infraestrutura da rua foi sanada. Ao contrário, esta magistrada tem pleno conhecimento que a situação da
rua João Bragança só se agravou com o passar dos meses, após a audiência de instrução e julgamento,
posto que as obras não foram concluídas antes do período chuvoso.

A exclusão da responsabilidade estatal por força maior somente se dá nos fenômenos naturais,
imprevistos e imprevisíveis, o que não ocorreu , posto que o Município de Raposa há vários anosin casu
(05 anos, no mínimo) é ciente das enchentes provocadas pela águas pluviais em razão do entupimento da
galeria da Rua João Bragança e, apesar dito, não tomou nenhuma conduta preventiva para evitar as
inundações nas residências do mencionado logradouro, onde se encontra o imóvel do autor.

No presente feito, restou claro que a insuficiência de obras públicas para o escoamento das águas
pluviais foi determinante para provocar os danos relatados no imóvel do requerente, dentre eles a invasão
por água de esgoto, sendo, inclusive, vetor para transmissão de diversas doenças .

Os vídeos e fotografias que instruem a inicial comprovam o completo descaso do Poder Público
com os serviços de pavimentação de logradouros, bem como de escoamento de águas pluviais. Os vídeos
depositados em Juízo, quando do protocolamento da petição inicial, demonstram o alagamento da rua
João Bragança nos períodos de chuvas, sendo que, como relatado por uma das testemunhas, o
mencionado logradouro se transforma em um rio, já que a enxurrada das chuvas provoca o acúmulo de
água na rua, com correnteza, sendo arrastados lixos, sacolas e até mesmo água suja de esgoto, inclusive
para dentro das casas. A situação dos moradores dessa rua, dentre eles o ora autor, é deplorável, pois são
obrigados a trafegar com água suja de fezes e urinas de animais, dentre eles rato (podendo ser
contaminados por Leptospirose),  pelo joelho, não são atendidos com coleta de lixo, de forma adequada
(esta é feita por carroça, vez que o caminhão de lixo não é capaz de transitar pelo logradouro diante das
valas existentes e do acúmulo de água). As ambulâncias, caso necessário o seu acionamento, não têm
como trafegar na rua.

Os vídeos apresentados pelo requerente demonstram a tubulação da galeria quebrada e uma
enxurrada forte de água submergindo para a rua, bem como um veículo que ficou atolado (preso) em uma
vala da rua. É possível perceber a utilização de roldo e vassoura na residência do requerente, na tentativa,
em vão, de escoar a água da chuva.

Tais fatos caracterizam, como dito alhures, a COMPLETA OMISSÃO do PODER PÚBLICO
 por vários anos, pois as testemunhas relataram que esses problemas existem desde a épocaMUNICIPAL

da gestão do ex-prefeito Paraíba e continuaram na administração dos seus sucessores, quais sejam:
Clodomir e Thalita Laci.

Logo, não é possível ser afastada a responsabilização do ente público réu pelo ressarcimento aos
danos causados ao demandante.

A jurisprudência pátria é unânime quanto à responsabilização estatal na hipótese relatada nos
autos, conforme julgados transcritos, :in verbis

 

CONSTITUCIONAL E CIVIL RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
DANOS MATERIAIS E MORAIS ENCHENTES TEORIA DO RISCO
ADMINISTRATIVO OMISSÃO CULPA SUBJETIVA NEXO CAUSAL E
DANO DEMONSTRAÇÃO CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR
INEXISTÊNCIA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. 1. As pessoas jurídicas de
direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de

 dolo ou culpa (art. 37, § 6º, CF). 2. Em casos de inundações ou enchentes a
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responsabilidade do Estado decorre de omissão administrativa na realização
de obras necessárias à prevenção, diminuição ou atenuação dos efeitos
decorrentes de enchentes, ainda que verificadas fortes e contínuas chuvas. 3.
Não se pode cogitar de força maior quando frequentes na localidade
inundações previsíveis e que demandariam obras de infraestrutura não
realizadas. 4. Demonstrada a ocorrência do evento danoso e do nexo causal
entre o dano e a conduta omissiva do Estado, afigura-se inegável a obrigação
de indenizar. Pretensão julgada procedente. Admissibilidade. Sentença

 (sem grifos no original) (TJ-SP - APL:mantida. Recurso desprovido.
1815375120088260000 SP 0181537-51.2008.8.26.0000, Relator: Décio
Notarangeli, Data de Julgamento: 14/11/2012, 9ª Câmara de Direito Público, Data
de Publicação: 29/11/2012)

 

 APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - Demanda
voltada à indenização por danos materiais e morais decorrentes da omissão
do Poder Público na manutenção de serviços públicos de canalização de águas
pluviais, provendo a região do bairro Jardim Guarani, na cidade de Jacareí,
com um sistema adequado e eficiente de drenagem urbana, o que resultou em
enchentes e inundações, ocorridas em diversos anos, porém com maior
intensidade no período compreendido entre dezembro de 2010 e abril de
2011, que atingiram as suas residências e causaram prejuízos nos imóveis dos
demandantes, além de perda de móveis e eletrodomésticos. PRELIMINARES
AFASTADAS – 1. Nulidade da decisão de primeiro grau por não ter
analisado todos os fundamentos apresentados na contestação – O artigo 489, §
1º, do CPC/2015 não impõe ao magistrado que enfrente, um a um, os pontos
levantados pelas partes, mas apenas aqueles que tenham o condão de
infirmar a conclusão perfilhada na decisão – 2. Ilegitimidade dos autores
para figurar no polo ativo da demanda, vez que não comprovaram ser
proprietários dos imóveis – Residentes, os autores são titulares do objeto da
demanda, ostentando, em princípio, legitimidade para figurar no polo ativo
da relação jurídica processual – 3. Litispendência - Não verificação de
identidade de partes – 4. Não impugnação dos fundamentos da decisão
recorrida, por parte dos autores, quando da interposição de apelação -
Restaram rebatidos os pontos da r. sentença referentes à quantia fixada a

 título indenizatório, único capítulo impugnado. MÉRITO - Imputação da
responsabilidade ao ente público que passa pela perquirição dos pressupostos
do nexo de causalidade, do dano e, ainda, do dever legal de atuação do Estado
(faute de service), devendo-se averiguar, quanto a este último elemento, a
existência de omissão negligente - Adoção da teoria da responsabilidade
subjetiva, por falta de serviço, falha do serviço ou culpa do serviço, alicerçada
na culpa anônima ou impessoal – Ocorrência induvidosa de enchentes e
inundações – Omissão do ente municipal ensejadora do dever de indenizar
restou caracterizada, de vez que tinha o dever legal de evitar os eventos
lesivos, provendo a região com um sistema adequado e eficiente de drenagem
urbana, compreensivo de escoamento e infiltração das águas pluviais, de
forma coerente às peculiaridades da região em apreço, próxima ao córrego –
em regular exercício da competência (entendida aqui na acepção de
poder-dever outorgado á Administração Pública para atendimento do
interesse público) que lhe é acometida pelo artigo 30, inciso V, da CF e
destrinchada pela Lei Orgânica do Município – Laudo pericial que afirma
que as medidas estudadas e parcialmente implantadas na área em apreço não
foram suficientes para que, à época, as inundações fossem evitadas –
Asserção, pelo perito, de que "o risco de enchente está presente nos imóveis
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dos requerentes até que sejam executadas todas as obras previstas nos
estudos de drenagem do Município e previstas soluções pontuais nos trechos
do córrego com diminuição da vazão e verificada a sua eficácia no combate

 definitivo das enchentes" – Responsabilidade civil do Município configurada
– DANOS MATERIAIS – Acervo probatório que não demonstra os danos
efetivamente suportados, articulados na peça exordial - Impossibilidade de se
presumir a ocorrência de danos materiais, que reclama efetiva e concreta
demonstração – "A jurisprudência desta egrégia Corte se orienta no sentido
de considerar que, em se tratando de danos emergentes (dano positivo) e
lucros cessantes (dano negativo), ambos 'exigem efetiva comprovação, não se
admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da
realidade efetivamente provada' (REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA
CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe de 7/3/2014)"
(STJ, AgRg no AREsp 645243/DF, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j.
03.09.15) – Condenação à composição civil de danos materiais afastada em
função da ausência de provas, nos moldes do artigo 373, caput e inciso I, do
Código de Processo Civil – CPC/15 – INDENIZAÇÃO POR
DESVALORIZAÇÃO DOS IMÓVEIS – Afastamento -Alegação de perda de

 valor de mercado que não foi devidamente demonstrada – DANOS MORAIS
- Dano que se presume, ou seja, existe in re ipsa – O sofrimento vivenciado
pelos autores desdobra das raias do mero aborrecimento ou dissabor

 cotidiano – Diante da gravidade da violação, bem como em atendimento à
dúplice função ressarcitória-punitiva e às condições socioeconômicas das
partes, afigura-se adequada a fixação da indenização pelos prejuízos morais
em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos autores, reduzindo-se,
portanto, o valor arbitrado em primeiro grau de jurisdição - Índices de
atualização monetária e juros moratórios consoante modulação de efeitos
realizada pelo STF nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 4.357 e
4.425 - A correção monetária deve remontar à data do arbitramento (Súmula
362 do STJ), que corresponderá à publicação deste acórdão, e os juros
moratórios fluirão do evento danoso (abril de 2011), consoante entendimento
igualmente sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado de nº
54 ("Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de
responsabilidade extracontratual") - Honorários advocatícios sucumbenciais
fixados em 12% do valor da condenação, nos termos encartados no artigo 85,
caput, §§ 3º, inciso I, 11 e 14, do Código de Processo Civil – CPC/15,
observada a repartição equânime entre os patronos das partes – Sentença
parcialmente reformada – Recurso dos autores desprovido – Recurso do réu e

 (sem grifos no original) (TJ-SPreexame necessário parcialmente providos.
00094943220138260292 SP 0009494-32.2013.8.26.0292, Relator: Marcos
Pimentel Tamassia, Data de Julgamento: 07/11/2017, 1ª Câmara de Direito
Público, Data de Publicação: 09/11/2017)

 

 RECURSO INOMINADO. SAMAE - CAXIAS DO SUL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DE CANALIZAÇÃO.
ALAGAMENTO DE RESIDÊNCIA, OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO.
DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
RESPONSABILIDADE CIVIL - A responsabilidade civil do Estado (Latu
Sensu) é, em regra, objetiva, em razão da adoção da Teoria do Risco
Administrativo pelo artigo 37, § 6º, da CRFB. Por outro lado, haja vista que
nem toda conduta omissiva do Estado revela desídia estatal no cumprimento
de um dever legal, a responsabilidade civil do Estado em caso de omissão só
se verificará quando a reconstrução fática retratar a presença dos elementos
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da culpa. Demonstrado, pelo contexto probatório coligido, o liame causal
entre o ato omissivo culposo do Poder Público municipal (falta de
manutenção nos bueiros e medidas e prevenção de enchentes) e o dano
alegado (alagamento da residência da parte autora), presente o dever de
indenizar. DANO MORAL - Verificada a ocorrência de lesão a direito da
personalidade da parte autora, configurado está o dano moral indenizável,
cujo quantum, observado o caráter reparatório e pedagógico do instituto,
bem como o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, deve ser
mantido na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Precedentes
específicos. DANO MATERIAL - Correta... a interpretação dada pelo juízo a
quo ao analisar as provas constantes nos autos, arbitrando os danos materiais
no total de R$ 15.525,00. LUCROS CESSANTES - Correta, da mesma forma,
a condenação do réu ao pagamento de indenização por lucros cessantes - que
também é um dano material - no valor de R$ 4.000,00, na medida em este não
pode ser confundido com o faturamento bruto. ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA - Com relação à atualização monetária, considerando a
modulação de efeitos da ADI 4357/DF pelo Supremo Tribunal Federal, na
sessão realizada no dia 25/03/2015, deverá ser resguardada a aplicação do
IGP-M, com base na Lei Federal nº 9.494/1997, até a entrada em vigor da Lei
Federal nº 11.960/2009, quando, então, passa a incidir a aplicação do Índice
Oficial de Remuneração Básica da caderneta de poupança, a TR, e, a contar
de 25/03/2015, deverá ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial, o IPCA-E. Termo inicial - O termo inicial da atualização monetária
referente à condenação por danos morais é a data do arbitramento do valor
da indenização. Súmula 362 do STJ. Já com relação aos danos materiais, o
termo inicial da correção monetária deve ser a data do desembolso, nos
termos da Súmula 43 do egrégio STJ. JUROS DE MORA - Nos termos do
artigo 1º-F da Lei Federal nº... 9.494/1997, com a redação dada pela Lei
Federal nº 11.960/2009, estes devem ser calculados com base nos mesmos
juros aplicados à caderneta de poupança e contados a partir do evento
danoso, nos termos em que estabelece a Súmula n.º 54 do STJ.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - Assim, na forma do artigo 46 da Lei nº
9.099/95 e em atenção aos critérios de celeridade, simplicidade, informalidade
e economia processual elencados no artigo 2º da mesma lei, confirma-se a
sentença em segunda instância, constando apenas da ata, com fundamentação
sucinta e dispositivo, servindo de acórdão a súmula do julgamento.
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71006981021,
Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator:

   (sem grifos no original)Mauro Caum Gonçalves, Julgado em 26/07/2017).
(TJ-RS - Recurso Cível: 71006981021 RS, Relator: Mauro Caum Gonçalves, Data
de Julgamento: 26/07/2017, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 01/08/2017)

Desse modo, comprovados o evento danoso, o nexo de causalidade entre o dano e a conduta
omissiva do ente público réu, a obrigação de indenizar é medida que se impõe.

Com relação ao pedido de indenização por danos materiais, os recibos de Num. 7563624 - Pág.
2/13 apontam gastos com materiais de construção e mão de obra no valor total de R$ 11.531,00 (onze mil,
quinhentos e trinta e um reais), com datas correspondentes às enchentes relatadas e as fotografias
apresentadas demonstram que o imóvel do autor sofreu danos com as inundações, legitimando, assim, a
condenação para ressarcimento de tais despesas.

No que se refere à reparação por danos morais, sabe-se que, a partir da CF/1988, a
ressarcibilidade do dano imaterial foi definitivamente admitida, nos termos do art. 5°, incisos V e X, da
Carta Magna e reforçada pelo Novo Código Civil.
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No caso concreto, responderá o município réu pelos  causados, com base nadanos morais
responsabilidade subjetiva, como dito alhures.

O , conforme ensinamentos do ilustre Silvio de Salvo Venosa, é a lesão aodano moral
patrimônio psíquico ou ideal da pessoa, não tendo, portanto, uma base de equivalência como os danos
patrimoniais.

, é , bem como, a existência do nexoIn casu inconteste a efetiva ocorrência de danos morais
causal entre a conduta do demandado e o dano sofrido pelo (a) requerente, entendido aquele como a
condição sem a qual não haveria o dever de indenizar.

Faz-se, então, necessária a  psíquico afetado ao (à) autor(a), ourestauração do equilíbrio
compensação pelas ofensas aos direitos da personalidade - direitos líquidos e certos assegurados pela
Carta Magna e Código Civil.

Desse modo, a sua  vai depender da extensão dos danos psíquicos causados, avaliando-sefixação
os sentimentos de dor e angústia provocados dentro do contexto fático apresentado.

No presente caso, o (a) autor(a) reivindica os  decorrentes dos transtornos, abalosdanos morais
emocionais, angústia e aflição sofridos com as constantes inundações em sua residência, os quais foram
vivenciados, considerando os estragos provocados no imóvel, aliado ao sentimento de impotência, pois o
autor não tinha como conter as enchentes e ainda se viu exposto à contaminação por doenças, já que a
água de esgoto também invadiu a sua residência. O caso dos autos demonstra que o requerente estava
jogado à própria sorte, sem nenhum amparo por parte do Poder Público Municipal. É inadmissível que os
cidadãos, pagadores de impostos e tributos, não recebam dos entes públicos as respectivas
contraprestações de serviços essenciais e necessários para o bem comum da sociedade, como a
pavimentação de ruas e avenidas e o consequente escoamento das águas pluviais.

Ressalte-se que restaram demonstrados, nos presentes autos, não apenas a falha na prestação dos
serviços pelo Município réu, mas também o dano moral decorrente das tentativas empreendidas pelo autor
para solucionar a questão administrativamente, mediante prévio contato com o demandado, por
intermédio da Defensoria Pública Estadual, sem obter o sucesso desejado. É de bom alvitre frisar que não
se trata de simples aborrecimento decorrente de fatos cotidianos. O dano moral decorre da frustração do
administrado diante do fim almejado, bem como do desconforto e dos transtornos gerados pelo ente
público, aliado ao descaso do gestor municipal com a consequente violação da honra subjetiva da parte
autora.

Portanto, são inquestionáveis os abalos morais sofridos.

É verdade que o dinheiro fixado para o ressarcimento do dano moral não é capaz de apagar o
sentimentos de impotência, aflição e angústia vivenciados pelo (a) requerente, com as enchentes, mas
serve, na verdade, como uma compensação pela dor sentida e como reprimenda para o causador do dano,
razão pela qual fixo os danos morais no valor de .R$ 8.000,00 (oito mil reais)

Diante do exposto   os pedidos autorais, extinguindo o processo com, JULGO PROCEDENTES
resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, para:

I)   o , como responsável pelas inundações na residência doCONDENAR Município de Raposa
(a) requerente , devendo pagar a importância de EDVAN MUNIZ RODRIGUES R$ 8.000,00 (oito mil

, em favor do autor, a título de reparação pelos  experimentados, com juros de morareais) danos morais
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir do evento danoso (vide REsp
1132866/SP) e correção monetária com base no IPCA-E, a contar do arbitramento (Súmula n.º 362 do
colendo Superior Tribunal de Justiça).

II)  ainda o demandado a pagar a quantia de CONDENAR R$ 11.531,00 (onze mil, quinhentos e
, em favor do demandante, a título de , com juros detrinta e um reais) indenização por danos materiais
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mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir do evento danoso (vide REsp
1132866/SP) e correção monetária com base no IPCA-E, a contar do desembolso.

III)  ao Município de Raposa que, ,DETERMINAR dentro do prazo de 60 (sessenta) dias
execute as medidas previstas em plano técnico a ser elaborado e apresentado por profissionais
qualificados e da área do Município de Raposa com o fito de evitar que a água pluvial e a água de esgoto
invadam a residência do autor, durante o período chuvoso, sob pena de multa diária, no valor de R$

, limitada, a princípio, ao patamar de 20 (vinte) salários-mínimos, sem prejuízo500,00 (quinhentos reais)
de eventual majoração das astreintes e do teto imposto, no caso de descumprimento injustificado da
ordem judicial.

   , nos termos dos arts. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95, c/cSem custas e sem honorários advocatícios
o art. 27 da Lei n.º 12.153/2009.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Notifiquem-se DPE e Sub-procurador.

Efetuado o pagamento das indenizações, expeça-se o competente alvará judicial em favor da
, respeitando-se as disposições do ATO DAparte autora, para levantamento da quantia depositada

PRESIDÊNCIA DO TJ/MA n.º 001/2008, e, após, voltem-me os autos conclusos para extinção da
.execução

Após o trânsito em julgado, .arquive-se com baixa na distribuição

Raposa (MA), 12/07/2019.

 

 

 RAFAELLA DE OLIVEIRA SAIF RODRIGUES

 Juíza Titular

 

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. . 27. ed. atual, até EC n. 64. São1 Curso de direito administrativo
Paulo: Malheiros, 2010.
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