PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE MOSSORÓ
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Ação Civil Pública/PROC
Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte
Município de Mossoró / RN

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos etc.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL afora Ação Civil Pública, com
pedido liminar, em face do MUNICÍPIO DE MOSSORÓ, com escopo de obter provimento
jurisdicional que determine ao demandados a criação, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, de
faixas livres para pedestres, devidamente identificadas e sinalizadas, conforme disposição do item
6.10.8, da NBR 9050.
Aparelhou a inicial com documentos (fls. 31/723).
O demandado deixou de apresentar manifestação acerca da tutela de
urgência buscada, apesar de devidamente intimado.
Sucintamente relatados, passo ao exame da tutela de urgência.
A liminar em Ação Civil Pública encontra fundamento no artigo da Lei nº
7.347/83, que reza o seguinte:
“Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação
prévia, em decisão sujeita a agravo.”
Como se sabe, para concessão da liminar há necessidade de se verificar a
presença, concomitante, do periculum in mora e do fumus boni iuris.
No caso dos autos, busca o Ministério Público Estadual, impor ao Município
de Mossoró a obrigação de fazer, consistente na criação de faixas livres para pedestres nas calçadas
do centro de Mossoró, de acordo com a NBR 9050/2004, devido a ocupação irregular dos passeis
públicos por vendedores ambulantes, lojistas e comerciantes em geral, dificultando, assim, a
passagem dos pedestres.
O Código de Obras, Postura e Edificações do Município de Mossoró dispõe
em seu art. 131 acerca da utilização dos passeis públicos, in verbis:
Art. 131. Os passeios públicos (calçadas) são bens públicos de uso comum
do povo, de acesso livre, não podendo ser impedidos do trânsito de
pedestres.
Parágrafo único. Entende-se como acesso livre aqueles passeios
desobstruídos de barreiras arquitetônicas (barracas, mobiliários,
desníveis, obstáculos, equipamentos, veículos, mercadorias, produtos e
objetos em geral) que venham a impedir ou dificultar o trânsito livre de
pedestres em geral. (grifos acrescidos)
Já a Norma Brasileira 9050/2004 estabelece critérios e parâmetros técnicos
a serem observados quando do projeto, construção, instalação e adaptação de edificações,
mobiliário, espaços e equipamentos urbanos às condições de acessibilidade, com o claro intuito de
proporcionar à maior quantidade possível de pessoas, independentemente de idade, estatura ou
limitação de mobilidade ou percepção, a utilização de maneira autônoma e segura dos bens
públicos, definindo em seu itens 3.11 o que seria calçada:
3.11 calçada: Parte da via, normalmente segregada e em nível diferente,
não destinada à circulação de veículos, reservada ao trânsito de pedestres e,
quando possível, à implantação de mobiliário, sinalização, vegetação e

outros fins - Código de Trânsito Brasileiro.
Por sua vez, define a faixa livre como sendo a área do passeio, calçada, via
ou rota destinada exclusivamente à circulação de pedestres, disciplinando a largura mínima e
necessidade de que seja totalmente desobstruída, in verbis:
6.10.5 Interferências na faixa livre
As faixas livres devem ser completamente desobstruídas e isentas de
interferências, tais como vegetação, mobiliário urbano, equipamentos de
infra-estrutura urbana aflorados (postes, armários de equipamentos, e
outros), orlas de árvores e jardineiras, rebaixamentos para acesso de
veículos, bem como qualquer outro tipo de interferência ou obstáculo que
reduza a largura da faixa livre. Eventuais obstáculos aéreos, tais como
marquises, faixas e placas de identificação, toldos, luminosos, vegetação e
outros, devem se localizar a uma altura superior a 2,10 m.
Nesse diapasão, o Código de Obras, Postura e Edificações do Município de
Mossoró definiu em seu art. 132 a largura mínima da faixa livre de circulação de pedestre, a qual
deve ser totalmente desimpedida de obstáculos, nos seguinte termos:
Art. 132. Será obrigatória a execução de passeios em toda frente de
terrenos localizados em logradouros públicos providos de meio fio
obedecendo à legislação de acessibilidade em vigor.
§ 1º A largura mínima de passeios e calçadas será de 2,00m (dois
metros).
[...]
§ 4º A conservação e manutenção dos passeios caberá, sob as sanções
deste código, ao proprietário do terreno a que sirva.
Como se vê, as calçadas por constituírem bens de uso comum do povo,
devem ter acesso irrestrito e desimpedido pelos pedestres, sem barreiras físicas constituídas por
meio de barracas, camelôs, desníveis, obstáculos, veículos, mercadorias ou objetos em geral.
Com efeito, noticiam os autos que diversos vendedores ambulantes, bem
como donos de lojas, têm ocupado irregularmente os passeios públicos do centro da cidade, criando
obstáculos para a passagem de pedestres e dificultando a acessibilidade de pessoas portadoras de
necessidades especiais.
A obstrução de vias públicas mencionada à inicial, além de não depender
de provas, por ser fato público e notório, resta exaustivamente comprovado nos autos, havendo,
inclusive, registros de deficientes físicos e pedestres que circulam pelas ruas devido a ocupação das
calçadas por vendedores ambulantes e lojistas (fl. 12), demonstrando com clareza o perigo a que
estão submetidas as pessoas que circulam pelo centro de Mossoró.
Noutro quadrante, observo ainda que foram realizadas diversas audiências
públicas (fls. 377/381 e 413/414) com a presença do demandado visando regularizar a ocupação
dos passeis públicos, chegando o Ministério Público Estadual até a emitir diversas recomendações
ao ente público (fls. 382/389 e 424/425) no sentido de assegurar a livre circulação de pedestres
pelas calçadas do centro da cidade, as quais foram desconsideradas.
Pelo que se vê, a previsão constitucional de garantia do direito ao
meio-ambiente ecologicamente equilibrado, bem como sua defesa e preservação pelo Poder Público
e pela coletividade (art. 225 da CF) vem sofrendo afronta pela Administração Púbica, isso porque
as tentativas de solução na esfera administrativa foram esgotadas, permanecendo a situação
periclitante dos pedestres que circulam pelo centro de Mossoró, revendo-se possível a interferência
do Poder Judiciário no sentido de assegurar a observância do Código de Obras, Posturas e
Edificações do Município de Mossoró.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos:
"REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO
CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
ESCOAMENTO DE ESGOTO NAS VIAS PÚBLICAS ORIUNDO
DE
IMÓVEIS
PÚBLICOS.
DANO
AMBIENTAL
CARACTERIZADO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO DE FAZER
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CESSAR A CAUSA DA
DEGRADAÇÃO E DE RECUPERAR O

AMBIENTE
DANIFICADO.
DANOS
PATRIMONIAL
E
EXTRAPATRIMONIAL. NÃO CONFIGURADOS APLICAÇÃO DE
ASTREINTES. DIRECIONAMENTO AO ESTADO E AOS AGENTES
PÚBLICOS RESPONSÁVEIS PELO CUMPRIMENTO DA DECISÃO.
POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE
APENAS DA GOVERNADORA DO ESTADO DO RN DIANTE DA
SUA NÃO PARTICIPAÇÃO EFETIVA NOS AUTOS, SOB PENA DE
VIOLAÇÃO
AOS
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS
DO
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRECEDENTES DO STJ.
VALOR
DEMASIADO
DA
MULTA
POR
DIA
DE
DESCUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL. DIMINUIÇÃO.
PRAZO RAZOÁVEL PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS.
SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA
E APELAÇÕES CONHECIDAS E PROVIDAS EM PARTE." (TJRN –
3.ª C. Cível – AC 2011.013266-2 – Rel. Des. CLÁUDIO SANTOS – j.
22-8-2013) (grifos acrescidos)
"DIREITO CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
DE
RESPONSABILIDADE POR DANO CAUSADO AO MEIO
AMBIENTE. CONDENAÇÃO DO ENTE ESTATAL EM
OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. TRANSBORDAMENTO
DE FOSSAS DE DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL.
DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZOS AO MEIO AMBIENTE E À
COLETIVIDADE VIZINHA. NECESSIDADE DE MEDIDAS A FIM
DE EVITAR O TRANSBORDAMENTO DAS FOSSAS.
PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE QUE SE IMPÕE.
RESPONSABILIDADE DA EDILIDADE PÚBLICA. ART. 225, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DETERMINAÇÃO DO PODER
JUDICIÁRIO
PARA
CUMPRIMENTO
DE
DEVER
CONSTITUCIONAL.
INOCORRÊNCIA
DE
OFENSA
À
LEGALIDADE
ORÇAMENTÁRIA.
POSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO DE MULTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA PARA
O CASO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL.
SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA E APELO CÍVEL
CONHECIDOS E DESPROVIDOS." (TJRN – 1.ª C. Cível – AC
2011.008112-1 – Rel. Des. EXPEDITO FERREIRA – j. 14-11-2011)
(grifos acrescidos)
"CONSTITUCIONAL. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PUBLICA.
DANOS AO MEIO AMBIENTE. DESPEJO DE DEJETOS SÓLIDOS
E LÍQUIDOS ORIUNDOS DE HOSPITAL EM SOLO URBANO.
CONDENAÇÃO DO ESTADO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER E
NÃO FAZER. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
SUSCITADA PELO ESTADO. TRANSFERÊNCIA PARA O MÉRITO.
MEIO AMBIENTE. DEFESA. PRESERVAÇÃO. RESTAURAÇÃO.
FISCALIZAÇÃO. DEVER. PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE
DO ESTADO. RECONHECIMENTO. INT. DO ART. 23, VI E 225, DA
CF. LEGITIMIDADE EVIDENCIADA. DETERMINAÇÃO DO
PODER JUDICIÁRIO PARA CUMPRIMENTO DE DEVER
CONSTITUCIONAL.
INOCORRÊNCIA
DE
OFENSA
À
CLÁUSULA DA RESERVA DO POSSÍVEL. APLICAÇÃO DE
MULTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO. LEGALIDADE.
REDUÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DAS
OBRIGAÇÕES DE FAZER
CONSIGNADAS NA SENTENÇA.
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POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. REFORMA DA SENTENÇA
NESTE PONTO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO
RECURSO. - Segundo reiterada jurisprudência e abalizada doutrina, é o
Estado parte legítima para figurar no polo passivo de ação civil pública na
qual discute-se dano ambiental provocado por hospital público municipal,
do que é gestor. - Não se aplica à cláusula da reserva do possível, seja
porque não foi comprovada a incapacidade econômico-financeira do
Estado, seja porque a pretensão social de um meio ambiente equilibrado,
preservado e protegido se afigura razoável, estando, pois, em plena
harmonia com o devido processo legal substancial. - Não implica em
ofensa aos princípios da separação dos poderes, da razoabilidade, da
legalidade orçamentária e da reserva do possível, determinação do Poder
Judiciário para a implementação de medidas administrativas no âmbito do
meio ambiente, com o fito de resguardar a integridade de direitos
impregnados de estatura constitucional, quando se revela flagrante a
omissão estatal." (TJRN – 2.ª C. Cível – AC 2010.009668-6 – Rel. Juiz
Convocado NILSON CAVALCANTI – j. 5-4-2011) – Grifei.
Presente também o requisito atinente ao periculum in mora, na medida em
que relativamente as providências buscadas pelo Ministério Público reside vasta comprovação nos
autos da necessidade de adequação das calçadas e passeios públicos do centro de Mossoró, sendo
certo que os danos atualmente suportados pela coletividade pode se tornar irreparáveis ou de difícil
e incerta reparação, caso o direito pleiteado seja reconhecido somente ao final.
Por tais considerações, DEFIRO a tutela específica pretendida pelo
Ministério Público e determino que o Município de Mossoró, no prazo máximo de 90 (noventa)
dias, crie e implemente a faixa livre para pedestres, nos termos do art. 132, do Código de Obras,
Posturas e Edificações do Município de Mossoró, bem como dos itens 3.11 e 6.10.5 da NBR
9050/2004, devidamente identificada e sinalizadas, conforme pleiteado à inicial.
Encaminhe-se ofício aos Secretário Municipais de Desenvolvimento
Urbano e de Planejamento a fim de que seja dado imediato cumprimento a presente determinação.
Outrossim, em caso de descumprimento da presente determinação judicial
fixo uma multa diário no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em desfavor do ente público, sem
prejuízo de outras penalidades, conforme art. 461, § 5º, do CPC, previstas na legislação pertinente,
inclusive bloqueio de verbas necessárias à realização tutela buscada.
Cite-se o demandado, remetendo-lhe cópia da inicial e documentos que a
instruíram.
Advindo resposta com preliminares e/ou documentos, intime-se a parte
autora para apresentar manifestação.
Cumpridas as diligências supra, voltem-me conclusos.
Intimações de praxe.
Cumpra-se.
Mossoró-RN, 19 de fevereiro de 2014
Pedro Cordeiro Júnior
Juiz de Direito
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