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Apelação Cível n. 0900184-86.2018.8.24.0023
Relator: Desembargador Pedro Manoel Abreu

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO 
CIVIL PÚBLICA MANEJADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO 
DE SANTA CATARINA EM FACE DO MUNICÍPIO DE 
FLORIANÓPOLIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. 
REVITALIZAÇÃO DAS PASSARELAS DE PEDESTRES EM 
FRENTE AO CIC E AO CENTRO SUL, EM 
CONFORMIDADE COM A NBR 9050 (ATUALIZADA) E 
DEMAIS NORMAS LEGAIS VIGENTES. SENTENÇA DE 
PROCEDÊNCIA.

APELO DO MUNICÍPIO. PRELIMINAR DE FALTA DE 
INTERESSE DE AGIR EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE 
PROJETO DE MANUTENÇÃO DAS PASSARELAS COM 
IMPLEMENTAÇÃO POR EMPRESA CONTRATADA. 
INSUBSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. INQUÉRITO CIVIL 
INICIADO NO ANO 2012, SEM QUE ADMINISTRAÇÃO 
REALIZASSE QUALQUER REPARO NAS ESTRUTURAS. 
OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO QUE POSSIBILITA A 
ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO. 

O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode 
determinar que a Administração Pública adote medidas 
assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos 
como essenciais, sem que isso configure contrariedade ao 
princípio da separação dos Poderes", ressaltando, ainda, 
que "a análise da excepcionalidade da situação em concreto, 
a ensejar a intervenção, ou não, do Poder Judiciário na 
implementação de políticas públicas cabe ao Tribunal a quo, 
e não ao Supremo Tribunal Federal ( STF, relª. Ministra 
Cármen Lúcia).

PLEITO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA REALIZAR A 
OBRA. IMPOSSIBILIDADE, EM RAZÃO DA PREMENTE 
NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS.

 É de conhecimento geral que a situação de 
sucateamento e abandono que se encontram as passarelas 
da cidade é de total descaso, necessitando com a máxima 
urgência cuidados, reparos e manutenção permanentes que 
afastem os perigos expostos à circulação de transeuntes no 
local.

Não é crível, que a Administração Pública, com objetivos 
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e atribuições tão bem delineados, seja incapaz de cumprir 
obrigações das mais primárias, como a manutenção e 
conservação do patrimônio sob sua responsabilidade

ALEGAÇÃO DE LIMITAÇÕES FINANCEIRAS E 
NECESSIDADE  PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
ARGUMENTOS QUE NÃO PODEM SER INVOCADOS 
PARA SE EXONERAR DAS OBRIGAÇÕES 
CONSTITUCIONALMENTE CRIADAS.

A falta de dotação orçamentária e a existência de 
supostas dificuldades financeiras não têm o condão de 
afastar a responsabilidade do Município, pois no confronto 
entre o interesse unicamente financeiro dos entes públicos e 
a proteção de direitos fundamentais, deve prevalecer o 
último.

 RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 
0900184-86.2018.8.24.0023, da comarca da Capital 3ª Vara da Fazenda Pública 
em que é Apelante Município de Florianópolis e Apelado Ministério Público do 
Estado de Santa Catarina.

A Primeira Câmara de Direito Público decidiu, por meio eletrônico, 
por unanimidade, negar provimento ao recurso. Custas legais.

O julgamento, realizado no dia 21 de julho de 2020, foi presidido 
pelo Desembargador Luiz Fernando Boller, com voto, e dele participou o 
Desembargador Jorge Luiz de Borba.

Florianópolis, data da assinatura digital.

Desembargador Pedro Manoel Abreu
Relator
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RELATÓRIO

Trata-se de Ação Civil Pública, com pedido de medida liminar, 

proposta pelo Ministério Público de Santa Catarina em face do Município de 

Florianópolis, objetivando, em síntese, a imposição ao réu a obrigação de fazer 

consistente em providenciar a execução da obra de revitalização, no prazo 

máximo de 120 dias, regularizando as passarelas de pedestres situadas em 

frente ao CIC e ao Centro Sul, em conformidade com a NBR 9050 (atualizada), 

as demais normas legais vigentes.

Às fls. 370-741, o réu apresentou contestação, tendo o Parquet 

impugnado às fls. 753-758.

Proferia a sentença, o pedido foi julgado procedente, nos seguintes 

termos:

[...] Diante disso, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na 
presente ação, deferindo a liminar, para, com fundamento no art. 487, I, do 
Código de Processo Civil, determinar que o réu:

a) apresente, no prazo de 30 (trinta) dias, plano de execução das obras 
para reforma e adequação das passarelas de pedestres situadas em frente ao 
CIC e ao Centro Sul, em conformidade com a NBR9077/2001, NBR9050/2015, 
NBR9452/96 e demais normas legais vigentes, e;

b) execute a obra de revitalização, no prazo máximo de 120 (cento e 
vinte) dias, regularizando as passarelas, conforme a prova pericial anexa aos 
autos.

Comunique-se ao requerido, com urgência, para as providências cabíveis, 
sob pena de imposição de multa.

Irresignado, o Município recorre, pugnando pela reforma da 

sentença. Pra tanto, agitou preliminares de: a) falta de interesse de agir, pois as 

obras de manutenção das passarelas, objeto da demanda, estão em fase de 

projeto de implementação pela empresa Prosul, projeto este que engloba todas 

as passarelas indicadas na presente demanda; b) a decisão vulnerou o princípio 

da Separação dos Poderes; c) as limitações financeiras a que está sujeito 

impede que seja dado cumprimento imediato a todas as obras de premente 

necessidade; d) em janeiro de 2018 foi editado o Decreto n. 18.278/2018, 

declarando estado de emergência decorrente das fortes chuvas que assolaram a 



                                                         
4

Gabinete Desembargador Pedro Manoel Abreu - RRS 

região; e) há necessidade de prévia dotação orçamentária; f) a sentença obrigou 

o Município a apresentar plano de execução de obras de reforma das passarelas 

no prazo de 30 dias em frente ao CIC e ao Centro Sul em 30 dias e a executar a 

obra de revitalização no prazo de 120 dias, sendo  impossível realizá-las em tal 

período; f) é necessário atribuir efeito suspensivo ao recurso em vista do prazo 

irrisório concedido.

Ao final, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Em sede de contrarrazões, o apelado pugnou pela manutenção do 

decisum.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. 

Gladyz Afonso, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

O pedido de efeito suspensivo ao recurso foi negado às fls. 

851/853.

Este é o relatório.



                                                         
5

Gabinete Desembargador Pedro Manoel Abreu - RRS 

VOTO

Sem delongas, nega-se provimento ao recurso.

O Município de Florianópolis alega a carência da ação por falta de 

interesse processual, pois sustenta que está elaborando um projeto para 

recuperação das passarelas próximo a Rodoviária Rita Maria, ao CIC, ao 

Shopping Iguatemi e ao Centro Sul, e que estão em vias de execução pela 

empresa PROSUL.

De largada, é evidente que o Ministério Público Estadual, ao ajuizar 

a presente actio, teve por objetivo resguardar o direito à saúde os interesses 

difusos, coletivos e individuais homogêneos. Ao contrário, é fato incontroverso 

neste processo que a tutela almejada está relacionada aos direitos à vida, à 

saúde e à integridade física e que a precariedade das passarelas de pedestres 

situadas em frente ao CIC e ao Centro Sul causam risco para os usuários, tanto 

que a passarela de frente ao CIC está interditada.

Nesse sentido, o art. 127 da Constituição Federal, determina que "o 

Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do 

Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 

interesses sociais e individuais indisponíveis" (ex vi art. 6º da Constituição 

Federal).

Vê-se, portanto, que cabe ao Ministério Público o atendimento às 

demandas coletivas e individuais, a depender do caso concreto relacionadas ao 

direito à saúde, uma vez que indisponível.

De mais a mais, as afirmações do município são contraditórias, o 

Inquérito Civil que instrui a presente Ação Civil Pública é de 2012 e desde então 

o Município não realizou nenhuma obra de revitalização, foi omisso e inapto ao 

deixar de realizar a manutenção periódica das passarelas de pedestres. Vir à 

Juízo e alegar que agora irá fazer um projeto, sem indicar qualquer data de 

quando haveria a publicação do edital ou sequer a data prevista para se 

realizarem a manutenção, reparo ou substituição das passarelas é uma atitude 
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irresponsável, que demonstra o descaso e o menoscabo com o esforço do 

Ministério Público em fazer com que a Administração zele pelo patrimônio que é 

obrigado a conservar para o uso seguro da população. E tal assertiva é 

confirmada com a desídia para com o patrimônio público. Tamanha, que o laudo 

pericial apresentado deixou evidenciado que as passarelas de frente ao CIC e ao 

Centro Sul oferecem risco de segurança aos usuários em razão de problemas de 

corrosão nos guarda-corpos que "encontram-se em estado avançado de 

corrosão, inclusive com perda de longarinas e rompimento de pontos de fixação, 

perdendo assim sua função de apoio e proteção".

Quem por aquelas passarelas já passou, pode perceber - é público 

e notório - que são compostas de pisos pré-moldados, suspensos por estruturas 

metálicas. A ação do tempo, notadamente naqueles pisos pré-moldados, feitos 

de concreto e malha de ferro, por onde passam inúmeras pessoas e ciclistas 

todos os dias, seja a trabalho ou para práticas esportivas saudáveis, põe-se a 

questionar a segurança da estrutura. E, ao que se pode perceber, a existência de 

ação, provavelmente precedida de fase investigatória, só realça a suspeita de 

que se trata de estrutura merecedora de ação pública urgente.

E se o prefalado projeto da administração estava em vias de ser 

implementado, por qual motivo o Município tentou obstar os efeitos da sentença 

com a afirmação de que não possuía condição de realizar aquelas obras no 

prazo de 120 dias fixado na sentença? 

Ora, uma coisa é certa, se está próximo de atingir o cumprimento 

da ordem judicial, não faz sentido algum objetar-se a sua eficácia. Se se refere à 

violação do princípio da Separação dos Poderes, esta Corte, e também as 

Cortes Superiores, tem costumeiramente adotado a orientação de que cabe ao 

Poder Judiciário o controle de políticas públicas, quando eventuais omissões 

estatais puderem colocar em risco direitos individuais e coletivos dos cidadãos, a 

exemplo da segurança das passarelas instaladas na cidade de Florianópolis. 

Somente em casos muito pontuais esta Corte entendeu ter havido violação ao 
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princípio da Tripartição dos Poderes, e ainda assim a matéria versada nestes 

autos carece ser examinada de forma aprofundada.

Nesse sentido deixou assente a Excelsa Corte: "o Poder Judiciário, 

em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote 

medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como 

essenciais, sem que isso configure contrariedade ao princípio da separação dos 

Poderes", ressaltando, ainda, que "a análise da excepcionalidade da situação em 

concreto, a ensejar a intervenção, ou não, do Poder Judiciário na implementação 

de políticas públicas cabe ao Tribunal a quo, e não ao Supremo Tribunal 

Federal." (EDRE n. 700.227/SC, relª. Ministra Cármen Lúcia j. 23-4-2013).

Noutro norte, nem se alegue falta de previsão orçamentária. Das 

duas uma: ou a existência de projetos e a promessa de execução constitui mera 

promessa política feita, ou tais projetos já estão inseridos no orçamento. E note-

se que um dos argumentos trazidos pelo Município é no sentido de que falta ao 

autor interesse de agir, porque 'todas as passarelas' discutidas na ação estão 

incluídas no projeto de manutenção.

Aliás, A falta de dotação orçamentária e a existência de supostas 

dificuldades financeiras não têm o condão de afastar a responsabilidade do 

Município, pois no confronto entre o interesse unicamente financeiro dos entes 

públicos e a proteção de direitos fundamentais, deve prevalecer o último.

Sobre este ponto, extrai-se da relatoria do signatário:

Apelação cível e reexame necessário. Ação civil pública. Constitucional e 
administrativo. Reforma urgente de escolas ante a precariedade de seus 
sistemas de prevenção de incêndios. Manifesta omissão do Poder Público. 
Dever do Estado, arrimado em disposições da Constituição Federal e do 
Estatuto da Criança e do Adolescente. Direito fundamental à educação. Norma 
que não pode ser transformada em promessa política inconsequente, nos 
termos da jurisprudência do STF. Urgência manifesta. Invasão de competência 
e violação do princípio da Separação dos Poderes. Inocorrência. Ausência de 
dotação orçamentária e licitatória. Irrelevância, ante a natureza fundamental dos 
direitos violados e da comprovada urgência da medida. Reserva do possível. 
Inaplicabilidade. Sequestro de verbas públicas em caso de descumprimento da 
obrigação. Medida aplicada com acerto. Recurso e remessa desprovidos. O 
direito à educação significa, "em primeiro lugar, que o Estado tem que aparelhar-
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se para fornecer, a todos, os serviços educacionais, isto é, oferecer ensino, de 
acordo com os princípios estatuídos na Constituição (art. 206); que ele tem que 
ampliar cada vez mais as possibilidades de que todos venham a exercer 
igualmente esse direito; e, em segundo lugar, que todas as normas da 
Constituição, sobre educação e ensino, hão que ser interpretadas em função 
daquela declaração e no sentido de sua plena e efetiva realização. A 
Constituição mesmo já considerou que o acesso ao ensino fundamental, 
obrigatório e gratuito, é direito público subjetivo; equivale reconhecer que é 
direito plenamente eficaz e de aplicabilidade imediata, isto é, direito exigível 
judicialmente, se não for prestado espontaneamente" (José Afonso da Silva). 
(TJSC, Apelação Cível n. 0007167-67.2013.8.24.0067, de São Miguel do Oeste, 
rel. Des. Pedro Manoel Abreu, Terceira Câmara de Direito Público, j. 
28-03-2017).

É sabido que a atual estrutura das passarelas é grave, cogitando 

até mesmo na possibilidade de colapso caso não venham a ser adotadas 

atitudes positivas urgentemente, o que trará prejuízos irreparáveis à cidade e à 

população que delas faz uso.

Quanto ao prazo exíguo para cumprimento das obrigações, não há 

se cogitar de prorrogações, pois é de conhecimento geral que a situação de 

sucateamento e abandono que se encontram as passarelas da cidade é de total 

descaso, necessitando com a máxima urgência cuidados, reparos 

e manutenção permanentes que afastem os perigos expostos à circulação de 

transeuntes no local.

Não é crível, que a Administração Pública, com objetivos e 

atribuições tão bem delineados, seja incapaz de cumprir obrigações das mais 

primárias, como a manutenção e conservação do patrimônio sob sua 

responsabilidade. O tema é de extrema urgência e relevância, dada a gravidade 

da situação apresentada. Não é aceitável, não se tolera mais o descaso do 

Poder Público, que continua escondido atrás de premissas inconsistentes e 

omissões recorrentes para atender os interesses mínimos da população.

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, mantendo incólume 

a sentença.

Este é o voto.
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