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A RELAÇÃO MEIO/FIM NA TEORIA GERAL DO
DIREITO ADMINISTRATIVO

Tércio Sampaio Ferraz Junior
Professor Titular de Filosofia e Teoria Geral do
Direito da Faculdade de Direito da Universidade
de São Paulo - USP

1. Como sabemos, entre os princípios constitucionais dos
Estados de Direito, relativos à Administração pública, está, em primeiro
lugar, o princípio da legalidade. Ao início, ele era concebido no sentido
de que todo elemento de um ato da administração pública devesse ser
expressamente previsto como elemento de alguma hipótese normativa:
a norma devia, pois, fixar poderes, direitos, deveres etc., modos e sequências dos procedimentos, atos e efeitos em cada um de seus componentes e requisitos de cada ato etc. A isto se contrapunha o agir do âmbito privado, livre na sua autonomia. Essa concepção rígida do princípio da legalidade correspondia à concepção do poder administrativo
como poder executivo e, pois, da Administração como execução. Como, entretanto, desta forma, a Administração Pública não teria podido
funcionar, encontraram-se duas válvulas: a discricionariedade e as ordens da necessidade, válidas para atos administrativos a adotarem-se
em circunstâncias extraordinárias.
·
Na experiência contemporânea, o princípio da legalidade assume um significado diverso, mais limitado, num certo aspecto, porém
mais afinado, sob outro: atém-se à atividade administrativa enquanto
esta se exprime em atos que possuem um conteúdo autorizativo. Assim,
podemos dizer (v. Giannini, p.83), o valor do princípio da legalidade
mudou, sendo hoje mais que uma regra do conteúdo da atividade administrativa, uma regra do seu limite, inserindo-se na dialética da autoridade e da liberdade. Em conseqüência, nos casos em que a atividade
administrativa não exprime esta dialética, ele não precisa ser aplicado,
como, por exemplo, a atividade de programação do Estado e de outros
entes públicos, que não se exprimem por atos autoritativos. Em função
disto, por exemplo, M. Hauriou introduziu, na França, a noção de regime administrativo para indicar a substância do princípio da legalidade
enquanto caracterizador da administração do Estado contemporâneo. A
noção, contudo, suscitou debates ainda vivos na doutrina francesa, das
quais se ocupam os seus tratadistas.
2. O regime referido costuma ser caracterizado juridicamente
através de dois princípios: a) supremacia do interesse público sobre o
privado e b) indisponibilidade dos interesses públicos. Na doutrina
francesa, o debate se dá em torno da busca de um critério capaz de
impor um cunho sistemático ao complexo de regras administrativas.
No século 19, este critério se localizou na noção de "poder público",
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que se delineava na distinção entre atos de império e atos de gestão. A
atividade administrativa do Estado seria aquela via autoridade, i.é, "poder de comando". Mais tarde apareceu a noção de serviço público, substitu (da, posteriormente, pela de interesse público e utilidade geral. O
debate, contudo, não se encerra aí e ainda hoje soluções combinatórias são ensaiadas.
3. De qualquer modo, é óbvio que a proclamação dos dois principias mencionados encampam a necessidade de se estabelecer um
critério para distinguir, integrar e justificar o sistema de Direito Administrativo. A aceitação de ambos envolve, a nosso ver, um esquema de
meios/fins aplicado de modo evidente. Apesar desta evidência, a relação meio/fim não.é assumida com plena percepção.
4. A Ciência do Direito, na verdade, desde que se estabeleceu
como ciência da sistematização e da interpretação do direito positivo,
não tem quase relações com as demais ciências sociais. Ela vive numa
ilha. A constituição específica de seu objeto parece permitir este isolamento. Em conseqüência, observa-se nas argumentações jun'dicas, quando estas empregam conceitos como o de fins e meios, uma certa ingenuidade, se comparada com os refinamentos das teorias da decisão
das outras ciências. O que se encontra, em geral, são afirmações do
tipo: os meios devem estar adequadamente relacionados aos fins, submetidos, neste sentido, a regras de decisão que mais parecem servir à
manifestação de boas intenções do que instruções para tomada de
decisão.
5. Conforme a tradição jusnaturalista da maioria de nossas
dogmáticas, permanece, até certo ponto, uma evidência a afirmação
de que normas jurídicas se relacionam à ação humana enquanto voltada para a consecução de fins, de tal modo que suas sanções fomentem os bons fins e impeçam os maus. Também os direitos e deveres do
governante se submetem a estas formas coativas.
6. Ora, esta concepção pressupõe, grosso modo, uma ordem
social em que os papéis políticos não estão diferenciados por critérios
próprios, mas se determinam, heteromamente, por razões religiosas,
familiares, militares etc.. Só na base desta pressuposição é que sepoderia admitir que os fins preenchessem sua dupla função: 1) integrar um complexo de ações numa unidade -ª.2) justificá-lo.
7. O que se pode dizer, no entanto, tendo em vista as complexas sociedades contemporâneas, é que a diferenciação social crescente torna duvidosa a antiga conexão entre a integração de um complexo de ação e a justificação deste complexo por meio do conceito
de fim. Ainda assim encontramos afirmações de uso corrente, entre
nossos juristas, como a de que o Estado, na sua função executiva
Estudos de Dir Público, S. Paulo, I (2), jul(dez. 1982
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além de criar situações jurl'dicas de caráter subjetivo por meios diretos
e indiretos, "promove a manutenção da ordem e o fomento da cultura e
da prosperidade do país" (M. Mazagão - Curso de Direito Administrativo, p. 108).
8. Na verdade, porém, mesmo quando acentuamos os fins do
Estado, não se pode ignorar que a pura racionalidade dos fins como
única forma prográmatica fracassa, quando o sub-sistema político de
uma sociedade se diferencia e se torna autônomo. Na realidade, aliás,
foi o que sucedeu quando através da concepção de Estado de Direito,
paradoxalmente, a concepção finalista foi enterrada e, imperceptivelmente, foi retirada a validade jurídica da antiga racionalidade dos fins.
O que se pode dizer é que, portanto a fórmula orientadora meios/fins,
com a passagem para o Estado de Direito, perde sua imediata relevância jurídica, sendo deixada de lado pelo desenvolvimento do Direito
Administrativo, que a vê com certa desconfiança, limitando-a crescentemente ao campo da discricionaridade. Mesmo aí, porém, a estrutura
funcional do esquema meio/fins, não é percebida com clareza. O fim é
apresentado como fundamento para a justificação dos meios, mas circunscrito a casos excepcionais que exigem outras regras, como a de
que meios não permitidos não podem ser empregados, porque fins que
só podem ser alcançados por meios proibidos não podem ser juridicamente vinculantes. Estas formulações nos colocam, na verdade, dentro
de uma capciosa tautologia que, afinal, serve apenas para fundamentar
decisões que já tenham sido previamente tomadas. Em consequência,
porém, quando tautologias como esta se tornam por demais evidentes,
o jurista tende a responsabilizar o político pelo problema, sem se aperceber de que sua causa está nas suas técnicas mesmas de tratamento da
relação meios/fins, as quais não permitem que o esquema seja adequadamente jurisdicizado. Vide, por exemplo, a querela em torno da
chamada "prisão cautelar".
9. Por tudo isso, o jurista hoje, quando se fala de meios e
fins, pensa logo em "abuso" e nos problemas correlatos. O que ele é
incapaz de perceber é algo que alguns filósofos do direito, como Miguel
Reale, vinham apontando, de certa maneira, há muito tempo: a relação
entre fim e valor. Em nosso contexto, poderíamos dizer que o qu~ os
juristas não percebem (ou não conseguem aceitar) é a peculiar função
dos fins, localizada na neutralização axiológica das conseqüências.
Luhmann, pág. 58 ss). A permissão jurídica da ação de Estado é, via
de regra, vinculada a fatos tipos já definidos na sua generalidade. A
aproximação da realidade se dá através de contínua precisão, diferenciação e classificação dos tipos e através do esquema retórico regra/exceção. O uso heurístico da neutralização axiológica só é tratado praticamente no campo destinado à discricionariedade e assim mesmo
como um terreno à parte, não regulado e só sob certas condições. Na
verdade, porém, as duas grandes dificuldades conceituais de uma
Estudos de Dir. Público, S. Paulo, I (2), jul/dez. 1982
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teoria geral do direito administrativo, mostram controvérsias que têm
uma relação direta com este problema teórico do esquema fins/meios:
a questão sobre os limites do princípio da legalidade da administração
e a questão da limitação da discricionariedade dos conceitos indeterminados.
1O. Na verdade esta questão pode ser percebida pela oposição
entre os que chamaríamos de modos de validação do direito. Embora
o conceito de validade jurídica conheça muitas interpretações, a predominância do positivismo analítico tem levado o jurista a encarar a
questão da validade como um conceito de vigência. Neste sentido, a
lição de Kelsen, ainda que não expressamente, é aceita pela maior
parte dos tratadistas, mormente no direito público. A validade é, assim, reconhecida como uma relação entre uma norma dada e a conformidade a preceitos superiores que determinam o seu estabelecimento. Esta noção, tão simples no seu enunciado, esconde, a nosso ver,
dois processos que se cruzam de forma nem sempre coordenada. Para
entendê-las, porém, é preciso definir a noção de validade em termos
que chamaríamos de pragmáticos, isto é, que dizem respeito às interações entre o emissor e o receptor das normas.
11. Encarando-se a norma jurídica como um enunciado
prescritivo que estabelece entre o emissor e o receptor da mensagem
uma relação de autoridade, podemos dizer que através de normas o
editor comunica ao sujeito uma superioridade hierárquica no sentido
de que pode aceitá-lo ou negá-lo, mas não pode desconfirmá-lo. Aceitar a autoridade significa cumprir-lhe os preceitos; negá-la significa
descumprí-los, mas sujeitando-se aos riscos decorrentes, aceitando
esta decorrência; desconfirmá-la significaria ignorar a autoridade, agir
como se ele não existisse. Assim, por exemplo, o ladrão que furta e
foge nega a autoridade; já o revolucionário que assalta e desafia está
desconfirmando a autoridade. Ora, uma autoridade só se mantém como
tal na medida em que é capaz de, ela própria, desconfirmar ou desacreditar uma eventual desconfirmação do sujeito, encarando esta
desconfi rmação como mera negação.
12. Pois bem: neste contexto, diríamos que uma norma é
válida na medida que seu editor consegue manter-se como autoridade
perante o sujeito, i.é, na medida em que se imuniza contra eventuais
desconfirmações. Juridicamente, esta imunização se obtém através
de outra norma que por sua vez a obtém de outra, significando isto
que a validade é uma relação de imunização dentro de um ordenamento. A imunização, entretanto, é obtida através de duas diferentes técnicas de validação que denominar(amos técnica finalista e técnica condicional (ver nosso Teoria da Norma Jurífica, pág. 109).
13. Ambas as técnicas representam, na verdade, relações
entre meios e fins, mas com cargas imunizantes diferentes. Assim,
Estudos de Dir. Público. S. Paulo. l (2), jul./dez. J 982
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uma norma imuniza outra condicionalmente na medida em que lhe fixa
as condições de edição como a competência, as hipóteses de incidência,
deixando em aberto os fins a serem atingidos. Por sua vez, uma norma
imuniza outra finalisticamente na medida em que lhe fixa os fins a serem atingidos, deixando os meios em aberto. O efeito imunizador, em
ambos, está em que, pela pré-fixação dos meios ou dos fins, a autoridade pode decidir, neutralizando possíveis críticas desconfirmadoras.
Mas sua imunização é diferente nos dois casos.
14. Pode-se dizer que se a validação usada é condicional, torna-se possível, para a autoridade, desvincular os meios dos fins, responsabilizando-se pelos meios, mas não pelas consequências. Ora se
estes meios estão já fixados, a autoridade se exime de críticas quanto
aos fins, desde que se ateve aos meios. Neste sentido, para controlar se
uma norma é válida basta regredir no processo hierárquico e verificar,
na cadeia das normas, se os meios estabelecidos foram utilizados.
15. Distinto é o caso da validação finalista. Aqui não é possível
desvincular meios e fins, pois a pré-fixação dos fins exige que eles sejam
atingidos. Para isto a autoridade tem de encontrar os meios adequados,
sendo, pois, responsável pela própria adequação, ou seja, não só pelos
fins, mas pelos meios também. Neste caso, o efeito imunizador da
fixação exige da autoridade um comportamento não-automático, mas
participante, pois da mera utilização de um meio qualquer não segue
necessariamente o fim. Neste sentido, para controlar se uma norma é
válida não basta regredir no processo hierárquico, mas é preciso verificar, de caso para caso, se a adequação foi obtida. Se o controle da validade condicional é generalizante, o da finalista é casuístico.
16. A luz destas distinções podemos dizer que as administrações públicas são, na verdade, sistemas de tratamento de informação
sob regime administrativo o qual combina, estruturalmente as duas
validações. Primordialmente, estes sistemas recebem informação do seu
mundo circundante, dão-lhes um tratamento e as devolvem, na forma
de decisões, para o mundo circundante. Ora, a validação condicional
regula a entrada das informações que serão, então, tomadas como
causa da decisão. Já a validação finalista regula a saída, as decispes,
que provocarão efeitos no mundo circundante. Ou seja, aquilo que
decide o que é interesse público e que será tratado pelo sistema da
administração é a norma validada condicionalmente. E o que decide
da legitimidade pública dos efeitos é a norma validada final ísticamente.
Assim, a validação condicional imuniza o regime administrativo contra
as consequências criticáveis das decisões, ou seja, o importante é que se
tomem decisões conforme as prescrições legais e isto basta, em princípio. Já a validação finalista imuniza o regime administrativo quanto à
adequação dos efeitos aos meios. Com isto, a administração pública se
torna relativamente livre em relação ao seu mundo circundante.
Estudos de Dir. Público, S. Paulo, I (2),jul. /dez. 1982
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17. Sua autonomia, contudo, não depende, como se vê, da
mera fixação de meios, mas da correlata fixação dos fins. Ou seja, sua
autonomia não repousa nem nos chamados fins do Estado nem no
automatismo dos meios, mas na possibilidade de uma auto-programação de suas decisões por intermédio de uma adequada combinação das
técnicas finalista e condicional.
18. Ora, interpretando-se o regime administrativo à luz deste
esquema meios/fins, expresso nas mencionadas técnicas de validação,
podemos iluminar, de um ângulo diverso, uma observação de Celso
Antonio Bandeira de Mello (pág. 310), segundo a qual o trabalho teórico/prático do jurista visa a descobrir a rationale que congrega e unifica
um complexo de cânones e normas. Esta racionalidade é teleológica,
escondendo, pois, um processo de neutralização de valores, mesmo
porque, como vimos, o que define se um interesse é público ou privado
não é sua repercussão intensa ou secundária sobre a sociedade, mas o
regime que o disciplina. Ou seja, da multiplicidade dos valores sociais
em jogo, cabe ao legislador decidir, por meio de validação condicional,
quais deles serão reputados como manifestando um interesse público.
Assim, do princípio da supremacia do interesse público, por exemplo,
decorrem importantes consequências, como a posição privilegiada do
órgão encarregado de zelar e de exprimir o interesse público nas relações com os particulares e a posição de supremacia do órgão naquelas
relações (Celso Antonio Bandeira de Mello, pág. 294). Estas consequências exprimem fins, como a proteção assegurada aos interesses públicos,
aos quais se ligam meios que lhes são assegurados, como a presunção de
veracidade e legitimidade dos atos administrativos, benefícios de prazos
em dobro, prazos especiais para prescrição de ações etc .. Da conjugação
dos dois princ(pios segue ainda a exigibilidade dos atos administrativos
e a executoriedade com recurso à compulsão sobre pessoa ou coisa
e a execução de ofl'cio.
19. Graças à técnica de validade condicional, ao administrador
é possível desvincular, nestes casos, meios e fins, respondendo pelos
meios corretos, mas eximindo-se de responsabilidade pela fixação dos
fins. Ou seja, se os meios determinados forem usados corretamente,
mas deles não se seguiram os fins colimados, ele não tem uma responsabilidade solidária pela opção (política) do legislador. Assim, do
princípio da indisponibilidade dos interesses públicos, entendido no
sentido de que os interesses públicos não se encontram à livre disposição de quem seja, por inapropriáveis, segue não apenas um poder mas
um dever em relação a um objeto, cingindo o administrador ao cumprimento da finalidade que lhe serve de parâmetro. Isto significa, afinal, que o decididor não tem a responsabilidade dos fins em termos de
um compromisso futuro; apenas comprova se se verificam as hipóteses
preestabelecidas, podendo, deste modo, manter-se objetivo e neutro.
Estudos de Dir. Público, S. Paulo, I (2),jul./dez. 1982
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20. Neste ponto, o princípio da legalidade é fundamental, ao
lado de outros. Ele subordina explicitamente a atividade administrativa
à lei. Esta subordinação é, no fundo, uma relação de meios e fins, pois a
atividade mencionada se vincula à vontade da lei, não só em termos de
conformidade, mas também de autorização como condição da ação.
Desta vinculação decorrem consequências, como a possibilidade de se
definir o desvio de poder ou seu abuso, ao que se conjuga o princípio da
ampla responsabilidade do Estado. Mas por isso mesmo o princípio da
legalidade tem também um efeito de validação final ística para o legislador, pois este, ao fixar na lei um conjunto de princípios, até inconscientemente, se vê prisioneiro de um sistema que ele próprio instaura.
Ou seja, o mesmo princ(pio que para o administrador o alivia do compromisso com o futuro, cinge o legislador de modo finalista, não podendo este separar a sua responsabilidade pelos meios da dos fins e
vice-versa; os quais, são para ele, solidários. Este é, aliás, o sentido mais
profundo da legalidade nos Estados de Direito. Esta solidariedade, por
sua vez; reverte à própria administração, enriquecendo a responsabilidade condicional do administrador.
21. De mesmo modo, a discricionariedade se balisa pelo
mesmo esquema, pois, por maior que seja o seu campo, ela estará
modelada pela lei. Como diz Celso Antonio Bandeira de Mello, ela se
contém num interregno referente ao espaço preench ível através de
objetivos sucessivos e comportamentos encadeados, espaço este que se
abre entre os atos (meios) e as finalidades, isto é, a noção de interesse
público. A discricionariedade surge maior ou menor, "ao longo do
itinerário conducente ao implemento da finalidade que a lei houver
consagrado" (v. pág. 425).
22. Na verdade, a conhecida distinção entre ato vinculado e
ato discricionário mostra, afinal, com clareza o uso das duas técnicas de
validação. O ato vinculado nada mais é, neste sentido, que uma decisão
validada de modo condicional, enquanto o discricionário se refere à
decisão validada de modo finalista. No primeiro, a imunização ocorre
pelo correto e rigoroso emprego dos meios. No segundo, a solidariedade
entre meios e fins exige a correta adequação, tendo em vista os fins
fixados e a atingir. E óbvio que, neste caso, deve existir por par~e do
administrador uma disposição aceitável de meios e fins, de modo a alcançar-se o consenso e a cooperação mais concretos possíveis entre os
interessados. Este esforço não é inofensivo, pois leva a uma considerável
sobrecarga da racionalidade da decisão, obrigando à admissão de várias
informações e objetivos secundários no decurso da decisão. Ou seja,
elas são racionalizadas através de uma espécie de cálculo de rentabilidade.
23. A técnica de validação finalista faz, portanto, do ato discricionário uma norma cuja validade jamais se liberta do juizo de valor
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do seu emissor. Não lhe bastam, por isso, os requisitos da validade condicional (os requisitos formais da vigência), pois a atuação em vista de
um objetivo programado exige um controle também político e em detalhe, de cima a baixo, pois a mera utilização dos meios não significa que
deles decorram, necessariamente, os fins colimados. Assim, a verificação
da sua validade nos obriga a pensar em probalidade e chances, escalas
móveis, proporções de valores e oportunidades condicionadas pelo
tempo. Ou seja, levam-se em conta, dada a impossibilidade de uma
impessoalização neutra, o procedimento utilizado, a competência (não
jurídica) especializada e, sobretudo, as repercussões para além das consequências puramente jurídicas, pois os seus resultados inesperados não
são um mero agravamento possível, mas serão tidos como não justificados.
24. Pode-se constatar, pelas observações aqui apresentadas, que
a relação meios/fins, via técnicas jurídicas de validação, tem implicações importantes, nem sempre aprofundadas pela Dogmática. Não foi
nossa intenção seguir-lhe as repercussões até as últimas consequências,
mas apenas levantar alguns aspectos mais gerais do problema. Quer-nos
parecer, contudo, que um exame mais detalhado das técnicas está a
merecer a atenção do jurista, pois elas abrem um campo sensivelmente
ampliado para as investigações da Ciência do Direito.
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PROTEÇÃO JURfDICA DOS INTERESSES DIFUSOS
Mônica Herman Salem Caggiano
Procuradora Municipal-Assessora Técnico-Legislativa
no Gabinete do Prefeito de São Paulo.

1. Introdução - Partindo do pressuposto já proclamado, em
consenso pacífico, pelos tratadistas, no sentido de que não haveria lugar
para o Direito na ilha solitária de Robinson Crusoé, porquanto o Direito, como fenomeno próprio da vida em sociedade, é dirigido exatamente à "coordenação dos interesses que se manifestam na vida social,
de modo a superar e compor os conflitos que se verificarem entre seus
membros" (l), avulta lógica e irretorqu ívef a relevância de se definir
a serviço de quem e do que devem ser editadas as regras jurídicas.
Pois bem, tradicionalmente, a tarefa da ordem jurídica tem
sido concebida como voltada a "harmonizar as relações sociais intersubjetivas" (2), conotação acentuada em plano processual como reflexo
da própria orientação e ideologia do sistema clássico burguês que gira
em torno do indivíduo.
Com efeito, produto do pensamento liberal do século XIX,
que herdou a hostilidade do "l'ancien régime" pelos "corps intermédiaires", a teoria da ação judiciária foi elaborada numa perspectiva
individualista, correspondendo a um modelo edificado para amparar
situações de conflitos entre interesses individuais.
Corroborando tal entendimento, assegura BARBOSA MOR E f RA corresponder a estrutura clássica do processo "a um modelo
concebido e realizado para acudir fundamentalmente a situações de
conflito entre interesses individuais, campo de eleição dos instrumentos
tradicionais de tutela judiciária ... " (3)
E, conquanto as relações interindividuais não tenham deixado
de revestir a notoriedade que lhes era emprestada pelos textos elaborados sob a ótica individual ístico-Jiberal, forçoso reconhecer que, hoje, na

(l) -

CINTRA. Antônio Carlos de Araujo, GRLNOVER, Ada Pellegrini.
DINAMARCO. Cândido R. , Teoria Geral do Pro cesso . 2a. ed., R.T.,
editôra S.Paulo. 1979, p. 3.

(2)

id. ibidem.

(3)

BARBOSA MOREIRA. Jo~é Carlos, A Ação Popular do Direito Brasileiro como Instrumento de Tutela Jurisprudencial dos chamados "Interesses Difusos" , in Temas de Direito Processual. Saraiva, S.P .. 1977.
p.llO.
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sociedade contemporânea, marcada pelo avanço tecnológico e pela
moderna visão de produção e consumo de massa, novos interesses
exsurgem; interesses já não mais vinculados ao indivíduo; porém, reclamos espalhados, plurissubjetivos, geralmente pertinentes à "qualidade
de vida" (4), interesses dos quais ninguém e todos são titulares (5) e,
que, de sua parte, não podem prescindir da tutela jurisdicional.
Em suma, como estampa com invulgar nitidez a lição de
CAPPELLETTI, a questão que se coloca de forma aguda no campo
social da megalópole, marcado pela diversificação dos interesses econômicos e pelo quadro de massa que tem dominado o último quartel
deste século, é a atinente ao acesso à Justiça dos grupos intermediários,
pensamento sintetizado na indagação: "Hanno i gruppi intermedei
acesso alia giustizia?'' (6)
2. Objeto do Estudo - Como já tivemos oportunidade de
frizar, a doutrina processual, construída com superfície na cosmovisão liberal burguêsa é voltada basicamente para a salvaguarda de
interesses pessoais, tendo como núcleo a teoria do direito subjetivo titularização numa determinada pessoa de uma situação objetiva de
vantagem (-;") - inserindo, portanto no seu instrumentário mecanismos
direcionados à resolução de conflitos inter-subjetivos.
O paradoxo processual reponta, destarte, quando se considera
o contraste entre a teoria e a realidade prática, o conflito entre a letra
e a vida contemporânea que descortina novos interesses, de configuração coletiva, "necessidades e interesses, esses, que sofrem constantes
investidas e agressões, também de massa, e que põem à mostra a existência de outros conflitos metaindividuais ... " (8)

(4)

cf. CAPPELLETTI. Mauro, Formazioni Sociali e lnteressi di Gruppo
Davanti Alia Giustizia Civile. Riv. di Dir. Proc. n<? 3/361, ps. 265 e 372.

(5)

op. cit. sup .. p. 362.

(6)

CAPPELLETTI op. cit.:A teoria do direito subjetivo, oriunda da tradicional contrapo11ição entre a "faculta!! agendi" e a "norma agendi" e remodelada, especialmente. pelos tratadistas alemães do século passado, continua
denominando a doutrina jurídica contemporânea, inobstante a acentuada
polêmica que ainda perdura acerca da exata terminologia. Sobre a matéria bastante elucidativa a lição de ADA PELLEGRINI GRINOVER.lançada em nota de rodapé (8) na obra As Garantias Constitucionais do
Direito de Ação, R.T. ed. 1973.

(7)

GRINOVER. Ada Pellegrini, A Tutela Jurisdicional dos Interesses Difusos. p. 2

(8)

GRINOVER , Ada Pellegrini, A Tutela Jurisdicional dos Interesses Difusos, p. 2
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Sensível à complexidade da problemática, a doutrina italiana,
em especial, tem enfrentado a questão de modo mais enérgico, dedicando-lhe particular atenção através da multiplicação de congressos,debates
e publicações (9) que convergem na exigência de uma tutela própria
desses novos interesses intersubjetivos, reclamando dos processualistas a
coragem de reconhecer que, hoje, a par das situações que costumeiramente servem de suporte aos institutos processuais, novos fatos sociais
passam a reclamar pelo abrigo processual contra as agressões que, de
sua parte, já se concretizam num quadro de massa. (lO)
Tal preocupação, aliás, desenvolveu-se celeramente por quase
a maioria dos países, em tons e estilos variados, conduzindo, à exemplo
do caso francés ( ll), a uma reorientação jurisdicional e legislativa,
ainda que bastante tímida, atingindo parcialmente a questão.
Diante desse complexo e interessante quadro, que a mais
perfunctória incursão na literatura jurídica comparada fotografa, é,
pois, nosso propósito examinar o modelo vigente e, embora inexista a
procura de soluções plenamente ajustáveis à matéria, perquirir acerca
da possibilidade de adequação dos instrumentos processuais às novas
situações sociais, mesmo que tal operação implique numa profunda
metamorfose dos esquemas tradicionais. (12)
Enfim, sem a pretensão de exaurirmos o assunto, permitimonos destacar no panorama dos "interesses difusos", partindo dos clássicos conceitos processuais, a tendência direcionada à remodelação das

(9) -

Entre os mais recentes congressos que elegeram o tema por objetivo, de
se lembrar o de 197 4 de Pavia sobre "Le Azioni a Tutela di lnteressi
Colletivi". o realizado , no mesmo ano , em Varenna a respeito "Degli
lnteressi Diffusi" e o de 1975 em Salermo. Dentre os autores que se
dedicaram ao exame da matéria de se recordar, MARO CAPPELLETTI, DE VITA, TROCKER e VIGORITTI e, entrenósADAPELLEGRINI GRINOVER e BARBOSA MOREIRA.

(lO)

Apud DENTI Vittorio , Le Azioni a Tutela Di lnteresssi Colletivi, in
Riv. Dir. Proc. p. 29, 1974.

(ll)

Na França, a edição da célebre "Lo i Royer" de 1973 introduziu relevante brecha no sentido de autorizar o ingresso na Justiça às associações·
privadas com o escopo de assegurar uma tutela eficaz aos interesses
dos consumidores.

(12) -

Adverte CAPPELLETTI que o reconhecimento dos denominados "interesses difusos" opera muito mais que uma metamorfose. uma \·erdadeira remlução no campo judiciário civil, exatamente. por se contrapor
à tradicional ideologia liberal e individualista que ainda impera nesta
específica esfera do direito.
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fórmulas tradicionais _que regem a atividade processual com o escopo de
assegurar a tutela jurisdicional desses interesses emergentes, garantindo,
em decorrência, a participação pública por intermédio do direito
de ação.
3. Interesses Difusos - Interesses Coletivos - Para ADA
PELLEGRINI GRINOVER, que entre nós maior atenção dedicou ao
tema, a característica dos interesses difusos não reside apenas na metaindividualidade. E explicita: "trata-se de interesses comuns a uma colet ividade de pessoas, que não repousam necessariamente sobre uma relação base, sobre um vínculo jur ídico bem definido que as congrugue."
( 1 :3)

Em verdade, advertem os processualistas italianos perdurar
ainda acentuada confusão e polêmica acerca do exato entendimento
das expressões "interesse coletivo" e "interesse difuso", por inúmeros
tratadistas considerados como sinônimas. A própria imprecisão do conceito que se pretende traduzir por tais expressões, aliás, conduz a uma
terminologia vacilante, motivando, até, a posição de PORTO PISANI
que prefere se referir simplesmente a "interesses superindividuais".
( 14) Autores há, inclusive, que, a exemplo do entendimento perfilhado por G. Borré, assinalam que a fórmula "interesses difusos" amplamente utilizada em termos alusivos, exprime, não tanto uma série
de situações já identificadas, mas uma propensão cultural voltada a
gerir de modo diverso o fenômeno judiciário, tendência ainda vaga e
que pode assumir as mais variadas formas. ( 15)
Oferecendo sua colaboração à polêmica que cerca a matéria,
observa VIGORITI que, embora ambas as fórmulas "interesses coletivos/interesses difusos" - reflitam uma pluralidade de situações de
vantagem de caráter individual, há, no primeiro caso, uma organização,
expressão da estrutura unitária do grupo, que assegura uniformidade
de tratamento dos interesses correlatos, bem como dos efeitos do provimento judiciário, porquanto, no segundo, os interesses apresentam-se,
ainda, "atomisticamente considerati", carentes de um equacionamento
que lhes permita "valutazione unitaria". (16)

(13) -

GRINOVER. Ada Pellegrini , op. cit. ult. , p. 3

(1 4) -

Apud BARBOSA MOREIRA, op. cit .. p. 11 3

(15) -

Apud VIGORITI. Vicenzo.
fre, 1979. p. 29.

(16) -

VIGORITTI , op. cit.,p. ---1-2.

Inte res~ i

Colletivi e Processo , Milão, Giuf.
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De outra parte, na ótica de ANNA DE VITA, preocupada em
traçar uma linha divisória entre tais conceitos, a expressão "interesses
difusos" assume aspecto que a relaciona mais a um estado mais fluído
da realidade plurissubjetiva e não, meramente, a uma comunidade de
pessoas genericamente organizada e identificável. E, trilhando esta
linha de raciocínio, é que a insígne jurista distancia o "interesse difuso"
da tradicional característica associativa, de fusão coletiva para o·alcance
de um escopo comum, registrando o interesse coletivo não se diferencia do interesse individual numa perspectiva quantitativa, consubstanciando-se, porém, numa "qualidade" dessa, traduz indo uma força
coesa dos interesses individuais que, numa determinada situação assumem relevância jur íd ica, como detentora de um novo predicado e em
função desta nova conotação. (17)
Na realidade, o interesse coletivo, como realçado com perspicácia por ADA PELLEGRINI GRINOVER e por BARBOSA MOREIRA, encontra por superHcie uma RELAÇÃO -BASE, um vínculo jurídico que congrugue os indiv(duos ao redor de um interesse comum. E
nesta perspectiva, aliás, que DE VITA visualiza o clássico exemplo do
grupo de farmacêuticos que decide implantar uma entidade sindical para a tutela dos interesses da categoria. (18) Identifica-se aqui, perfeitamente, o elo de interligação que culmina por unificar as aspirações de
cada um dos membros da comunidade de farmacêuticos, canalizando-as
através da estrutura unitária do ente sindical.
BARBOSA MOREIRA, que, por seu turno, elaborou percuciente exame da matéria, arrola os exemplos do fenômeno societário e
o do condomínio que pressupõem a presença de uma ligação de base
"de que participem todos os membros do grupo, e um interesse (. .. )
que, para cada um dos membros, nasce em função dela ... " ( 19)
Dessas ponderações pois, dimana um dos pontos individualizantes dos "interesses difusos" que reside na ausência de uma R E LAÇÃO - BASE entre seus titulares, resultando, ainda, irrepreensível a
assertiva de ADA PELLEGRINI GRINOVER no sentido de que o predicado da meta-individualidade não basta para a configuração de tais
aspirações, porquanto, os interesses coletivos, por sua vez, consubstanciam-se em interesses que transcendem a esfera individual para posicionarem-se numa plataforma suprasubjetiva.

(17) -

(18 ~

-

(19) -

DE VITA . Anna, La tutela giuri~dizionale degli inlere,;se collettivi nella
prospettiva del 5Í~tema francese. in La tutela degli intere,;~i diffusi nel
diritto c.: omparato . .\lilão. 1976. p. 350f:j 52
id. ibid .
BARBO~A

.\IOREIR.-\. op. cit.. p. 111
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Ademais, no panorama jurídico vislumbram-se outros interesses como, por exemplo, à ordem pública, à defesa comum e à segurança
pública, os quais, conquanto plurissubjetivos, transpondo a perspectiva
individual, na medida em que constituem interesses de que todos partipam - não correspondem à noção de "interesses difusos". Cingem-se,
na verdade, ao clássico conflito - autoridade x indivíduo - posicionamento em hipótese alguma compartilhado pelos "interesses difusos",
cuja área de conflito extravasa tais limites para abarcar" o interesse à
contenção dos custos de produção e dos preços que se contrapos ao
interesse à criação de novos postos de trabalho; o interesse à preservação das belezas natura is conflitante com o interesse da indústria edi1ícia, ou de destinação de áreas verdes a outras finalidades; o interesse
ao transporte automobilístico não poluente e barato em contraste com
o interesse por um determinado tipo de combustrvel. .. " (20)
Acresce que, tais interesses, embora "comuns a uma coletividade de pessoas, não repousam necessariamente sobre uma relaçãobase, sobre um vínculo jurídico bem definido que as congregue. Tal
vínculo -segundo BARBOSA MORE IRA - pode até inexistir, ou ser
extremamente genérico, reduzindo-se, eventualmente, à pura e simples
pertinência à mesma comunidade política". E, como resultado lógico, o
conjunto dos interessados apresenta -por sua vez- contornos fluidos,
móveis, esbatidos, a tornar impossível, ou, quando menos, superlativamente difícil , a individualização exata de todos os componentes. (21)
Por isto é que, trilhando identico entendimento, adverte
GIANNINI: os "interesses difusos" não são nem públicos, nem coletivos; são interesses que não tem titular "e aduz: o dia em que um "interesse difuso" encontrar titular tornar-se-á ou coletivo ou público ... "
( 2 :2 )
Em suma, reportando-nos à lição de VILLONE; caracteriza-se
o "interesse difuso" por sua ampla área de "conflitualitá", própria,
aliás, das opções políticas presentes no quadro de participação pública. (2 3)
4. Interesses Difusos - Participação Política - Forçoso é
convir que o reconhecimento dos "interesses difusos" implica no acolhimento de novas formas de participação, principalmente, na medida
em que se acentua a preocupação no sentido de se lhes conferir meios
hábeis à sua defesa.

(20)

GRINOVER, Ada Pellegrini. op. cit .. p. 4
Jo ~é

Carlos. op. cit .. p. 112/ 113.

(21)

BARBOSA MOREIRA.

(22)

Apud VIGORITI. op. t it.,nota 22. p. -lO.

(23)

Apud GRlt\lOVER. op. cit.. p. 4
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De fato, no quadro contemporâneo, onde se destaca a "conflitualitá" de massa (24), afigura-se crescente a necessidade de uma
tutela flex fvel e eficiente dos interesses de grupos contra os ataques e
abusos da "civilização de massa". !: que, adverte ADA PELLEGRINI
G R INOVE R "não se pode duvidar do interesse dos detentores do
poder, econômico e político, no sentido de controlar e absorver o alto
fndice de conflitos metaindividuais criados pelos "interesses difusos".
E aduz - um dos meios desse controle é exatamente a institucionalização das formas de participação (. .. ) uma tentativa de gestão racional de
determinados setores da vida coletiva ... " (2.5)
Neste contexto o reagrupamento espontâneo dos "corps intermediaires" emerge como solução inevitável e com a relevante tarefa
de salvaguardar o interesse do grupo. Atenuada a desconfiança para
com as sociedades parciais a que ROUSSEAU dedicava extrema algeriza (26), começam a surgir e a proliferar novos grupos, novas classes
de indivfduos que, "conscientes de sua comunhão de interesses, de suas
necessidades e de sua fraqueza individual" reunem-se, não mais para
combater exclusivamente a tirania dos governantes, mas a "opressão das
maiorias, os interesses dos grandes grupos econômicos, a indiferença dos
poluidores, a inércia, a incompetência ou a corrupção dos burocratas".
(27)

(24) -

Bastante ilustrativo neste sentido o conflito já estabelecido na Alemanha.
acerca da ampliação do Aeroporto de Frankfurt, cuja execução foi projetada no espaço. hoje , ocupado por uma flore sta. Militantes do movimento ecológico. bem como um grande número de pe~30as da região . insurgindo-se contra a obra programada. durante me~e:S passaram a ocupar o
bosque, morando em cabanas, com o escopo de evitar a destruição da
área verde enquanto buscavam resolver o caso mediante solução pleblicitária.in (Estado de São Paulo, edição de 15.11.1981. p.17). O conflito
"in casu ". como se depreende do mais perfunctório exame. transpõe as
fronteiras dos interesses meramente interindiúduais para se situar no
campo caracterizado por DENTI como de "conflitualitá di massa".
Vislumbra-se aqui, também , a participação política a que deu ensejo a
luta pela proteção dos direitos difusos.

(25)

GRil'WYER. op. cit.. p. 5.

(26)

Já na época setecentista in,urgia-"e Rousseau contra as denominadas
"sociedades parciais", advertindo que o perfeito enunciado da vontade
geral dependia da inexistência de "sociedade parcial" para que cada
cidadão pudesse manifestar o próprio "pensament " - RO USSEAu.
Jean Jacque:;. O Contrato Social e outro" e,critos, Ed. Cultrix, S. Paulo.
Trad. de Rolando da Silva. p. -1-l.

(27) -

GRINOVER. op. cit.,p. 5.
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No novo panorama, dei ineado pela concientização da força do
grupo, o indiv(duo tende a romper as correntes de sua própria debilidade defronte das potências industriais, impondo sua participação em setores, como, por exemplo, o urbanístico, o pertinente à defesa dos
consumidores, o da indústria edil ícia e tantos outros.
E, é, justamente, dessa problemática que gira em torno das
necessidades coletivas que exsurge o novo conceito de "interesse difuso " , dando margem, a nível constitucional, de novos direitos, como o
direito ao ambiente , à saúde, etc ...
Assim é que o constituinte italiano inseriu na segunda parte
do artigo 9<? do texto constitucional o princ íp io de tutela à paisagem
e ao patrimônio histórico e artístico da nação, prevendo, ainda, através
do dispositivo do art. 32 a proteção à saúde como "direito fundamental
do indiv íduo e interesse da comunidade". ( 28 )
Embora menos incisivo, o documento constitucional brasileiro
focaliza soluções similares, delineando princípios de tutela de interesses
difusos, nos artigos 175, § 4<?, 176, parágrafo único, 180, e arts. 160 e
165, itens XV e XVI.
Releva notar, outrossim, que no nosso sistema constitucional,
em que o elenco de direitos e garantias não é concretizado num "numerus clausus" , a possibilidade de se estender a proteção genérica prevista
no § 36 do artigo 153 aos direitos difusos torna extremamente interessante a investigação, conduzindo o analista a um campo de pesquisa
mais flexível , com amplas possibilidades de, de forma harmônica,
acomodar a proteção desses interesses, em evolução, no amplo rol · dos
d ireitos decorrentes do regime e dos princípios que a nossa Lei Maior
adota. (29)
Não basta, porém, o mero reconhecimento desses interesses e
de sua relevância em termos de assegurar a participação pública das minorias, como forma de racionalização do poder. (3 0) Urge, na realidade,
a elaboração de uma adequada regulamentação dessa participação dos

(28) -

_\rt. 9? (C.ltaliana): ·'A República ........ Ela pro tege a paisage m e o
patrimônio históri co e artístico da Nação": Art. 32 : "A Repúbli ca
protege a saúde como dire ito fundamental do indi\·íduo e interesse da
coletividade ... " . in DLTERGER . Maurice . Constitutions Et Documents
Politiques, P. U.F .. Pari~. 1974.- trad. nossa.

(29) -

Preconiza o § .'36 do art. 153 da Co n stitui ~ão Federal: "A e~pec i fi ca ~,: ão
dos dire itos e garantiao expressos n e~t a Conot itu ição não exclu i outro,
direitos e garantias decorrenteo do regime e dos princípios que ela adota."

(30) -

Neste sentido posit· io na-"c DE.\Tl enfa tizan do a in ~ ufi ci ê n c ia da mera
previsão da possib ilidade de par ti' ipat;ão dian te Ja au,ência de instrumentos adequados à , ua fu ncionabil idade. - op. ci t., p. .339.
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grupos, com previsão de provimentos que possam efetivamente, transpor as barreiras processuais clássicas e oferecer a devida tutela, assegurando-lhes o acesso à Justiça, mediante o deferimento de capacidade
própria para postular em juízo. Por tais razões, inclusive, é que o tema
atinente ao reconhecimento e proteção dos direitos difusos assume
maior relevância no âmbito processual, o qual, afinal, cuida do instrumentário destinado à tutela dos interesses deduzidos em juízo.
5. Lide - Institutos Processuais Clássicos - O direito processual, como por mais de uma vez registrado no decurso do presente
trabalho, floresceu no terreno do liberalismo, acentuando-se-lhe, principalmente, a conotação de garantia da liberdade individual, de instrumento de realização da justiça.
Decorrência lógica de sua linha evolutiva, portanto, a acentuada preocupação com a figura do indivíduo, direcionando os teóricos à
criação de um instrumental adequado à proteção dos interesses individuais. Daí deflui, inclusive, a perspicaz observação lançada por CARNELLUTTI ao frizar que a premissa de todo ordenamento jurídico
consubstancia-se no "interesse coletivo de composição de conflitos
individuais" (31)
De fato, no esquema processual clássico, o sujeito do interesse
é o homem, surgindo o conflito quando duas ou mais pessoas tem interesse sobre um mesmo bem, que, a uma só pessoa, possa satisfazer.
E, neste contexto a lide aparece, de forma, natural qualificada pela
pretensão não satisfeita de um dos interesses em contraste, ou, na feliz
colocação de ADA PELLIGRINI GRINOVER, como "a tentativa resistida da realização de um interesse." (32)
Pois bem, exsurge o processo como mecanismo destinado à
resolução de conflitos de interesses, voltado, pois, à composição de
lides com o escopo de restabelecer a ordem jurídica. Nesta perspectiva
inclina-se ainda o pensamento de CARNELLUTTI, o qual, partindo da
idéia de que o objeto do processo é a justa composição da lide, reduz,
até, "a jurisdição à pura decisão de lides." (33)

(31) -

Apud CALA:\IA~DREl, Piero. El concepto de "Litis" en el pensamento
de Francesco Carnellutti, in Estudios sobre el Proceo Civil. Ed. BihL
Argentina. 1961

(32)

CINTRA. GRINOVER e DINAMARCO , op. cit., p. 4.

(33)

Apud CALAMANDREI, op. cit., p. 267.
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E, conquanto combatida a doutrina edificada por CARNELLUTTI, notadamente, por se limitar a uma perspectiva sociológica no
exame da lide, (3-+) reconhecem os tratadistas, sem divergência, como
campo operatório processual o conflito de interesses entre duas pessoas,
deduzido em juízo. (.'{3)
A lide, instituto básico do sistema processual- por justamente
ensejar toda a atividade jurisdicional a se desenvolver ao seu redor- na
cosmovisão tradicional configura, portanto, o conflito de interesses
interindividuais resultante de uma pretensão insatisfeita.
Demais disso, a estrutura processual encontra-se minada por
clássicas regras e principias norteadores, como o da representação e o
da substituição processual, o do ·contraditório, que encontra expressão
no célebre brocardo romano "auditur et altera pars" e o pertinente ao
perfil da incidência da decisão judicial que é vizualizado através dos
limites subjetivos e objetivos da coisa julgada. E, ao lado desses, alinha-se a questão da legitimação e o interesse de agir, institutos que oferecem o suporte adequado ao processo de conteúdo individualista, confinado ao tradicional conflito entre Tizio e Caio e resolvfvel mediante o
ressarcimento de Tizio por dano decorrente de ato ilfcito de Caio. (36)
Em verdade, nos moldes tradicionais do direito processual, o
pedido do autor para fazer jus à apreciação judiciária deve apresentar
determinados pré-requisitos essenciais, cuja ausência autoriza o ju íz a
recusar-lhe o conhecimento. Donde deflui que a lide, para ser julgada,
deve apresentar certas condições, porque ela, registra LIEBMANN "só
pode ser decidida se for adequada e apropriada àquele conflito" (37)
São as condições da açâ'o ou os requisitos indispensáveis relacionados
à pretensão deduzida pelo autor, para que o Estado proceda à justa
·
composição da lide.
Avulta, assim, como uma condição da ação, a legitimidade e o
interesse de agir, exigências vinculadas à necessidade por parte do autor
do provimento judicial pedido para a satisfação do interesse material,
idéia que, entre nós vem vazada nos termos do artigo 6<? do diploma
processual civil que preconiza:

(34) -

Liebmann. seguindo . a esse passo, a orientação de CALAMANDREI
conclui que "es tava ~:om razão quando afirmava que a lide. tal corno
a entende CAR;\TELLCTTI. é conceito wcio lógi co e não jurídico·'. O Despacho Saneador e o julgamento do :\lérito. publicado em Revista Forense,\'. 10-l/2 16.

(35)
(36)

LIEBMAl\'N. op. cit. supr.
Cf. CAPPELLETTI, op. cit. 388.

(37)

LIEBMA.NN. op. cit.. p. 139.
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" Art. 6~ - Ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei."
Em princípio, destarte, é titular da ação "a própria pessoa que
se diz titular do direito cuja tutela é pleiteada, podendo ser demandado
aquele que seja titular da obrigação correspondente". (38)
Acresce que, a tais conceitos já arraigados no panorama processual, junta-se a teoria edificada pela doutrina alemã dominante no sécu lo passado que, retomando a noção de direito subjetivo, como imposição da vontade ind ividual, possibilitada pelo ordenamento jurídico
passou , na sua evolução, a realçar a distinção entre interesses juridicamente protegidos e direitos subjetivos em contraposição a interesses
juridicamente irrelevantes (39) . Sob a égide da tese elaborada ao redor
do direito subjetivo, só ao titular do direito cuja tutela é pleiteada é
deferida a legitimidade para acionar o aparato da máquina judiciária
( 40) , cuja ação, tão só, mediante legitimação extraordinária cometida
pelo legislador ( 41) poderia vir a ser detonada por outras pessoas, em
nome próprio, porém no interesse alheio.
Ora, em tema de interesses difusos, em que o interesse é compartilhado por milhões de sujeitos, dificilmente identificáveis, os quais,
afinal, compõem a sociedade parcial atingida, a questão ganha vulto
quando se indaga a quem seria conferida legitimidade para pleitear a
tutela jurisdicional.
Releva, ·ademais, perquirir acerca de posição das máximas do
"contraditório" e a atinente a coisa julgada, princípios que, neste específico campo, só mediante profunda alteração poderiam continuar
orientando a atividade da máquina processual.

(38)
(39)

CINTRA. GRI~O VE R e DE"AMAR CO . op. cit.. p. 224.

(40)

Neste diapasão observa D E~ T l que " em termos de legitimação o problema (proteção dos ·'interes,e, difusos"), é provavelmente insolúvel, porque deve-se reconhecer que o conceito de legitimação é estreitamente
vinculado a uma determ inada co ndição da ação . a qual. de sua parte,
é modelada em torno da tutela dos direitos subj etivo s de origem codicista " . op. cit. p.,544.

(41) -

Exe mplo típico de legitimação ex traordinária é a ação po pular em que
o cidadão em nome próprio ingressa em juízo na defesa do interesse
da Administração Pública. f: a figura da legitimação ex traordinária ou
da substituição processual preconizada pelos especialistas.

cf.

G RI~O YER.

Ada Pellegrini. As Garantias Constitucionais ..., p. 47.
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Sensível à relevância da questão a moderna doutrina, seguida,
ainda que de forma incipiente, pela jurisprudência, tende a reconhecer
a impotência dos velhos esquemas processuais diante desses interesses
emergentes, constatando a necessidade de remodelação dos tradicionais
conceitos de responsabilidade civil e de tutela ressarcitória, bem como
daqueles pertinentes à coisa julgada e ao princípio do contraditório.( 42)
Demais disso, o "dado político", próprio do conflito meta individual,de conotação difusa, remodela o próprio conceito de processo,
o qual, de clássico instrumento de solução de lides intersubjetivas é
transformado em "meio de solução de conflitos metaindividuais, por
isso mesmo tipicamente políticos" ( 43) , alteração que não escapa à
atenta investigação dos especialistas, os quais, a exemplo de DENTI,
registram que, nesse cenário, até a "ação consagra uma operação pol ítica do direito, provocada pela inadequação das técnicas tradicionais''
(44)
De qualquer forma, a mais breve incursão no campo do direito
comparado põe à luz, de modo claro e inequívoco, uma acentuada
tend~ncia evolutiva no sentido de introduzir soluções aptas à tutela
dos interesses de grupo, adaptando-se, inclusive, velhos institutos ou
remédios do arsenal processual para a defesa dessas aspirações comuns
a um segmento da sociedade.
Por isso é que, afigura-se oportuno o exame ainda que suscinto, das técnicas que, na ausência de mecanismos específicos, tem sido

(42) -

Como será verificado adiante , a tutela ressarcitória afigura-se insuficiente para a solução dos conflitos de interesses de ordem difusa, porquanto tais int~resses nem sempre permitem sua redução à valores
pecuniários. De outra parte, vale indagar a quem atingirá a sentença
proferida num caso que verse sobre interesse de grupo, pois, via de
regra a de cisão judicial vale "inter partes". Por derradeiro , no que tange
ao princípio do contraditório, é obvio que tal máxima não poderá ser
aplicada na sua plenitude , como aliás demonstrou o célebre caso EISEN
vedou o prosseguimento de uma "class action" face à impossibilidade
prática de notificar todos os membros da "class", permanecendo na
história como clássico exemplo da ineficácia das regras processuais
clássicas no concernente ao campo dos interesses difusos. V. sobre a
matéria VIGORITTI , op. cit. , p. 278 "in fine" e CAPPELLETTI, op.
cit. , p. 397.

(43)

GRINOVER. op. cit. , p. 8

(44)

Apud GRINOVER. op. cit. , p. 8.
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empregadas na salvaguarda dos "interesses difusos" notadamente voltadas à proteção do meio ambiente e dos consumidores, bem como das
soluções vislumbradas pelos diferentes ordenamentos jurídicos com o
escopo de superar o impasse oriundo da conscientização dos denominados "corps intermediaires".
f

6. Tratamento dos Interesses Difusos - Soluções no Direito
Comparado - lnobstante a reduzida receptividade da tese que proclama a necessidade de proteção e tratamento adequado dos "interesses
difusos", a literatura jurídica comparada tem fotografado tênues tentativas no sentido de assegurar a tutela desses interesses, experiências que,
no entanto, resumiam-se, até há pouco tempo, a reflexos da tradicional
dictomia - público x privado.
Nos termos dessa orientação, descortinava-se à proteção dos
"interesses difusos" dois diferentes espaços. De um lado englobando a
autorização ao indivíduo - atingido por um ato lesivo de um interesse
coletivo - para que agisse com vistas ao prejuízo singularmente sofrido
e, de outro, a possibilidade cometida ao Ministério Público de titularizar
a açao de caráter coletivo.
Nenhuma dessas soluções, contudo, conduziu a resultados satisfatórios, porquanto se, sob o primeiro enfoque, a fragilidade individual implicava na flagrante inocuidade da demanda, de outro, a atuação
do Ministério Público, pela própria posição que assume no cenário pol ítico-jurídico, afigura-se inadequado aos fins propostos.
Neste diapasão aponta CAPPE LLETTI a insuficiência da legitimação deferida à figura do indivíduo para agir, exclusivamente, para
a reparaça'o do dano individualmente sofrido, notadamente, porque,
nesse campo, o dano individual, na maioria das vezes, não induz o indiv(duo a pleitear a sua recomposição. E, se, eventualmente, fosse intentada ação judicial, o confronto com as grandes potências econômicascomo ocorreria nos casos de defesa do consumidor ou de agressão à
higidez ambiental, onde o cidadão teria que se defrontar com a potente
indústria edil ícia - posicionaria o demandante num típico papel quixotesco, já não mais ajustável ao mundo contemporâneo. ( 45)
Além disso, o custo de uma ação dessa espécie viria desencorajar qualquer tentativa de caráter individual direcionada a amparar o
"interesse difuso" ( 46) hipótese a que pode ser acrescido o perigo de
(45)
(46) -

CAPPELLETTI, op. cit., p. 373/374.
O problema do custeio do processo configura relevante impedimento a
que. mesmo o indivíduo zeloso, solicite a tutela judicial de um interesse coletivo. questão que mereceu o exame dos especialistas - a exemplo de TROCKER. e entre nó~ BARBOSA MOREIRA - que enquadram o problema no rol das questões a serem ainda superadas para o
adequado tratamento proce~sual dos "interesses difusos".
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uma compensação pecuniária, pois, forçoso convir que, o indiv(duo,
isolado, está muito mais propenso a ceder às pressões das potências econômicas diante das vultosas recompensas oferecidas. ( 4 7)
Quanto ao Ministério Público, embora meritória a idéia de se
lhe deferir a guarda do interesse coletivo, apontam, ainda, os tratadistas
i tal ianos, três óbices naturais e, praticamente, intranspon fveis, quais
sejam : a) o vínculo ao Poder Executivo que acabaria invalidando sua
id oneidade na defesa de interesses das minorias; b) a índole de suas
funções, próxima à da atividade julgadora, que o impediria de "divenire
il dinamico paladino d'interessi di gruppi, di comnitá, di classi"; ( 48) e
por derradeiro, a falta de especialização em esferas tão revolucionárias
do direito. (-l9)
Solução mais original e avançada, e por isso digna de investigação, é a focalizada pelos ordenamentos francês e germânico que, em
contraste à visão privatística reiteradamente confirmada pelo legislador
italiano (."iO) tem procurado enfrentar a questão mais corajosamente
atribuindo legitimidade às associações de consumidores para a repressão

(-17) -

Neste sentido \ er TROCKER. Nicolo. la tutela giurisdizionale degli
intere~si diffusi con particolare riguardo alia protezione dei consumatori
contro atti di concorrenza sleale: analisi comparativa dei l'esperienza
tedesca: in la tutela degli interessi diffusi nel diritto comparado. Milã,

1976.
(48)

CAPPELLETTI. op. cit.. p. 375.

( -l9)

Sobre a inadequação do Ministério Público registra. outrossim, ADA
PELLEGRINI GRINOVER que tais considerações ajustam-se também a
outros órgãos públicos. como o ·'attorney general" dos países de Common Law ou a Prokuratura dos países socialistas. op. cit., p. 12.

(50) -

CAPPELLETTI e TROCKER em ~eus respecti\o~ trabalhos têm denunciado a visão do legislador italiano que. aliás, se mostra coerente com a
tradição cultural tendente a exaltar o valor do individualismo. V. TROCKER. op. cit. Cumpre obserYar que apesar desse posicionamen to
clássico tem sido admitida a inten enção da organização denominada
"Italia Nostra" na proteção dos interesses coletivos, entendendo de
tutela do patrimônio artístico e natural da nação. - cf. DENTI. op.
cit., p. 534.
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à concorrência desleal. Assim, no panorama francês, sob a égide da denominada "Loi Royer", de 27 de dezembro de 1973 (51) e do diploma
editado em 1c;> de julho de 1972, foi aberta significativa brecha ao ingresso na Justiça das associações privadas, com o escopo de assegurar,
respectivamente, a proteção do interesse dos consumidores e das minorias raciais. (52)
De sua parte, com superfície em valiosa contribuição doutrinária e jurisprudencial, o legislador alemão engendrou um sistema de
proteção direcionado ao setor dos consumidores e da tutela ambiental,
ampliando o tradicional âmbito subjetivo da faculdade de agir. E mais,
abandonando a exigência de prejuízo específico, ou de "estado de insatisfação" a ser comprovado pela demandante, o texto germânico, nesta
esfera, renunciou, até, à tradicional fórmula do interesse de agir obrigatoriamente presente na pessoa do cidadão que pleiteia a tutela jurisdicional. Enfim, com o advento do diploma de 1965, o ordenamento
jurfdico alemão passou a reconhecer, até, às associações de consumidores a legitimidade para a interposição da ação. (53)
No elenco das soluções alvitradas com a finalidade de oferecer
o adequado suporte a esses interesses fluidos, de grupo, insere-se, também, a criação de organismos públicos altamente especializados, alguns
dos quais são investidos de legitimidade para agir processualmente, a
exemplo do "ombudsman" dos consumidores sueco, do "Race Relations Board" na Inglaterra e do "Consumer Protextion Agency", nos
Estados Unidos. (54)

(51) -

A lei "Royer" do sistema francês autoriza o ingresso na Justiça às associações de consumidores ·nos casos que impliquem em prejuízo direto
ou indireto ao interesse coletivo dos consumidores. Tal dificuldade ,
contudo está sujeita a determinados controles, dependendo de pré·
requisitos básicos como a autorização do Ministério Público. A par da
referida autorização, exige a lei: a seriedade da associação. no sentido
de contar com, ao menos, um ano de existência efetiva e concreta atuação no campo específico e representatividade que é apreciada em função do número de membros que congrega. V. sobre a matéria DE VITA ,
Anna, op. cit.. p. 377 "in fine".

(52)

id. ibid.

(53)

TROCKER, op. cit., p. 465.

(54)

Apud CAPPELLETTL op. cit., p. 381.
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Porém, é, por mais uma vez, sublinhada pelos especialistas a
inadequação desses entes para a tutela dos "interesses difusos", constatação que dimana, não só da habitual atuação burocratizada, lenta e
centralizada dos órgãos, como, ainda, porque -remarca CAPPELLETTI - determinados interesses, como os que tangem à saúde, à proteção
dos consumidores, da natureza são "troppo diffusi per essere sufficientemente "sentiti" e "presi sul seria" dagli uffici governativi". E, afinal,
lembra o mestre, reportando-se à magnífica lição de Pietro Verri "Les
derniers qui voient clair les intérêts de la société sont por l'ordinaire
ceux qui sont payés pour les voir." (55)
Diante, pois, dessa tendência doutrinária refratária ao modelo
concebido em torno dos entes públicos a acudir a situações de conflito
que tocam "interesses difusos", em muitos países idealizou-se um sistema misto admitindo-se a convergência da atuação individual e pública
na sua defesa. Assim, na Suecia, por força do texto legal que preconiza
normas para a preservação do meio ambiente, afora o órgão público, é
facultado também ao indiv(duo o acesso às Cortes Judiciais para obter
uma ordem de cessação da atividade nociva à higidez ambiental. Na
Alemanha Federal, por força da lei editada já em 1909, com as emendas
introduzidas em 1965, a par dos comerciantes e de sua associação, é
prevista legitimação, também, às associações de consumidores para agir
contra a concorrência desleal, sem necessidade de comprovação de dano
direito e pessoal. (56) De outra parte, em diversos países, a exemplo da
Itália, lndia e Tanzânia, há previsão de modelos especiais de ação popular em matéria eleitoral. (5 7)
A experiência estrangeira noticia, ainda, o amplo uso de instrumentos tradicionais, notadamente do esquema da COMMON LAW,
que, com novas roupagens, passam a ser articulados no campo dos "interesses difusos", como é o caso das "relator actions" e, mais ainda, a
hipótese das "class actions" que oferecem um feliz exemplo da harmonica combinação do controle público com a iniciativa individual.
As primeiras, largamente utilizadas na Inglaterra e Austrália
admitem que, na inércia do "attorney general", o cidadão ou uma
associação privada ingresse em juízo, em seu nome, mediante autorização daquele, mesmo que tal indivíduo ou grupo não detenha legitimação própria. (58) As intervenções mais frequentes ocorrem nos casos

(55)

CAPPELLETTI. op. cit.. p. 382/383.

(56)

CAPPELLETTI e TROCKER. op. cit., p. 386 e

(57) -

CAPPELLETTI , op. cit.. p. 386

(58) -

id. p. 387
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de "public nu i sance", quando se combate o dano à saúde, decorrente da
nociva atuação da indústria edil ícia. E, nessas hipóteses o provimento
judiciário atinge toda a coletividade, não estando, portanto, circunscrito
ao "relator suitor".
·
Por seu turno e pressupondo um procedimento similar, as
"class actions", que derivam do princípio de "equity" e afiguram-se
extremamente difundidas em terras norte-americanas, tem tido o seu
campo de atuação ampliado como resultado da necessidade de uma
tutela flex rvel e eficiente dos interesses emergentes.
Diferentemente, porém, do que ocorre nas "relator actions", o
"class suitor" prescinde de autorização do "attorney general" ou da de
qualquer outro ente governamental para a propositura da ação. O controle "in casu" é reservado à figura do juíz, a quem cabe perquirir acerca da efetiva participação do autor da classe de pessoas cujo interesse é
trazido a ju (zo, bem como investigar se o demandante é portador de
adequada representatividade, isto é, se o "class suitor" encontra-se efetivamente investido de representação, fenômeno conhecido como "adequacy of representation". Ademais, constatada a presença dessas condições, os efeitos (positivos ou negativos) do aresto judicial "valerão
para todos os membros da "class". (59)
7. Tratamento dos Direitos Difusos -Sistema Brasileiro- O
panorama pátrio, embora não ignore o surgimento dessa nova classe de
interesse, que emergem no moderno quadro de massa acoplado ao avanço tecnológico e industrial que conduz a novas situações de "conflitualitá" de massa, a que se refere CAPPELLETTI, tem se mostrado
pouco receptivo à introdução de uma disciplina eficaz voltada à proteção dos interesses coletivos. As escassas e tímidas referências ao tema
procuram enfocar meros segmentos, valorizando, em particular, o dano
ecológico, ao qual é cometido um tratamento tipicamente privatístico.
Nesta trilha situa-se o estudo procedido pelo Prof. Sérgio
Ferraz que, preocupado com a apatia dedicada à questão, alerta consubstanciar-se numa das "principais metas do homem do direito e do
estadista a formulação de preceitos que garantam uma tutela ambiental
que garantam amplamente a qualquer cidadão a possibilidade de, ao se
sentir ameaçado, buscar a proteção do Direito, independentemente de
considerações de legitimação lastreadas em critérios de mero prejuízo
patrimonial. Até porque - aduz o jurista -o patrimônio maior não é o
mero patrimônio econômico, mas o patrimônio da sobrevivência" (60)

(59)
(60)

cf. CAPPELLETTL op. cit.. p. 388.

FERRAZ, Sérgio. Responsabilidade Civil por Dano Ecológico. in RDP
49/ 50. p. 34 e seguintes.
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Na ótica do insígne tratadista, contudo, como aliás se depreende do mais perfunctório exame do trabalho, o enfoque cinge-se à tutela
ambiental. Frizando-se a necessidade de se cometer ao indivíduo, pessoalmente ameaçado pela agressão ao ambiente em que vive, a possibilidade de buscar a proteção do Direito. E, pois, nesta perspectiva que
lança sua propositura vazada em quatro formulações básicas, quais
sejam: a) reformulação do instrumento jurídico que admite a instalação
das indústrias em qualquer lugar, propondo, ao invés da licença, a permissão a título precário unilateralmente revogável; b) positivação de
um direito público subjetivo à tutela ambiental, legitimando todo e
qualquer cidadão a promover a atuação dos poderes públicos no sentido
de assegurar a integridade do ambiente, mesmo sem a presença de lesão
patrimonial; c) remodelação do instituto expropriatório com vistas à
proteção ecológica; e d) a extensão da responsabilidade objetiva mesmo
em relação aos indivíduos, cuja ação produza prejuízos ao patrimônio
ecológico. ( 6 1)
O pensamento de Sérgio Ferraz encontrou plena expressão na
Lei n9 6.938, de 31 de agosto de 1981, texto que dispõe a Política
Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e
aplicaçao, dando, ainda providências correlatas.
Com efeito, referido diploma legal, a par de criar e estruturar
um Sistema Nacional do Meio Ambiente, com a função de proteger e
aprimorar a qualidade ambiental, preconiza a extensão da responsabilidade objetiva - sem culpa -aos particulares que tenham contribuído
para a produção do dano de efeitos poluidores, cometendo, afinal, ao
Ministério Público a legitimidade para "propor a ação de responsabilidade civil criminal pelos danos causados ao meio ambiente" art. 14,
§

19.

Conquanto louvável a intenção do legislador, o texto não nos
parece possuir o alcance que a questão merecia. Circunscrevendo seu
âmbito operatório ao dano ambiental, desprezou outros interesses, de
idêntica relevância, que, de sua parte, fazem jus à tutela legal, como
ademais, reconhecido pela doutrina, e, ainda que de forma tímida,
pela jurisprudência e textos de lei.
De outra parte, não raro os denominados interesses difusos
mostram-se insucetíveis de redução a valores pecuniários, afigurandose assim flagrantemente refratários à tutela ressarcitória (62) como
preconizado pelo texto.

(61)
(62)

FERRAZ. o p. cit. , p. :36/3-;-.
Cf. BARBOSA .\10R EIRA . op. cit. . p. 115.
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A par disso, optou o legislador por um modelo já condenado
pelos especialistas ao deferir a legitimidade para agir ao Ministério
Público, alternativa duramente combatida pelos juristas que mais atentamente se debruçaram sobre o assunto. (63)
Resta, de qualquer forma, verificar a aplicação concreta do diploma em foco, perquirindo acerca da eficaciedade do sistema de fiscalização e repressão engendrados, bem como da adaptação do Ministério
Público às suas novas funções para, en tão, formarmos uma opinião
correta sobre a inocuidade, ou não, da medida legal idealizada pelo
legislador pátrio.
Cumpre lembrar, a esse passo, que mesmo antes do advento
da lei editada em agosto passado, já existia, no nosso ordenamento um
instrumento, senão perfeitamente adequado à proteção do interesse
coletivo, ao menos, utilizável para amparar determinados interesses
dessa categoria. Trata-se da ação popular, remédio processual que
"dentro de certos limites, pode servir e tem servido a esse fim" como
observa com perspicácia BARBOSA MOREIRA. ( 64)
Aliás, na percuciente análise procedida pelo insígne processualista, pioneira no Brasil, o instituto da ação popular ganha novas dimensões, anotando o mestre a amplitude precon izada pelo legislador ordinário ao alargar o conceito de patrimônio público para abarcar "os
bens e direitos de valor econômico, artístico, estético ou histórico. ( 65)
E, neste diapasão, anota BARBOSA MOREIRA a possibilidade de operar tal mecanismo fora da estrita esfera da lesão meramente pecuniária,
enquadrando, também, o dano "a bens imateriais ou refratários a uma
avaliação "in pecunia", como são, em regra aqueles que constituem
objeto dos chamados direitos difusos". (66)
Em verdade, embora reduzidos os casos de emprego da ação
popular independentemente da verificação de evento economicamente
lesivo, deparamos nos repertórios de jurisprudência, bem como nos noticiários com alguns casos que refogem aos moldes tradicionais, oferecendo-nos exemplos de adequada utilização deste instrumento na tutela
de "di rei tos difusos".

( 63) -

Sobre a pu~i t; ão doutrinária refratária à leg:itimat;ào do Z\lini~tério Público
para w licitar a tutela do~ inte re ~~e~ difu~ s v. item 6.

(64) -

BARBO ;:;A ,\IOREIR:\. op. cit .. p. 114.

(6:j) -

V. § 19 do art. 19 da Lei n9 -t-;"1 -;" /65.

(66) -

BARBOSA i\IORElRA. op. cit .. p. 115.

o.
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Nesse elenco inserem-se os casos da ação popular em que se
pleiteava a anulação do ato que aprovara o projeto de construção do
Aeroporto de Brasil ia, pelo fundamento de que ele não se harmonizava
com a concepção estética que presidira a edificação da nova capital; o
pertinente â impugnação da legitimidade dos atos administrativos relativos ao aterro parcial da Lagoa Rodrigo de Freitas para a edificação de
um prédio destinado ao comércio; e aquele referente à demolição do
tradicional .Rrédio paulistano onde funcionava o Colégio Caetano de
Campos. (6 •)
Pois bem, como já tivemos oportunidade de assinalar, em
terreno de "interesses difusos", depara o analista com visíveis óbices
para a adaptação do instrumentário processual clássico. Questões de
difl'cil solução, à exemplo do custeio da demanda, da referente à legitimação para agir e do alcance da coisa julgada, avultam como fantasmas que, só mediante esforço superlativo por parte do jurista poderiam
vir a ser afastados, através de ampla ação remodelatória. Merece, destarte; verificar a fórmula visualizada pelo legislador para superar tais
pontos nevrálgicos, tornando a ação popular um mecanismo apto é à
tutela de determinados direitos.
Nesta linha é de se remarcar, de início, a solução preconizada
quanto ao custo da utilização da máquina judiciária, introduzindo a
norma do artigo 1O uma relevante brecha no nosso ordenamento ao
eliminar o pagamento antecipado das custas, o que, afinal, implica em
excluir o ônus financeiro como motivo de abstenção. Releva advertir
que tal benevolência legal, de outra parte, não enseja abusos à vista
da sanção prevista pelo legislador que, no caso de lide manifestadamente temerária, impõe a condenação do autor popular no decúplo
das custas como preconiza o art. 13.
Quanto ao aspecto da legitimidade, também, feliz foi a opção
do legislador ao deferir a qualquer cidadão o direito de pleitear a
tutela jurisdicional de um interesse coletivo.
A esse passo, oportuno lembrar o entendimento perfilhado
por PISANI que, no que tange à titulariedade da ação, e desprezando
o esquema do litisconsórcio necessário, aponta, "in abstrato" três
soluções básicas: a) a atribuição de legitimação para agir indistintamente a todos os membros da coletividade interessados, b) atribuí-la,
exclusivamente, a representantes de grupos ou de associações que
tenham como fim institucional expresso a tutela de interesses coletivos espec(ficos; e c) atribuí-la ao Ministério Público. (68)

(67) -

id. p. 116 .

.(68) -

Apud BARBO SA MOREIRA. p. 117.
. Estudos de Dir. Público, S. Paulo I (2),jul. /dez. 1982

31

Dar deflui, portanto, ter recaído a escolha do legislador, em
princípio, sobre a primeira das hipóteses acima arroladas, sem que,
contudo, desprezasse a contribuição do Ministério Público. A este é
conferida a possibilidade de, em certas circunstâncias, assumir no curso
do feito a posição de parte ativa ou, promovendo o prosseguimento da
ação, na hipótese de desistência do autor popular, ou, ainda, para recorrer contra a decisão eventualmente proferida contra o autor popular.
Interessante, também, é a posição habitualmente cometida ao
representante do Ministério Público, por força do preceito do § 49 do
artigo 69 , numa perspectiva de "custos legis", direcionada a evitar o
uso deturpado da ação popular no sentido de se objetivar mediante
negligente condução do processo a declaração de legitimidade de ato,
na realidade, eivado de vícios, como, também, o conluio entre o demandante popular e a autoridade acionada. (69)
Por derradeiro, digno de reprodução, face à originalidade e
pertinéncia, é o tratamento oferecido à problemática que gira em torno
da eficácia de "coisa julgada", valendo-se o legislador neste específico
campo, de soluções distintas no que tange ao desfecho desfavorável da
ação intentada. Esta é a regra contida no artigo 18 do texto que disciplina a matéria e que declara:
"Art. 18 - A sentença terá eficácia de coisa julgada oponível
"erga omnes", exceto no caso de haver sido a ação julgada
improcedente por deficiência de prova; neste caso, qualquer
cidadão poderá intentar outra ação com idêntico fundamento,
valendo-se de nova prova".
Dessume-se, portanto, que a sentença favorável ao autor popular prevalesce em definitivo, perante todos os membros da comunidade,
hipótese, por sua vez, aplicada no caso de vir a ser o pedido rejeitado
por "inexistência de fundamento para anular o ato" (70), quando a decisão ainda valerá "erga omnes", enquanto que, caso o motivo da rejeição resida tão só na insuficiência da prova de irregularidade, não se
revestirá o pronunciamento final da autoridade de coisa julgada, sendo
admitida a reabertura da questão a qualquer momento. (71)
(69) -

METELLO SCAPARO:\TE. de sua parte. enfatiza o perigo do conluio e
da negligente condução do pro ce6w. bem como de sua interposição por
mero espírito de emulação. arrolando a 6oluçào ingle~a. Processo Penale
e Interessi Colletiú. in La Tutella. op. cit.,p. -1-92 "in fine".

(70)

BARBOSA MOREIRA. op. cit.. p. 1:23.

(71) -

Criticando o tratamento legal pre\Í6to no artigo 18 do diploma da ação
popular po~iciona-se JOSÉ AFO~SO DA SILVA. -\t;ão Popular Consti
tucional - Doutrina e Processo. RT. ed .. 1968. p. :261 e seguinte,.
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lnobstante a profunda crítica de que tem sido alvo referida
norma, nos parece que, posição mais consentânea com a realidade atual
é a adotada por BARBOSA MOREIRA que, além de frizar o acerto da
lei, porém, até, de lege ferenda, a aplicação desta técnica em casos similares no ensejo de aprimorar o sistema de tratamento dos "interesses
difusos".
8. Conclusões - A dinâmica de massa que passou a caracterizar a realidade dos nossos tempos, contribuiu para a instalação no cenário jurídico de novos interesses a serem tutelados. Não mais interesses
individuais, plenamente identificáveis. Interessa, porém, que, apesar de
sua conotação fluída e móvel, fazem de sua parte, jus ao amparo judicial, pois, óbvio é que o ordenamento jurídico deve permanecer atento
às exigências sempre renovadas da vida em sociedade.
Em verdade, exsurgem hoje, ao lado dos conflitos inter-individuais, os de natureza metaindividuais, conflitos que, abandonando a
clássica equação de dois elementos - ou seja o conflito estabelecido
entre Tizio e Caio - transpõe a esfera intersubjetiva para, de sua parte,
situarem-se num quadro de massa. São conflitos que ocorrem entre, por
exemplo, interesses à preservação do ambiente e os interesses da indústria edil ícia, ou entre os interesses dos consumidores e das grandes potencias econômicas, e, que, nem por isso, prescindem de adequada
proteção legal.
De outra parte, partindo do pressuposto de que o processo
configura uma garantia constitucional, o instrumento que assegura a
proteção dos interesses em contraste, é, sem sombra de dúvida, no campo processual que avulta de forma mais acentuada a questão atinente
aos interesses difusos, hoje, emergente.

E, pois, num campo minado pela cosmovisão liberal burguesa
que deita suas bases sobre o individualismo, que deve ser examinado
de forma mais detalhada a questão atinente aos direitos difusos, o que
impõe um delicado trabalho de pesquisa e adaptação.
Com efeito, através da atividade jurisdicional é que se definem
as lides; porém lides decorrentes de conflitos intersubjetivos, direcionados, portanto, todos os mecanismos processuais à resolução final,
dessas contendas. Em se tratando, no entanto, de "interesses difusos"
que não admitem apreciação individual, coloca-se o problema de como
tais aspirações poderão receber a tutela através dos instrumentos processuais clássicos onde imperam institutos o da exigência de legitimidade para agir, o da garantia do contraditório, a plenitude do direito
de defesa, a isonomia processual, e os que cometem à decisão final
efeitos "erga omne".
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Procuramos, destarte, delinear no presente trabalho a evolução
doutrinária, legal e jurisprudencial no sentido de, abrandando a apatia
que tem dominado o campo superar tais óbices, introduzindo meios
adequados à proteção dos interesses de grupo que já não mais podem
ser ignorados.
Forçoso convir, ainda, que o reconhecimento desses interesses,
e da subsequente necessidade de tutela, conduz irretorquivelmente à
admissão de novas formas de participação popular, atenuando a tradicional respulsa pelos "sociais parciais" tão agredida pelos filosofas do
iluminismo. E que, nessa esfera, os corpos intermediários apresentam-se
como portadores de interesses intersubjetivos, fenômeno que não
pode ser ignorado na eventual restruturação do arsenal de instrumentos
processuais, a qual, como observa DENTI (72), obrigatoriamente deve
orientar a remodelação da estrutura organizativa do processo em termos
de participação.
Certo é, também, que sob o rótulo "interesse difuso" haverá
sempre o perigo de canalização de problemas essencialmente polrticos,
ou de cunho social ou economico, à apreciação do Judiciário, deslocando assim o polo de decisão política, o que fatalmente implicaria
numa desfiguração da clássica teoria da separação de poderes, que
continua orientando a doutrina constitucional.
Porém, embora, admitimos que, juntamente para contornar
tais efeitos nocivos, oriundos do reconhecimento de direitos difusos,
haja a necessidade de uma adequada regulamentação e controle da
atuação dos grupos, permitimo-nos concluir que, à vista do quadro
social que o mundo contemporâneo fotografa, imperiosa se afigura a
introdução de novos mecanismos processuais aptos, também, a oferecerem a adequada tutela desses interesses, exigências que vem expressa
na magistral lição do Ju íz Blackmun, que indaga: "Must ou r law be
so rigid and our procedural concepts so inflexible that we render
ourselves helpless where the existing methods and the traditional
concepts do no quite fit and do not prove to be entirely adequate
for new issues?" (73 )

(72)

op. cit.

(73)

Apud Denti , op. cit.
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MUNICIJ>IOS: Mais encargos, menos recursos
Aires Fernandino Barreto
Inspetor na Secretaria das Finanças do Município
de São Paulo.

A cada ano que passa os Municípios brasileiros ficam mais
pobres. Dia a dia diminuem os seus recursos. Seus parcos investimentos
são cada vez menos sentidos. Em contrapartida, seus encargos se avolumam, dentre outros fatores, por força do êxodo rural.
A partir da década de 50, vem ocorrendo no País o fenômeno
da concentração urbana da população. Em decorrência, principalmente,
do processo de industrialização, o fenômeno da urbanização foi tão
violento que em apenas três décadas inverteu a situação antérior. Efetivamente, em 1950, em terço ou, mais precisamente, 36% da população
vivia nas cidades; em 1960, esse percentual passava a 45%; em 1970, a
56%, e estima-se que o censo de 1980 apurará um valor próximo a
66%, ou seja, dois terços da população brasileira vivem nas cidades.
Outro grave aspecto da concentração urbana ocorrida é o da
distribuição irregular, isto é, as cidades maiores, com população acima
de 100 mil habitantes, é que recebem contingentes populacionais
sempre crescentes.
Um retrospecto sobre a evolução das receitas tributárias no
Pa (s evidencia que, entre 1956 e 1966, ou seja, nos dez anos que antecedem à reforma tributária, a União detinha o predomínio na arrecadação, ficando, em média, coni 50% do total da receita; aos Estados e
aos Munic(pios cabiam, respectivamente, 43% e 7% dela.
A partir da implantação da reforma tributária, observou-se, entre os anos de 1967 e 1973, um aumento nessa participação da União,
que passou para 55%. A participação dos Estados caiu para 41% e a
dos Munic(pios reduziu-se a apenas 4% do total da receita.
Isso significa um aumento de 10% na participação da Un i~o e
perdas para os Estados e Munidpios de 5% e 3%, respectivamente.
Enquanto isto, constata-se, a partir de 1967, um aumento das
transferências da União e dos Estados para os Municípios, a fim de
compensar os baixos n rveis de receita própria. Os levantamentos demonstram que no ano de 1965 as transferências representavam 20,9%
do total das receitas municipais. Em 1966, praticamente não houve
evolução, pois essa participação restringiu-se à casa dos 21,5%. Porém,
já em 1968, foram atingidos níveis superiores à metade do valor total
da receita própria, 53,1 %. Ora, o significativo aumento do peso das
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transferências, na composição global da receita dos Municípios, transforma os recursos provenientes de outras esferas em elemento fundamental da própria sobrevivência do Município. Instalou-se, pois, uma
situação de dependência financeira deste, em relação aos Estados e à
União, que se mantém até o presente, tolhendo, de conseguinte, a autonomia municipal.
Urge, pois, que a autonomia municipal, consagrada no plano
normativo, possa efetivar-se no plano pragmático, evitando-se que da
pobreza não cheguem à penúria e da penúria à insolvência.
Não basta atribuir ao Município a condição de ente políticoconstitucional; mais que isso, é preciso garantir sua preservação, pela
viabilização financeira, pedra angular da sua autonomia.
Para essa preservação, deve-se propugnar por mudanças no sistema tributário nacional, a partir de premissa vital: a de que os Municípios haverão de contar com tributos de fácil cobrança.
Aos Municípios compete o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, de acordo com o artigo 24, inciso I, da Constituição. Nada poderia ter sido melhor posto. Com efeito, as razões
constantemente indicadas para a atribuição desse tributo aos Municípios são as de que as propriedades não circulam fisicamente, que estão
cadastradas e que o controle, de conseguinte, fica facilitado.
Realmente, é no campo da propriedade imóvel que se faz presente o que há de melhor na estrutura administrativa municipal, mercê
da manutenção de cadastros identificadores de todas as especificidades
de cada prédio e de cada terreno.
Esse diagnóstico inconteste, haveria, portanto, de permitir
que os Municfpios tributassem a propriedade imobiliária não só no
seu aspecto estático, isto é, enquanto gravando o patrimônio, como
estado de fato, mas abranger, também, a tributação sobre a propriedade imóvel no seu aspecto dinâmico.
Com efeito, deveriam por isso ser atribu (dos aos Municípios
todos os impostos cujas hipóteses de incidência tenham por fulcro a
propriedade imobiliária.
Assim, ao lado do imposto predial e territorial urbano, que
tem por cerne o patrimônio imobiliário, deveria ser cometido aos Munici'pios o imposto em que a essência é a circulação imobiliária, isto é,
a mudança de titularidade, seja entre vivos, seja mortis causa.
De igual modo, o imposto sobre a renda proveniente da locação dos imóveis deveria ser municipal.
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O segundo imposto conferido aos Municípios, nos termos do
artigo 24, 11, da Constituição, é o ISS.
Malgrado haja a Constituição atribuído aos Municípios competência para instituir imposto sobre serviços de qualquer natureza, desde
que não compreendidos na competência da União ou dos Estados, posições doutrinárias alinharam-se no sentido de procurar demonstrar que
os Munic(pios só podem tributar serviços contidos em determinada
lista.
Esse entendimento, a par de considerações jurídicas outras,
afronta não apenas o prindpio da autonomia municipal, como o princ (pio da isonomia, inserto no § 29 do artigo 153 do Texto Supremo.
Não obstante, posto ser essa interpretação adotada por razoável parcela dos nossos juristas, deveria o legislador proceder - como
tentativa de minimizar os efeitos do problema - a uma enumeração
mais cuidadosa dos serviços tributáveis pelo imposto municipal, a fim
de evitar que serviços puros sejam exclu (dos da incidência, pelo simples
fato de não estarem expressamente arrolados na indigitada lista de
serviços.
Não devemos olvidar que em se tratando de serviços puros,
somente podem ser tributados por via do ISS, eis que não correspondem à hipótese de incidência de qualquer outro imposto, seja estadual ,
seja federal. Entretanto, não estando expressamente nomeados na lista,
ficam à ilharga de qualquer imposto.
Ainda no âmbito do ISS, cuja base de cálculo é o preço dos
serviços, conforme regra geral estabelecida, duas exceções vêm provocando enorme conturbação no contencioso administrativo, vêm sobrecarregando o Poder Judiciário e provocando evasão de receita e regressividade da carga tributária.
A primeira diz respeito à regra que excepcionou as prestações
de serviço sob a forma de "trabalho pessoal do próprio contribuinte",
impondo fosse o imposto calculado por meio de ai íquotas fixas ou .variáveis, em função da natureza do serviço e outros fatores pertinentes,
nestes na'o compreendida a renda proveniente da remuneração do
próprio trabalho.
Por força dessa regra, aos Munidpios só restou uma opção:
cobrar uma importância fixa anual.

E mister abolir esse tratamento, restabelecendo a justiça fiscal, mediante a sujeição desses casos à regra geral que prevê ser a base
de cálculo o preço do serviço.
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Não se alegue que aí haveria identidade jurídica entre a base
imponfvel do imposto sobre serviços e do imposto sobre a renda. No caso deste tributo, a base de cálculo é a renda Iíquida para as pessoas físicas e o lucro real para as jurídicas. Aquele tem como base tributária o
preço do serviço, que é, como demonstra a doutrina mais moderna, a
medida financeira do aspecto material da hipótese de incidência, mais
compatível com a natureza do próprio imposto. Aliás, os impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias, sobre produtos industrializados, sobre exportação e importação, sobre serviços de transportes, têm por base imponível o preço do valor dos bens, sem que haja
nisso qualquer incompatibilidade com a base de cálculo do imposto sobre a renda. Ademais, na específica hipótese de que se cogita, enquanto
o imposto sobre serviços atinge o exercício da atividade, seja ela lucrativa ou não, o imposto sobre a renda recai sobre os lucros ou rendas Iíquidas decorrentes dessas atividades. A não existência de lucro ou renda,
ou o fato de a atividade ser deficitária, não afasta a incidência do imposto sobre serviços.
O que conta são as distinções jurfdicas decorrentes do exame
global da hipótese de incidência tributária, em todos os seus aspectos.
A segunda norma excepcionadora é aquela que prevê a extensão do conceito de "trabalho pessoal do próprio contribuinte" às
sociedades de profissionais.
Certamente, o pressuposto que informou o legislador foi o
de que as sociedades de profissionais, por representarem a soma de
esforços despendidos por algumas pessoas físicas, na forma de "trabalho pessoal do próprio contribuinte", deveria sofrer imposição correspondente a essa mesma soma, sem se considerar, ainda uma vez, a
receita auferida pela sociedade.
Incorreto o pressuposto, mais grave é o fato de vir sendo
gradativamente alargada a interpretação da abrangência do texto
legal, ora pela doutrina, ora com lastro em decisões do Judiciário,
de tal sorte que verdadeiras empresas - que nada têm a ver com exercfcio individual de uma profissão - estão pagando o ISS através de
importâncias fixas, não considerada a receita obtida, pouco importando
os milhões que representem.
Nesse caso, fica configurada dupla regressividade: uma, em
decorrência de tributar igualmente contribuintes com receitas diversas;
outra, porque impõe cobrança sobre o preço dos serviços para sociedades de profissionais mais humildes - sapateiros, despachantes - e por
importâncias fixas (na prática, em geral, pequenas) para as profissões
mais rentáveis.
Também esse privilégio fiscal deveria ser eliminado, considerando-se, sempre, como base de cálculo do tributo o preço dos serviços.
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Outra distorção a ser corrigida diz respeito à isenção concedida
aos serviços de construção civil e de engenharia consultiva, quando contratados com a União, Estados, Distrito Federal, Municípios, autarquias
e empresas concessionárias de serviços públicos.
A supressão dessa isenção, contemplada no artigo 11 do Decreto-lei n9 406/68, com a redação trazida pela Lei Complementar n9
22/74, viria devolver ao sistema tributário tratamento igualitário a nível
de Poder Público, pois os Municípios não têm qualquer vantagem em
relação aos impostos federais e estaduais, quando na posição de consumidores dos materiais.
Ainda no campo dos tributos mobiliários, torna-se necessária a
extinção da "pseudo" Taxa Rodoviária única. substituindo-a por imposto municipal incidente sobre o patrimônio mobiliário, circunscrito
à propriedade de veículo automotores, e estruturado juridicamente de
molde a permitir fossem alcançados de forma menos gravosa os proprietários de apenas um veículo.
Neste lanço, é de se registrar que problema dos mais sérios é o
da distribuição do produto da arrecadação de impostos federais, na forma prevista nos artigos 25 e 26 da Constituição. Se é bem verdade que
o Senhor Presidente da República deu um grande passo, impondo a ágil
liberação das transferências de receita aos Municípios, evitando que
estas continuassem a chegar a seu destino inteiramente corroídas pelo
processo inflacionário, não é menos verdade que isto só não basta.

E imperioso, ainda, eliminar as vinculações existentes à aplicação dos recursos decorrentes dos fundos de participação.
Tais vinculações revelam-se cerceadoras da possibilidade de
os Municípios apropriarem suas receitas de modo a atenderem suas
necessidades específicas. Isto porque essas vinculações são estabelecidas de forma genérica, uniforme para todos os Municípios brasileiros
que, evidentemente, têm prioridades diferentes em virtude da natural
diversidade de características regionais e locais. Aliás, como tem sido
amplamente divulgado, o traço efetivamente comum a todos os 4.000
Municípios brasileiros é a penúria em que se encontram.
Ademais disso, devemos atentar para o fato de que grande
parte dos Municípios brasileiros não alcançou um desenvolvimento
satisfatório, repousando, ainda, sua economia nas atividades tipicamente rurais.
Entretanto - repare-se bem - os tributos que lhes são cometidos gravam situações que, além de ocorrerem com inexpressiva freqüência nessas comunidades, apresentam resultados financeiros modestos.
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Ora pois, essas profundas diferenças sócio-econômicas estão a
ex1g1r substanciosas reformulações na estrutura constitucional de distribuição do produto da arrecadação dos impostos federais. E Iídimo
pleitear, portanto, o aumento do percentual destinado ao fundo de
participação dos Municípios, a fim de destinar maiores recursos àqueles
menos desenvolvidos - em convergência com os esforços que vêm sendo empregados pelo Governo Central na tentativa de reduzir a amplitude dessas discrepâncias.
Contornados esses aspectos, que não implicam alterações de
grande monta, teremos Municípios fortes, em condições de arcar com
os pesados encargos que lhes foram · cometidos, além de outros que,
embora não integrem as suas atribuições, sempre haverão de ser satisfeitos, mercê da justa pressão de uma população que vê na União e nos
Estados entes abstratos e no Município a entidade concreta. Em outras
palavras, diz-se que ninguém reside na União ou nos Estados - todos
moram no Município.
E é somente através de Municípios fortes, que se manifesta,
em sua maior extensão, o princípio Federativo: é através de Municípios
autônomos, independentes, que se asseguram os princípios democráticos.
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MEDIDA PROVISIONAL DE INTERDIÇÃO OU DEMOLIÇÃO DE
PR~DIO, PARA RESGUARDAR A SAUDE, A SEGURANÇA OU
OUTRO INTERESSE PÚBLICO. CARATER SATISFATIVO.
Aristides Costa
Procurador Municipal - Assessor Técnico do Gabinete do Prefeito - S. Paulo.

Conforme relata JUD.11, às fls. 39/40, e informa AR-Si:-F IS,
à fls.12/12v9, o proprietário do apartamento n9 5 do prédio localizado
na rua Maestro Cardim n9 489, Bela Vista, construiu, na área de ventilação e iluminação, onde se localiza a escada que dá acesso ao edifício,
dois quartos. Esses compartimentos foram erigidos sem licença e sem as
mínimas condições de higiene e habitabilidade e já não oferecem
segurança, pois, devido à precariedade com que foram construídos,
apresentam trincas, o que poderá causar o desmoronamento. Além
disso, a falta de canalização das águas servidas acarreta o seu despejo
no passeio público e leito carroçável da Av. 23 de maio.
Em decorrência, foram lavradas as respectivas multas e intimações ao proprietário, para providenciar a canalização das águas servidas
e para demolir os referidos compartimentos ..
Desatendidas as intimações e tendo em vista a ameaça de
ruína, foi solicitado aux (Jio de força policial para a interdição do prédio
e posterior ~molição das obras pela Prefeitura, nos termos do art. 541,
§ 2<?, da Lei n9 8.266/75.
Todavia, os cômodos que ameçam ruir estão ocupados por inquilinos e o auxílio de força policial não foi suficiente para concretizar
-se a desocupação e conseqüente demolição.

A vista disso,

S.A.R. solicita a manifestação de JUD. quanto

à adoção de medidas judiciais, nos termos do item 9 da 0.1. 15/AJ/76.
Pondera, então, JU O.11, à vista dos elementos constantes deste processo e dos acompanhantes, que a interdição e demolição das
obras clandestinas se impõe, por configurarem perigo iminente aos seus
moradores e circunvizinhança. E aponta, como adequada à solução do
caso, tendo em vista a falta de êxito das medidas administrativas tomadas e o caráter urgente e inadiável da interdição e demolição, a adoção
da Medida Provisional de Interdição de Prédio e sua Desocupação, com
rito liminar, com fundamento no art. 888, inciso VIII, do Código de
Processo Civil, e, a seguir, ação ordinária visando à demolição da construção irregular e que ameaça ruir (fls. 39/40).
De se ver, contudo, que, no caso, é urgente e inadiável não
só a interdição, mas também a demolição, pois existe o risco de desEstudos de Dir. P6blico. S. Paulo I (2). jul. ·dez. 1982
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moronamento dos citados compartimentos. Dessa forma, a demolição
não pode ficar condicionada à propositura de ação de preceito cominatório, de rito ordinário, posto que, até o julgamento do feito, a construção perigosa poderia ter desabado.
Desnecessária, por outro lado, na espécie, a autorização judicial para a demolição, uma vez que dela prescinde o Poder Público no
caso de construção clandestina e que ameaça a saúde e segurança
públicas.
Poder-se-Ía objetar que, prescindível, também, na hipótese, o
socorro ao Judiciário, para obter-se a interdição. Todavia, embora igualmente facultativa, a postulação judicial desta medida, no caso vertente,
se nos afigura necessária, porque os cômodos em foco estão ocupados
por inquilinos e o auxflio de força policial não foi suficiente para lograr-se a sua evacuação (fi. 35).

E bem verdade que o Código de Processo Civil dispõe que o
procedimento cautelar é sempre dependente do processo principal
(art. 796), bem assim que a interdição ou a demolição de prédio para
resguardar a saúde, a segurança ou outro interesse público, está incluída
no rol dos procedimentos cautelares (art. 888, inciso VIII).
No entanto, como acentua OVÍDIO A.BAPTISTA DA SILVA,
"Tanto a interdição, como a demolição, segundo pensamos,
têm caráter satisfativo, e não simplesmente cautelar. O Juiz, ao
decidir a respeito das pretensões inclu (das no inciso VIII do
art. 888, não se limita a acautelar o interesse das partes, impondo a interdição provisória ou a demolição sujeita a posterior reconstrução, porventura determinada em futuro processo
definitivo. A demolição, como ela está concebida, em nosso
sistema jurídico, ainda tomada em decorrência de "summaria
cognitio", é prestação jurisdicional satisfativa. A inclusão das
ações do inc. VIII do art. 888 entre as cautelares não lhes
transforma a natureza, como se a demolição ou a interdição
de prédios que prejudiquem a saúde, a segurança ou outro
interesse público fosse providência tomada pelo juiz, sem
apreciação do mérito. A própria redação do inciso em exame
indica, com toda a clareza, essa função jurisdicional, pois esclarece que o juiz deve decidir sobre a interdição ou demolição
dos prédios que prejudiquem a saúde ou a segurança, ou outro
interesse público. Não há decisão cautelar, em sentido estrito,
como se o juiz se limitasse a prover sobre o risco de dano à
saúde, ou a outro interesse público relevante. Ele julga a nocividade do uso da propriedade, decidindo que tal ou qual obra
ou fato prejudica tais interesses que ele resguarda com a
sentença.
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E, dizendo o art. 889 que, na aplicação das medidas enumeradas no artigo anterior, deve observar-se o rito dos arts. 801802, tem-se de admitir que o Poder Público deve indicar o
objetivo da lide principal, o que seria incompreensível, pois as
providências da interdição e demolição não são preparatórias
de outras ações. Obtida a demolição da obra, é óbvio que o Poder Público não dispõe de outra pretensão que pudesse ser
considerada principal.
Aliás, a índole da pretensão satisfativa é tão evidente que a
administração pública não está adstrita a propor a ação de demolição, podendo executar diretamente os atos de polícia
edilícia (cf. HEL Y LOPES MEIRELLES, Direito de Construir,
pág. 347, 2a. edição)." (Autor citado, "As Ações Cautelares E
O Novo Processo Civil", Forense, 2a. edição-2à. tiragem,
págs, 174 e 175 grifou-se).
No mesmo sentido, a lição de HUMBERTO THEODORO
JúNIOR:
"No regime do Código anterior, a interdição ou demolição de
prédio para resguardar a saúde, a segurança ou outro interesse
público, era objeto de ação especial de mérito- a ação cominatória -que competia com exclusividade aos Poderes Públicos
(art. 302, n9 XI).
Abolida a ação cominatória, como procedimento especial, as
prestações de fato hão de ser agora pedidas em ações comuns
de condenação, ficando a cominação de multa como alternatividade para a execução "in natura" (arts. 644 e 645).
Para a emergência de a demolição ou a interdição assumir feições de urgência ou inadiabilidade, prevê o novo Código a
medida cautelar do art. 888, n9 VIII, que possibilita sua concretização provisória antes do julgamento da ação principal, a
exemplo do que se passava com a antiga ação cominatória na
hipótese do velho art. 305 ........................... .
Embora regulada entre as medidas cautelares, esse provimento
não deixa de ser satisfativo de direito substancial, visto que
exige a demonstração de um risco concreto a bens tutelados
independentemente do processo principal, como sejam a saúde
e a segurança públicas.
Não obstante basear-se na "summaria cognitio" do procedimento cautelar, o deferimento da medida, na verdade, não se
faz para servir a outro processo, mas sim diante de um julgamento que reconhece, desde logo, a nocividade do uso da
Estudos de Dir. Público, S. Paulo I (2), jul/dez. 1982

46
propriedade. e a necessidade de fazê-la cessar em definitivo .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . " ("Processo Cautelar", pág. 398/399).
Pode, portanto, a Municipalidade, propor a interdição e/ou
demolição, com fundamento no art. 888, inciso VIII, do C.P.C., medidas essas que apenas se submetem ao regime procedimental cautelar,
mas que têm caráter satisfativo, definitivo, porque, obtida a demolição,
não disporá de outra pretensão que pudesse ser considerada principal.
Pode, também, propor somente a interdição, porque, por um
lado, como visto, ela se faz necessária, na hipótese, pois os compartimentos clandestinos que ameaçam ruir estão ocupados por inquilinos
e o aux rlio policial não foi suficiente para desalojá-los; e, por outro
lado, por não necessitar, o Poder Público de autorização judicial para
promover a demo I ição.
Ensina, com efeito, HEL Y LOPES MEIRELLES, atrás citado
por OVfDIO A. BAPTISTA DA SILVA, que
"A demolição da obra clandestina só se impõe quando desconforme com as normas da construção .................... .

Verificada a infringência legal, em processo administrativo
regular, a Prefeitura ordenará a demolição sumária da obra
em andamento ou condu ída, e se desatendida, poderá efetivá-la com seus próprios meios, carregando as despesas ao
infrator. A lei processual civil, entretanto, põe à disposição
do Poder Público a ação cominatória, para pedir "a suspensão
ou demolição de obra que contravenha à lei, regulamento ou
postura" ou a "obstrução de valas ou escavações, a destruição
de plantações, a interdição de prédios e, em geral, a cessação
de uso nocivo da propriedade, quando o exija a saúde, a
segurança ou outro interesse público" (Cód. Proc. Civil, art.
302, n. XI, letras a e b). A utilização dessa ação é uma faculdade e não um· dever da Administração Pública, pois não se
compreende que o legislador processual pretendesse subordinar os atos administrativos relacionados com as construções
ao prévio exame do Judiciário. Por cautela, e não havendo
urgência na medida, poderá a Administração submeter o interdito e a demolição à apreciação judiciária prévia, antecipando-se ao recurso do particular e forrando-se dos eventuais
riscos de uma atuação discricionária. E tanto é exato que a
Administração pode efetivar o embargo da obra e a sua demolição administrativa, que a própria lei processual admite
a execução incontinenti da providência requerida desde que o
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Poder Público alegue a urgência, verificada por perito (art.305).
Basta, portanto, a alegação e a constatação da urgência por
perito da própria Administração para que o Judiciário se veja
compelido a permitir a execução da medida pelo próprio Poder
Público_. Por aí se vê que mesmo no caso de a Administração
optar pelo processo judicial, não se despoja da faculdade de
auto-execução das medidas de polícia administrativa ....... .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " ("Direito
de Construir", 2a.edição, págs.326/327 - os grifos são nossos).
Conquanto escrita na vigência do C.P.C. anterior, a lição continua válida, posto que o estatuto processual vigente apenas suprimiu o
procedimento cominatório entre os especiais.
Como assinala, com efeito, o citado Prof. OVfDIO
TA DA SILVA,

A. BAPTIS-

"Sentindo, porém, a necessidade de proteger-se, de forma expedita, as pretensões de direito público atinentes a obras que
contravenham os regulamentos de edifícios e representem,
enfim, formas condenáveis de uso da propriedade imóvel (uso
nocivo da propriedade), o Código inclui, no inciso VIII do
art. 888, a ação de interdição ou a demolição de prédio para
resguardar a saúde, a segurança ou outro interesse público ....
. . . . . . . . "(Obra citada, págs. 174 "in fine" e 175 "caput").
Entendemos, por conseguinte, que pode a Municipalidade,
para solucionar o caso em exame e outros análogos que porventura surgirem, ajuizar ação de interdiç§o ou de interdição e demolição (como
se faz necessário, na hipótese, o ingresso em juízo para obter-se a
interdiça'o, por cautela também já se postula a demolição), com apoio
no citado art. 888, inciso VIII, c.c. o art. 889, parágrafo único, do
C.P.C., com observância dos requisitos enumerados no art. 801, devendo, porém, por um lado, fundamentar, com suporte na doutrina
retro invocada, o manifesto descabimento de ação principal (inciso
111, do art. 801), e, por outro lado, ao invés de indicar as provas que
serão produzidas (inciso V do referido art. 801 ), instruir a inicial
com:
a) xerox das peças necessanas dos procedimentos administrativos, que demonstrem, cabalmente, a clandestinidade
e precariedade da construção e a conseqüente necessidade e urgência da sua interdição, para imediata demolição; e
b) laudo pericial, subscrito por engenheiro da Prefeitura,
em que descreva a construção irregularmente erigida,
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aponte as disposições legais edil ícias infringidas, e ateste a
sua precariedade e conseqüente necessidade e urgência da
interdição, para efeito de imediata demolição. Deve, também, o laudo, se possível, ser ilustrado com fotografias.
Observamos, porém, que a ação só deve ser intentada após
desatendida a intimação regularmente feita ao proprietário (art. 541,
§ 29, da Lei n9 8.266/75).
No caso, como a intimação não havia sido feita corretamente,
solicitamos a sua repetição (fls. 42/43, letra b), já efetivada (fi. 45).
Embora, outrossim, não tenha
AR-S~ elaborado o laudo
pericial por nós solicitado (fls. 42/43, letra a), acreditamos que os
informes técnicos de fi. 47, corroborando os de fls. 12/12v9, atestam,
suficientemente, a clandestinidade e precariedade da construção e a
conseqüente necessidade e urgência da sua demolição.
Considerando, no entanto, que ainda não conhecemos nenhum pronunciamento judicial emprestando caráter satisfativo à
medida cautelar em epígrafe e tendo em vista que o estatuto processual civil dispõe que o procedimento cautelar, no qual se inclui a
medida em referência, é sempre dependente do processo principal
(art. 796), conforme assinalamos atrás,. julgamos que também pode a
Municipalidade propor a medida cautelar., de interdição, e, a seguir,
dentro de 30 dias, a ação de preceito cominatório, de rito ordinário,
objetivando a demolição, consoante preconizado por JUD.11 (fls.
39/40). Só que, nesta hipótese, há o risco do desmoronamento da
construção clandestina até a efetivação da demolição, com possíveis
danos fatais, conforme também apontamos de início, a menos que a
interdiça'o abrangesse todo o edifício (do que não cogitou JUD.11), o
que, contudo, poderia acarretar sérios problemas aos seus demais
moradores.
Nestas condições, submetemos o assunto à elevada apreciação de Vossa Excelência, solicitando autorizar, nos termos do art.
106, inciso IX, do Decreto n9 1. 186, de 30.08.50, o ajuizamento
da(s) medida(s) que julgar adequada(s), dentre as alternativamente
retro acenadas ou outra(s) que porventura reputar melhor(es) apropriada(s).
Permitimo-nos, não obstante, inclinar pela primeira alternativa, isto é, pelo ajuizamento apenas da medida cautelar de interdição
e demoliça'o, em face das peculiaridades do caso, como sejam a manifesta clandestinidade e precariedade da construção, atestadas, dentre outros, pelos informes técnicos de fls. 12/12v9 e 47 e pelas fotos
de fls. 5 e 8 deste e as juntadas à contra-capa do Telex n9 1.514/
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SAR/77, a urgência de que se reveste, os problemas que poderiam
advir da interdição de todo o ediffcio, e, ainda, o evidente caráter
satisfativo da referida medida, visto como, conseguida a demolição,
nenhuma outra pretensão restaria à Municipalidade.

Dezembro/1978.
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INFORMAÇÕES APRESENTADAS EM MANDADO DE SEGURAN·
ÇA VERSANDO A LEGALIDADE DO DESPACHO QUE DETERMINOU ADAPTAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DO NOVO
ALINHAMENTO DA VIA PúBLICA.
Ana Cristina de Barros Monteiro França Pinto
Procuradora Municipal do Departamento Jurídico
da Prefeitura do Município de S. Paulo.

MANDADO DE SEGURANÇA N9 477/78
DASEGURANÇAIMPETRADA
1. O impetrante ingressou com pedido de alvará para cons·
trução de loja e escritório na rua Cristóvão Pereira n9 1454, esquina
com a rua Vieira de Moraes (processo administrativo n9 12.283/77).
As indigitadas autoridades coatoras, porém, expediram "comuniquese" para que fosse observado o alinhamento da rua Vieira de Moraes,
ato ora impugnado nesta segurança.
2.
Segundo a inicial, tal exigência limita abusivamente o
direito de propriedade do impetrante, que tem direito I íquido e certo
de obter a apreciação de seu pedido de alvará de acordo apenas com as
normas edil ícias vigentes. O novo alinhamento ainda não existe, assim
como não há decreto de declaração de utilidade pública para futura
desapropriação; ainda assim, henhum "plano de melhoramentos" poderia limitar a construção e licenciamento da obra.
3.
Com a presente segurança, pretende obter o prosseguimento do processo administrativo em que requereu a aprovação do
projeto, que deverá ser apreciado de acordo apenas com as normas
edil ícias vigentes, sem a incidência de atos ou normas referentes a
futuras desapropriações; e mais final expedição de licença, bem como
requisição daquele processo administrativo.
OS FATOS
4.
O impetrante, pretendendo construir em terreno de sua
propriedade, localizado na rua Cristóvão Pereira n9 1.454, esquina
com rua Vieira de Moraes, Vila Aeroporto, requereu competente alvará de construção no dia 14 de dezembro de 1977, iniciando o pro·
cesso administrativo 12.283/77, juntando a necessária documentação.
5.
Desenvolvendo-se normalmente o requerimento, desde
logo elaborou-se Boletim de Dados Técnicos (doc. 1), constando, no
item "notas sobre o logradouro", ser de 16 metros a largura das ruas
confrontantes; a Unidade de Cadastro informou não haver projeto de
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melhoramentos para o local; a Seção de Emplacamento noticiou que,
conforme publicado no Diário Oficial de 23/5/75, o n9 1454 fora alterado para 1674, não constando anotações quanto a demolições. A Unidade de Aprovação de Plantas em "comunique-se" datado de 18 de janeiro de 1978, solicitou do impetrante várias providências preliminares
(doc. incluso):
a)
b)
c)
d)
e)

atender ao Decreto n9 9367/71, sobre árvores;
observar o disposto no Decreto n9 11.106/74 quanto aos
recuos obrigatórios;
providenciar para que o "chanfro" da esquina obedecesse
às medidas estipuladas no Código de Edificações;
observar vários dispositivos do mesmo Código;
salientou que a área da planta (330,68 m2) estava em
desacordo com o imposto predial e a escritura (318 metros quadrados).

Foram desentranhados vários documentos e entregues ao engenheiro responsável pela obra em 14 de fevereiro de 1978.
6.
Aos 21 de fevereiro, o impetrante requereu o "corte de 3
árvores para possibilitar construção de loja e escritório", pedido que
recebeu parecer favorável da Administração, desde que observado oreplantio em dobro, de acordo com o Decreto 9367/71, artigo 49
7.
Nessa oportunidade, a Unidade de Cadastro, examinando
o projeto, determinou que o interessado obedecesse o alinhamento da
rua Vieira de Moraes, cuja largura é de 16 metros, fazendo a necessária
correção na planta apresentada, via de "comunique-se'' publicado em 5
de maio de 1978 (fls. 55). O engenheiro responsável manifestou-se de
acordo com a cota ora anexada, segundo a qual a faixa assinalada em
vermelho pelo agrimensor seria de propriedade do impetrante, acrescentando que "o que ocorre na realidade, é que não foi feita a concordância da rua Vieira de Morais quando da ampliação ou prolongamento,
além da rua Cristóvam Pereira e a calçada remanescente, que confronta
com o imóvel em questão, possui dimensão variável, conforme apresentando no levantamento topográfico constante das plantas". Solicitou, então, esclarecimentos sobre quais medidas deveriam ser tomadas,
pois "conforme escritura e residência construída no local o imóvel é de
propriedade do requerente".
8.
A Unidade de Cadastro, em 16 de maio de 1978, reiterou
posição anteriormente exposta, de que o "local em causa" invadia o alinhamento para a rua Vieira de Moraes, e para não ocorrer essa invasão,
deveria o interessado obedecer o traçado em vermelho nas plantas corrigidas. Essa via pública, declarada oficial pela Lei n9 4.663/35, tem a
largura de 16,00 metros e o projeto, tal como apresentado pelo impetrante, não respeita e invade o alinhamento da rua Vieira de Moraes.
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PRELIMINARMENTE
9. O impetrante deve ser declarado carecedor da segurança,
pelo decurso do prazo decadencial previsto na Lei n9 1.533/51. Realmente, o ato ora impugnado foi reprodução de "comunique-se" anterior, publicado no dia 5 de maio, e que deixou de ser atendido pelo
impetrante, tendo o engenheiro responsável se limitado às alegações
acima transcritas, e cujo inteiro teor segue em anexo. A partir daquela
data é que se deve contar o prazo de caducidade, que já se esgotara
quando ajuizada a segurança.
NO MÉRITO
1O. Desde logo se evidencia o descabimento do "mandamus",
quer pela inadequação da via processual, quer pela inexistência de direito líquido e certo do impetrante violado pelas apontadas autoridades coatoras.
11. De feito, cuida-se de matéria fática a versada nos presentes
autos, insuscetível de apreciação em mandado de segurança. O impetrante não atendeu ao "comunique-se" anterior, adaptando o projeto
apresentado de modo a ser respeitado o alinhamento da rua Vieira de
Moraes e as alegações de fls. 56 do processo administrativo constituem
matéria que extravasa o âmbito restrito do mandado d,e segurança, em
que se torna possível prova pericial.

12. Aliás, se por absurdo se admitissem como verdadeiras as
assertivas do impetrante, ainda assim seria este meio processual inadequado para o deslinde da questão, cumprindo-lhe ajuizar ação própria
visando a elucidar se o "novo" alinhamento implicou em desapropriação parcial do terreno. Não se .pode esquecer que, anteriormente, já
fora assinalada falta de correspondência entre a área constante da escritura e do imposto daquela mencionada nas plantas oferecidas. Demais disso, a escritura do impetrante menciona o imóvel como ~ote
n9 18, entre lotes 17 e 19, com frente para a rua Cristovam Pereira e
fundos para terreno da Light, e o projeto refere-se a terreno de esquina.
13. De qualquer forma, não foi esse o objetivo do "comunique-se", e sim a regularização da planta para eventual aprovação,
mas desde logo observado o alinhamento da rua Vieira de Moraes.
14. Em segundo lugar, o impetrante não logrou comprovar
devidamente existência de direito líquido e certo violado por ato supostamente abusivo dos impetrantes. É certo que o Código Civil preceitua no artigo 572:
"O proprietário pode levantar em seu terreno as construções
que lhe aprouver, salvo o direito dos vizinhos e os regulamentos administrativos".
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O direito de construir, portanto, não é absoluto, desde logo reportando-se a lei civil às normas administrativas a que deve subordinarse o particular, em benefl'cio da coletividade. Se o impetrante se acha
em desconformidade com as disposições legais que disciplinam as construções, não há que falar em direito líquido e certo de obter o prosseguimento do processo administrativo, passando por cima de exigência
legal que não pode ser preterida. Na verdade, pretende o impetrante
que o Judiciário, substituindo-se à Administração, venha a dispensar
a necessidade de obediência ao alinhamento, e a conceder-lhe o alvará
de construção, o que é inadmissível.
·
15. Por outro lado, legítimo o ato da Administração, agindo
dentro do poder de polícia das construções que lhe é atribuído. Ao
Município compete a regulamentação edilícia e urbanística, por meio
do Código de Edificações e normas complementares e correlatas, embasada no preceito constitucional que condiciona o uso da propriedade
ao bem estar social. Outro não é o entendimento de nossos tribunais,
como bem demonstra o V. aresto do Suoremo Tribunal
Federal, estampado na Revista dos Tribunais 248/675:
"A autoridade municipal pode dispor sobre a segurança dos
edifícios, sua harmonia arquitetônica, alinhamento, altura,
ingressos, saídas, arejamento, enfim, acomodações às exigências que a vida humana, nas grandes cidades, vai tornando
cada vez mais difícil".
16. HELY LOPES MEIRELLES (Direito de Construir, 1964,
ed. Rev. Trib., pág. 119) inclui o alinhamento entre as limitações urban(sticas de proteção ao domínio público, em que se objetiva a defesa do patrimônio público, a fim de que não seja invadido pela propriedade particular, nem utilizado de maneira inadequada ou prejudicial à sua destinação. Assim define o alinhamento (op. cit., pág. 121)
- "é o limite entre a propriedade privada e o domínio público, estabelecido pelo Município para as suas cidades e vilas". O Decreto n9
11.106/74, no seu artigo 29, inciso X, assim dispõe: "alinhamento é a
linha divisória entre o terreno de propriedade particular e logradouro
público".
17. O alinhamento é fixado pela Prefeitura, unilateralmente,
importando em limitação urbanística à propriedade particular, em
benefício do traçado urbano, e uma vez estabelecido, obriga a todos
os confrontantes da via pública. E evidente que a Administração não
pode dispensar a observância do alinhamento nas plantas submetidas
a sua apreciação, pena de estar desatendendo ao interesse coletivo.
Ex positis, esperam seja o impetrante julgado carecedor do
direito de ação, na forma exposta, ou então, se acaso superada a preliminar, seja denegada a segurança, com a condenação em ambos os
casos nas cominações de estilo.
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PROJETO DE LEI ORÇAMENTARIA.

Limites constitucionais ã apresentação de emendas
à proposta orçamentária do Executivo.
Suelly Penharrubia Fagundes
Procuradora Municipal-Assessora Técnico-Legislativa no Gabinete do Prefeito de São Paulo.

De acordo com o disposto no artigo 83 da Lei Orgânica dos
Munic(pios, o Executivo encaminhou à Egrégia Câmara Municipal, em
tempo hábil, o Projeto de Lei nQ 198/81, contendo a Proposta Orçamentária para o exerc(cio de 1.982.
Referido Projeto, após ser regimentalmente aprovado em
primeira discussão, recebeu a emenda consubstanciada no parágrafo
único do artigo 11, assim redigido:
"Art. 11 - Poderá o Executivo realizar operações de crédito
para antecipação da receita até o limite permitido pela Constitu içao Federal.
Parágrafo único - No mínimo vinte por cento da receita antecipada nos termos deste artigo terão aplicação obrigatória
na ampliação e melhoria do ensino de prjmeiro grau no Municfpio".
A proposta orçamentária, destaque-se, é de iniciativa exclusiva
e vinculada do Executivo, devendo o Legislativo, ao apreciá-la, cumprir
não só os preceitos relativos ao processo comum, como aqueles referentes ao procedimento do projeto de orçamento.
A possibilidade de oferecimento de emendas pela Câmara, na
sistemática constitucional vigente, é praticamente inexistente, posto
que restrita às emendas formais, vedadas, por consequência, as substanciais.
No nosso ordenamento jurídico, são vedadas as emendas .de
que decorra aumento de despesa global ou de cada órgão, fundo, projeto ou programa, ou que vise a modificar-lhe o montante, a natureza
ou objetivo (art. 65, § 1<? ).
Sob outro aspecto, que também diz respeito à matéria versada,
é vedada a vinculação do produto da arrecadação de qualquer tributo a
determinado órgão, fundo ou despesa (art. 62, § 2<?).
Assim sendo, sobreleva ressaltar, de pronto, que o dispositivo
inserido não pode prosperar, por violar flagrantemente, os princípios
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constitucionais e legais que disciplinam a matéria, impondo-se, por
isso, veto parcial ao texto vindo à sanção, atingindo o parágrafo único
do já mencionado artigo 11.
A propositura, a par de contrariar os preceitos constitucionais
insertos nos artigos 61, § 1<?, alínea "c", 62, § 2<? e 65, § 1<?, da nossa
Lei Maior, fere, ainda, as disposições contidas na Lei federal n9 4.320,
de 17 de março de 1964, (artigo 43, § 1<?), que regulamentam a espécie.
Ademais, a proposição esbarra, ainda, nos dispositivos constitucionais que regem o processo legislativo (artigos 46 a 59) e o orçamento (artigos 60 a 69) - reproduzidos na Lei Orgânica dos Municípios (artigo 27, § 1<?, n9 3; artigo 27, § 39; artigos 82 a 84) -os quais
asseguram a competência exclusiva do Executivo para iniciativa do projeto de lei da proposta orçamentária, bem assim dos que importem
em aumento da despesa.
Por decorrência são vedadas as emendas que igualmente, impliquem em aumento da despesa, posto que, "no sentido legislativo, a
emenda possui significado de "substitutivo", ou seja, a proposta para
alterar ou modificar parte ou todo o teor de um projeto de lei". (Plácido e Silva, in "DicionárioJurídico~'pág. 586).
Infere-se, das razões apontadas, que a emenda apresentada
porta vícios insanáveis de inconstitucionalidade e ilegalidade, que
impedem a sua sanção.
Conforme preleciona Paulo Lucio Nogueira, em sua obra
"Responsabilidade dos Prefeitos e Vereadores", Ed. Sugestões Literárias, o orçamento aprovado pela Câmara pode ser vetado parcial ou
totalmente pelo Prefeito, pelos motivos e nas mesmas condições dos
demais projetos de lei, desde que as alterações introduzidas o tornem
inconstitucional ou contrário ao interesse público.
Pelos motivos aduzidos, submetemos à sua apreciação a
minuta de veto parcial ora elaborada, fundamentada nas razões de
ordem jurídico-legal nela alinhadas.
Senhor Presidente da Câmara Municipal de São Paulo
Tenho a honra de acusar o recebimento do ofício n9 DSL!Leg.
015617/81, com o qual Vossa Excelência encaminhou à sanção cópia
autêntica da lei decretada por essa Egrégia Câmara, em sessão de 30
de novembro último, relativa ao Projeto de Lei n9 198/81.
Nos termos do artigo 30, § 19, do Decreto-lei Complementar estadual n9 9, de 31 de dezembro de 1.969, impõe-se, como ora o
Estudos de Dir. Público, S. Paulo I (2),jul./dez. 1982

unlei.-11

~.

SRe P ulo

61

faço, veto parcial à medida aprovada, atingindo, por manifestamente
ilegal e inconstitucional, o inteiro teor do parágrafo único do artigo 11,
assim redigido:
"Parágrafo único - No mínimo vinte por cento da receita
antecipada nos termos deste artigo terão aplicação obrigatória
na ampliação e melhoria do ensino de primeiro grau do Munidpio".
O dispositivo, ora vetado, foi inserido, por iniciativa de ilustres
membros dessa Colenda Casa de Leis, mediante emenda, no projeto de
lei deste Executivo, que estima a Receita e fixa a Despesa das Administrações Direta e Indireta do Município de São Paulo, para o exercl'cio de 1.982, ou seja, a Proposta Orçamentária para o próximo
exerc(cio.
Pretende, referido parágrafo, obrigar que vinte por cento das
operações de crédito para antecipação da receita - matéria versada no
"caput" do artigo 11 - tenham aplicação no ensino de primeiro grau.
A inserção do mencionado parágrafo, todavia, revela-se manifestamente inconstitucional, o que motiva o seu veto, pelas razões a
seguir aduzidas.
De pronto, infere-se que o parágrafo vetado esbarra nos preceitos constitucionais contidos nos artigos 62, § 2<? , e 65, § 1<?, da
nossa Lei Maior.
Releva ressaltar que, sob o aspecto formal, o Projeto de Lei
Orçamentária tem sua tramitação regida pelas normas gerais pertinentes a todos os demais projetos de lei, acrescida das exigências específicas, que só à sua tramitação concernem. Assim, devem ser observadas
as determinações legais quanto à forma de iniciativa, discussão, aprovação, sanção ou veto, promulgação e rejeição.
No que respeita especificamente às emendas, o ilustre José
Afonso da Silva, em sua festejada obra "O Prefeito e o Município",
preleciona:
"Praticamente está vedada a apresentação de emendas ao
prdjeto de lei orçamentária.
Se se considerar, como se tem considerado, que as normas
orçamentárias consagradas na Constituição da República
(arts. 60 a 69) são aplicáveis aos Municípios, teremos que
concluir que:
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a) estão vedadas emendas de que decorra aumento de despesa
global ou de cada órgão, fundo, projeto ou programa, ou
vise a modificar-lhe o montante, a natureza ou o objetivo
(art. 65, § 1 <? ). Isso significa, efetivamente, proibição de
emenda substancial, só se permitindo emendas formais,
assim mesmo só as que mudam um item ou elemento de
um lugar para outro no texto;
b) as emendas permitidas (só as formais transpositivas, como
visto acima) apenas poderão ser apresentadas nas comissões da Câmara, durante a tramitação da proposta orçamentária perante elas".
(obra citada - CEPAM - 2a. edição- 1977 - pág. 129).
Deflui, ademais, do disposto no § 1 <? do artigo 65 da Constituição Federal, que a Câmara não poderá apresentar emenda à proposta
orçamentária, se dela decorrer aumento da despesa global, ou de cada.
órgão, fundo, projeto ou programa, nem a que vise a modificar o montante, a natureza ou o objetivo.
Conforme, aliás, lição de Joaquim Castro Aguiar, em sua obra
"Processo Legislativo Municipal":
"Vê-se, sem sombra de dúvida, que o poder de emenda é quase
nulo, sendo o orçamento instrumento de elaboração predominantemente executiva. Praticamente, nada existe suscetível de
emenda:· (obra citada, ed. Forense, 1a. edição- 1.973, pág.133).
O ilustre mestre cita exemplo que se casa à espécie sob análise:
"Não pode haver, é lógico, aumento nem diminuição da despesa, porque haverá modificação do seu montante. Se, na proposta orçamentária, o Executivo destina Cr$ 50.000,00 à Educação (programa), não pode a Câmara aumentar ou diminuir
esse montante. Tanto lhe será vedado introduzir emenda que
aumente para Cr$ 51.000,00 essa despesa, quanto a que a diminua para Cr$ 49.000,00. Não pode o Legislativo modificar
o montante da despesa de cada programa".
(opus cit., pág. 133).
No que concerne à emenda consubstanciada no parágrafo único do artigo 11 da propositura, apesar do percentual previsto ser idêntico ao fixado no artigo 15, § 3<?, ai ínea "f", da nossa Carta Magna,
que determina a aplicação de, pelo menos, vinte por cento da receita
tributária municipal, no ensino primário, o que se constata da inovação
proposta ao texto encaminhado pelo Executivo, é que a mesma não
corresponde à real idade constitucional.
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De fato, entende-se por receita tributária municipal, aquela
obtida com a arrecadação dos tributos municipais, ou seja, o montante
em divisas oriundos do pagamento, pelos contribuintes, dos tributos de
competência constitucional originária municipal.
Apenas desta receita tributária municipal, o artigo 15, § 39,
alfnea "f", da Constituição, exige que o Executivo aplique, no ensino
primário municipal, pelo menos vinte por cento.
Nesse ponto, cabe ressaltar que a autorização contida no artigo 11 do projeto orçamentário, para a realização, pelo Executivo, de
operações de crédito por antecipação da receita, não se enquadra nos
estritos limites da receita tributária municipal, sendo mais abrangente,
visto que as operações de crédito para antecipação da receita não poderão exceder à quarta parte da receita total estimada para o exercício financeiro (artigo 67 da Constituição Federal). E a receita total, é
cristalino, supera a receita tributária do Município, da qual esta última
é espécie (artigo 11 da Lei federal n9 4.320/64).
Dessa forma, ter-se-ía, na espécie, um aumento, direto, da despesa prevista para aplicação no ensino municipal.
E, por decorrência, a inserção do parágrafo único, conforme
pretendido pela emenda, vinculando a destinação de parte da receita
antecipada ao ensino primário, extravasa a exigência constitucional
antes citada - artigo 15, § 39, ai ínea "f".
Decorrem, daí, os vícios insanáveis que inquinam o parágrafo impugnado de inconstitucionalidade, por infringir o disposto nos
artigos 62, § 29, e 65, § 19, da Constituição da República, que dispõem:
"Art. 62 - O orçamento anual compreenderá obrigatoriamente as despesas e receitas relativas a todos os Poderes, órgãos e
fundos, tanto da administração direta quanto da indireta,
exclu (das apenas as entidades que não recebam subvenções
ou transferências à conta do orçamento.
§ 29 - Ressalvados os impostos mencionados nos itens VIII
e IX do artigo 21 e as disposições desta Constituição e de leis
complementares, é vedada a vinculação do produto da arrecadação de qualquer tributo a determinado órgão, fundo ou
despesa. A lei poderá, todavia, estabelecer que a arrecadação
parcial ou total de certos tributos constitua receita do orçamento de capital, proibida sua aplicação no custeio de despesas correntes".

"Art. 65 - !: da competência do Poder Executivo a iniciativa
das leis orçamentárias e das que abram créditos, fixem venciEstudos de Dir. Público, S. Paulo I (2), jul./dez. 1982
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mentos e vantagens dos servidores públicos, concedam subvenção ou auxl1io ou, de qualquer modo, autorizem, criem
ou aumentem a despesa pública.
§ 1~ Não será objeto de deliberação a emenda de que
decorra aumento de despesa global ou de cada órgão, fundo,
projeto ou programa, ou que vise a modificar-lhe o montante,
a natureza ou o objetivo".

Ademais, as operações de crédito por antecipação de receita
estão regulamentadas pela Carta Magna, em seu artigo 67, e pela Lei
federal nO 4.320, de 17 de março de 1.964, em seus artigos 39 e 79.
Caracterizam-se, tais operações, como atos extra-orçamentários que objetivam, tão somente, atender a insuficiências monetárias
de caixa, durante o decorrer do exercício financeiro.
Nestas circunstâncias, essas operações de crédito constituem
movimentação meramente financeira que, nos termos da legislação
vigente, devem ser liquidadas dentro do próprio exercício financeiro
ou, no máximo, até 31 de janeiro do exercício subsequente.
Não se caracterizam, portanto, estas operações, em ingressos
de recursos orçamentários adicionais - e muito menos tributários -,
que possibilitem ao Executivo o incremento de novas despesas orçamentárias, vale dizer que não constituem receita.
Configura-se, novamente, outra violação às normas constitucionais em vigor, vez que, para atender ao disposto no parágrafo impugnado haveria necessidade de aumento de despesa, sem a existência
de recursos hábeis, conforme exigência expressa consubstanciada na
alínea "c", § 1~. artigo 61 da Constituição, bem assim no § 1~ do
artigo 43 da já referida Lei federal n9 4.320/64.
Imperioso ressaltar que os vícios de inconstitucionalidade
apontados decorrem da discriminação das esferas de competência federal, estadual e municipal - emanada da Constituição da República, que, em seu artigo 13, item 111, prescreve aos Estados, e por
consequência, aos Municípios, a observância dos princípios nela estabelecidos, dentre os quais, "in verbis":

"111 - O processo legislativo."
Desde que, conforme antes demonstrado, o parágrafo único,
ora impugnado, não está conforme com os princípios que regem o
processo legislativo, não pode ele subsistir.
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De fato, tanto mais que tais princípios encontram-se acolhidos
na Lei Orgânica dos Municípios (Decreto-lei Complementar estadual
n9 9, de 31-12-1969), consoante o disposto em seus artigos 27, § 19,
n9 3; artigo 27, § 39; artigos 82 a 84, que - reproduzindo princípios
constitucionais do processo legislativo (artigos 46 a 59) e do orçamento
(artigos 60 a 69) - asseguram a competência exclusiva do Prefeito para
iniciativa do projeto de lei da proposta orçamentária e dos que importem em aumento da despesa, bem como vedam a admissão de emendas
que aumentem a despesa.
Disso resulta que do vl'cio de ilegalidade está eivado, também,
o questionado parágrafo único, porquanto sua inserção originou-se de
emenda que contraria o preceituado nos artigos da Lei Orgânica trazidos à colação, posto que implica aumento da despesa.
Por último, acrescente-se, que, no mesmo diapasão do presente
veto, é o Parecer da Douta Comissão de Finanças e Orçamento dessa
Colenda Casa, relativo ao projeto de lei concernente à Proposta Orçamentária. Acertadamente, diz aquele Parecer:
"Cabe ressaltar que a apresentação de emendas a esta propositura sofre limitação imposta explicitamente na Constituição
Federal e na Lei Orgânica dos Municípios, de modo que não
será objeto de deliberação a emenda de que decorra aumento
de despesa global ou de cada órgão, fundo, projeto ou programa, ou que vise modificar-lhe o montante, a natureza ou
o objetivo".
Demonstradas, à saciedade, a manifesta inconstitucionalidade
e ilegalidade do dispositivo inserido por essa Egrégia Câmara, à proposta orçamentária original, vejo-me, pelas razões de ordem jurídicolegal alinhadas, na contingência de não dar total acolhida ao texto
vindo à sanção, vetando-o, como ora o faço, parcialmente.
Com as considerações expendidas, devolvo o assunto ao
conhecimento dessa Colenda Casa de Leis, que se dignará de deliberar
em seu elevado critério.
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Medida provisional de interdição ou demolição de prédio para resguardar a saúde, a
segurança ou outro interesse público, prevista no art. 888, n9 VIII do C.P.C. - Estabelecimento comercial situado em local proibido pela lei de zoneamento e que teve denegado mandado de segurança com apreciação
do mérito e trânsito em julgado - A autoexecutoriedade do ato administrativo não
retira à Administração a faculdade de recorrer ao Poder Judiciário -Sentido amplo da
expressão "prévio", utilizada no dispositivo
legal em foco - Caráter SATISFATIVO e
não cautelar da medida.
-Sentença de Primeiro Grau de Jurisdição
- Acórdão do Tribunal de Justiça de S. Paulo

Vistos, etc ...
PARQUE DE DIVERSÕES DANTAS- VICENTE ANTONIO
DANTAS, sociedade qualificada nos autos, foi acionada pela MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO através MEDIDA PROVISIONAL DE INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL, tendo esta alegado, em síntese, o seguinte: a) ser a reqda. sociedade exploradora de
"Parque de Di versões" com o mesmo nome, tendo sua sede à Praça da
Sé, nesta Capital; b) A Praça da Sé, no entanto, é local que, pela vigente
Lei de Zoneamento, não comporta a atividade exercida pela reqda.;
c) a não permissividade do uso em questão no local foi já reconhecida
por decisão judicial passada em julgado, que, no entanto, vem sendo
descumprida pela reqda., já que essa se recusa a ali encerrar suas atividades; d) em consequência, justifica-se a propositura da presente ação,
tendente a obter interdição do referido estabelecimento, interdição essa, aliás, já decretada judicialmente; e) pediu-se, pois, cumpridas as
formalidades legais, a decretação da interdição pretendida, condenada
a reqda., ainda, nas demais cominações de Direito.
A inicial veio instru (da com os documentos de fls. 8/29.
As fls. 30 o MM. Juiz indeferiu a concessão da medida liminar
pleiteada, sob o entendimento de que deveria a própria reqte., valendose da auto-executoriedade do ato administrativo de interdição por ela
editado, providenciar o fechamento pleiteado. Do "decisum" respectivo
foi interposto agravo de instrumento pela reqte.,após indeferido (fls. 40
e vc;> s.) pedido de reconsideração que anteriormente houvera apresentado (fls. 34/ 38).
Citada a reqda., (fls. 32), dentro do prazo legal contestou o
feito (fls. 42/44), alegando seu cabal descabimento e se reportando a
idênticas considerações expendidas no despacho agravado.
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Às fls. 48 e 49/50, atendendo ambas as pa,rtes a determinação
específica do Juízo (fls. 4 7), informaram pleitear julgamento antecipado da lide; vieram-me, a seguir, conclusos os autos para sentença.

E o relatório.
Decido:
Dispõe o vigente CPC, em seu artigo 888, VIII, que, em caráter
cautelar, poderá pelo juiz ser autorizada "a interdição ou a demolição
de prédio para resguardar a saúde, a segurança ou outro interesse
público".
No anterior ordenamento processual, tal norma era também
genericamente prevista, embora sua tutela se fizesse através ação cominatória (art. 302, XI, "b"), de que ora não mais se cogita, ao menos
sob forma procedimental especial.
Discorrendo sobre a matéria, em considerações que até hoje
guardam atualidade manifesta, prelecionava então Hely Lopes Meirelles que "a lei processual civil, entretanto, põe à disposição do Poder
Público a ação cominatória, para pedir ''a suspensão ou demolição de
obra que contravenha a lei, regulamento ou postura" ou a "obstrução
de valas ou escavações, a destruição de plantações, a interdição de
prédios e, em geral, a cessação de uso nocivo da propriedade, quando
o exija a saúde, a segurança ou outro interesse público" (Cód. Proc.
Civil, art. 302, n. XI, letras a e b). "E complementava, em sequência:
"a utilização dessa ação é uma faculdade e não um dever da Administração Pública, pois não se compreende que o legislador processual
pretendesse subordinar os atos administrativos relacionados com as
construções ao prévio exame do Judiciário. Por cautela, e não havendo urgência na medida, poderá a Administração submeter o interdito e a demolição à apreciação judiciária prévia, antecipando-se ao
recurso de particular e forrando-se dos eventuais riscos de uma atuação
discricionária. E tanto é exato que a Administração pode efetivar o
embargo da obra e a sua demolição administrativa, que a própria lei
processual admite a execução incontinenti da providência requerida
desde que o Poder Público alegue a urgência, verificada por escrito
(art. 305). Basta, portanto, a alegação e a constatação da urgência por
perito da própria Administração, para que o Judiciário se veja compelido a permitir a execução da medida pelo próprio Poder Público. Por
aí se vé que mesmo no caso de a Administração optar pelo processo
judicial, não se despoja da faculdade de auto-execução das medidas
de polícia administrativa" (Direito de Construir", 2a. ed., pgs. 326/
327).
A lição em apreço se me afigura suficientemente clara. E,
data vénia, deve discordar do entendimento esposado no despacho
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de fls. 30. Que, inclusive, já reformei ao ensejo do despacho de sustentação no agravo de instrumento referido no relatório do presente
"decisum".
O simples fato de ser o ato administrativo provido de auto-executoriedade, não inibe para a Administração a faculdade de recorrer
ela ao Judiciário, sem abdicar dessa mesma executoriedade. Nesse sentido a lição de Lopes Meirelles, retro transcrita, em que me louvo,
Aliás, no inciso VIII do .art. 888, tal como no CPC anterior, não faz o
Código qualquer restrição sobre deverem ser, ou não, desprovidos de
executoriedade os atos administrativos suscetíveis de tutela jurisdicional. E, por elementar princípio de interpretação jurídica, não se pode
restringir onde a lei expressamente não restringiu. Repetindo o ensinamento de Lopes Meirelles, para forrar-se dos eventuais riscos de uma
atuaç!o discricionária, pode a Administração recorrer, antes, ao Judiciário. E, se o fizer, o fará regularmente.
Por igual, o emprego do termo "prédio" no CPC (art. 888 e
despacho fls. 30, cits.) não me parece tenha sido empregado pelo legislador sob igual sentido restritivo. A situação é similar à da "locação
de prédios" prevista no Código Civil, a cujo respeito ensina Washington
de Barros Monteiro que, "antes de mais nada, convém esclarecer qual
seja a exata extensão da palavra prédio. Segundo alguns glotólogos, o
vocábulo só se aplica aos ediffcios e construções. Em direito civil, entretanto, a palavra tem sentido muito mais amplo. Aliás, no direito
romano, praedium era toda espécie de imóvel, com ou sem construção,
sendo certo mesmo que,primitivamente,significava tão somente o solo. No
direito pátrio, de modo idêntico, o termo aplica-se a qualquer espécie
de imóvel, edificado ou não, embora algumas vezes se atribuam também
nomes peculiares ao não edificado, como solo, chão, terreno. A palavra
prédio exprime, pois, de ordinário, o solo juntamente com o edifício,
e outras vezes, o terreno tão somente; terreno cultivado ou não, terreno
edificado ou não, morada, sítio, fazenda, tudo pode ser abrangido pela
expressão genérica "prédio". Foi o próprio Código Civil que consagrou
a polissemia; todas as vezes, pois, que o intérprete venha a deparar em
algum texto o aludido vocábulo, deve primeiramente perquirir se ele
indica qualquer imóvel em geral, ou apenas o edifício, ou morada;
averiguado estará então o propósito do legislador". ("Curso de Direito
Civil", 59 vol., "Direito das Obrigações - 2a. parte", 14a. ed., 1979,
pg. 155).
Divirjo, pois, frontalmente do entendimento esposado no
despacho de fls. 30. Aliás, já tenho expedido idênticas considerações
em outros procedentes jurisdicionais, como o contido no despacho
xerocopiado às fls. 39. E, de igual forma, assim tem também entendido
a maioria dos juízes que servem em Varas da Fazenda Municipal (cf.
xerocópias de fls. 20, 21, 22, 23 e 25/ 29).
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Quer dizer, se a Administração pode o "mais", isto é, fechar
ou interditar sem recorrer ao Judiciário, pode também o "menos" (este,
naquele, necessariamente se contém), ou seja, fazê-lo mediante o
"placet" do Poder Jurisdicional. De resto, a própria lei prevê expressamente essa possibilidade, no capítulo das medidas cautelares.
Acresce notar que, na espécie, a medida não tinha como deixar
de ser deferida. Isso porque, por decisão em mandado de segurança
já passada em julgado (por xerocópia, às fls. J0/15), restou declarada a
inexistência de qualquer direito, da parte da reqda., em permanecer no
local. Ou seja, no mandado de segurança de que se cogita decidido ficou
que a exploração de "Parque de Diversões" não é possível no local, porque expressamente vedada pela Lei de Zoneamento.
Consoante iterativa jurisprudência, decisão em mandado de
segurança que aborde seu mérito faz coisa julgada, seja ou não julgada
procedente a impetração (cf. arestos em "Revista Trimestral de Jurisprudéncia", vols. 75/508, 75/633, 67/872, 67/573, 55/689, 58/324,
60/516, 63/11) .
Ora, se ocorreu "res judicata" na segurança, declarado já
restou o direito de a Administração poder interditar o "prédio"- empregado o vocábulo em acepção- lata - da requerida. Quer dizer, em
detrimento da requerida obrou o "mandamus" como verdadeira ação
declaratória - em toda ação conhecida por seu mérito há, num primeiro
momento, declaração judicial do direito controvertido - e, a partir
daí, o que resta é, tão somente, levar a cabo a tutela mandamental de
interdição, propriamente dita, em outro processo. Que nada mais é
senão o que se pleiteia na presente ação, com supedâneo no art. 888,
V 111, retro citado.
Doutrina com propriedade Pontes de Miranda que, ''se a sentença desfavorável diz que não existe a relação jurídica, que, na ação
declaratória positiva, se pretendia que existisse, há coisa julgada material: a desfavorabilidade produziu a declaração contrária. Se a sentença desfavorável, na ação declaratória negativa, contém conclusão
de que a relação jurídica existe, a despeito do que se sustentou no
pedido, há coisa julgada material". E acrescenta ("Tratado das Ações",
tomo 11, 1974, pg. 64): "e"não tem razão", nas ações declarativas,
importa em "tem razão", para a outra parte, ou para as outras partes.
Tem-se de atender a que a ação declarativa tem como finalidade prec(pua, preponderante, o enunciado existencial: se perde quem disse que
"é", ganha quem disse que "não é"; se perde quem disse que "não é'',
ganha quem disse que "é".
Declarado o direito, pois, resta apenas prover a sua implementação na relação jurídica concreta a que diga respeito. Isso porque
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sua simples declaração, objeto de ação anterior, enseja sentença, de
regra, desprovida de efeito executivo imediato ou mediato. Tem a força
de coisa julgada formal e material, talvez o efeito anexo e o efeito reflexo. Sem o efeito executivo, a sentença proferida na ação declarativa
vale como "preceito", na expressão da lei (Pontes de Miranda, ob. e
pg. cits.).
Vale dizer, na segurança denegada declarou-se cabível a interdição do-estabelecimento; nesta ação, abdicando a Administração da
faculdade de, desde logo, por força própria, efetivar essa mesma interdição, requer que se a faça através do Judiciário. Tenho para mim ser
o pedido perfeitamente admissível, em tese e em concreto.
Aliás, a sentença ora proferida se esgota em si própria. E ela,
apenas nominalmente, cautelar. Na verdade, por ela se dá a satisfação
total do direito do Poder Público.
Confira-se, a respeito, o ensinamento abalizado de Ovídio A.
Baptista da Silva: "tanto a interdição, como a demolição, segundo pensamos, têm caráter satisfativo, e não simplesmente cautelar. O Juiz, ao
decidir a respeito das pretensões incluídas no inciso VIII do art. 888,
nao se limita a acautelar o interesse das partes, impondo a interdição
provisória ou a demolição sujeita a posterior reconstrução, porventura
determinada em futuro processo definitivo. A demolição, como ela
está concebida, em nosso sistema jurídico, ainda tomada em decorrência da "summaria cognitio", é prestação jurisdicional satisfativa. A
inclusão das ações do inc. V 111 do art. 888 entre as cautelares não lhes
transforma a natureza, como se a demolição ou a interdição de prédios
que prejudiquem a saúde, a segurança ou outro interesse público fosse
providência tomada pelo juiz, sem apreciação do mérito. A própria
redação do inciso em exame indica, com toda a clareza, essa função
jurisdicional, pois esclarece que o juiz deve decidir sobre a interdição
ou demolição dos prédios que prejudiquem a saúde ou a segurança, ou
outro interesse público. Não há decisão cautelar, em sentido estrito
como se o juiz se limitasse a prover sobre o risco de dano à saúde, ou
a outro interesse público relevante. Ele julga a nocividade de uso da propriedade, decidindo que tal ou qual obra ou fato prejudica tais interesses que ele resguarda com a sentença. E, dizendo o art. 889 que, na
aplicação das medidas enumeradas no artigo anterior, deve observar-se
o rito dos arts. 801-802, tem-se de admitir que o Poder Público deve
indicar o objetivo da lide principal, o que seria incompreensível, pois
as providências de interdição e demolição não são preparatórias de
outras ações. Obtida a demolição da obra, é óbvio que o Poder Público
não dispõe de outra pretensão que pudesse ser considerada principal"
("As Ações Cautelares e o Novo Processo Civil", Forense, 2a. ed.,
2a. tiragem, págs. 174 "in fine" e 175).
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No mesmo sentido Humberto Theodoro Júnior, em seu
"Processo Cautelar", pgs. 398/399: "embora regulada entre as medidas
cautelares, esse provimento não deixa de ser satisfativo de direito
substancial, visto que exige a demonstração de um risco concreto a
bens tutelados independentemente de processo principal, como sejam
a saúde e a segurança públicas. Não obstante basear-se na "summaria
cognitio" do procedimento cautelar, o deferimento da medida, na verdade, não se faz para servir a outro processo, mas sim diante de um
julgamento que reconhece, desde logo, a nocividade de uso da propriedade e a necessidade de fazé-la cessar em definitivo".
Ante o exposto, a medida não tem como deixar de ser concedida, em caráter definitivo. Como, todavia, às fls. 6 protestou a requerente pela propositura oportuna de ação "principal" (?),para não decidir "ultra petita" ora me limito, pura e simplesmente, a determinar a
interdição de estabelecimento, na forma porque pleiteada.
Isto posto e pelo mais que dos autos consta, julgo procedente
a presente ação, para o fim de decretar a interdição do estabelecimento
"Parque de Diversões Dantas - Vicente Antonio Dantas", na forma
acima especificada. Concedo à reqda. o prazo de 48 (quarenta e oito)
horas para que cumpra "sponte sua" a presente decisão, sob pena de,
não o fazendo, ser ela levada a cabo por Oficial de Justiça. Não tendo
eventual recurso a ser interposto efeito suspensivo (art. 520, IV, do
CPC), o prazo estipulado contar-se-á a partir da intimação da presente
decisão.
Por força da sucumbência operada, condeno a vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocaHcios, arbitrados
estes em 10% (dez por cento) sobre o valor atribu (do à causa.
P.R.I.C.
São Pau lo, 27 de agosto de 1979.
LUIZ ANTONIO AMBRA
Juiz de Direito

ACÓRDÃO
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gurança ou outro interesse público, prevista
no art. 888, nQ VIII, do C.P.C.- Interdição
de estabelecimento, em caráter definitivo,
independentemente do ajuizamento de ação
principal, dada a natureza SATISFATIVA
do direito da Administração Pública Adminissibilidade.
Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO
CIVEL n9 18.603-1, da comarca de SÃO PAULO, em que é apelante a
MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO, sendo apelado JOSJ: NUNES:
ACORDAM, os Ju(zes da Quarta Câmara da Primeira Seção
Civil do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por votação unânime, considerar como determinado o reexame necessário (CPC, art. 475,
11) e a ele, bem como à apelação (fls. 30/36), dar provimento, prejudicado o agravo retido (fls. 23/27).
Custas na forma da lei.
1. Trata-se de "Medida Provisional de Interdição de I móvel
com J caráter satisfativo" proposta pela Municipal idade de São Pau lo
contra José Nunes, estabelecido na Avenida Rodrigues Alves, n9 1.107,
no bairro de Vila Clementino, nesta Capital (fls. 2).
A requerente pede, a final:
a) a citação do requerido para vir responder, se quiser, sob
pena de revelia, a presente medida;
b) a procedência da medida, com a interdição do estabelecimento do requerido, interdição essa de caráter definitivo,
e independentemente de ajuizamento de ação principal,
dada a natureza satisfativa do direito da requerente;
c)

condenação do requerido no pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios;

d) houve protesto pela produção de provas (fls. 8/9).
À inicial foram anexados documentos (fls. 10/20).
O Dr. Juiz despachou:
"O procedimento cautelar é sempre dependente do processo principal (art. 796). O fato de algumas medidas cautelares
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serem "satisfativas", não desvinculam o processo cautelar do
processo de conhecimento ou de execução. Em síntese, não
pode haver processo cautelar a não ser a serviço do processo
de conhecimento ou de execução.
Nos termos do art. 796 e mais arts. 800, 806, 807, 808 e
809 do CPC, emende a A. a inicial, em dez dias, de acordo
com o art. 284 do CPC" (fls. 21 ).
A Municipalidade manifestou-se às fls. 23/27, solicitando a
reconsideração do despacho e, caso este mantido, agravando de instrumento (CPC, arts. 522, § 1'?, e 188).
Indeferida a petição inicial e declarado extinto o processo,
sem julgamento do mérito (fls. 28v.), apela a Municipalidade de São
Paulo (fls. 30/36), reportando-se ao agravo, juntando cópias de julgados (fls. 37 /60) e desenvolvendo argumentos no sentido de demonstrar a desnecessidade de indicação, na petição inicial, da ação principal
a ser proposta, em face do caráter satisfativo da presente medida.
Citado o réu, nos termos do art. 296, do CPC (fls. 61 e 62/63),
decorreu "in albis" o prazo para contra-razões (fls. 64).
2. Segundo se verifica através dos respeitáveis julgados trazidos para os autos pela apelante, as medidas cautelares de caráter
satisfativo têm sido admitidas e reconhecidas pela jurisprudência, consoante mostram as cópias das respeitáveis sentenças de fls. 37/58 e
também do venerando acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça do
Rio Grande do Sul ("Rev. de Jurisprudência do T.J.R.G.S.", nQ 60,
págs. 406/407; aqui fls. 59/60), este embora cuidando de matéria diversa, ou seja, sobre busca e apreensão de menores.
E a doutrina admite a interdição e a demolição como medida
de caráter satisfativo e não simplesmente cautelar (cf. Qv(dio A. Baptista da Silva, "As Ações Cautelares e o Novo Processo Civil", Livraria
Sulina Editora, Porto Alegre, 1973, § 82, págs. 155/156; Humberto
Theodoro Júnior, "Processo Cautelar", Livraria e Editora Universitária de Direito Ltda., São Paulo, 1976, nQ 320, págs. 398/399).
Em seus lúcidos comentários ao art. 796, escreve Pontes
de Miranda:
"A referência a processo, no art. 796, foi infeliz, porque:
pode não haver necessidade da proposição da ação (de direito
material) que se teve de proteger. Tal necessidade só existe
se a ação cautelar é preparatória, porque, então, a parte tem
o prazo para propor a ação, que seria a ação principal (cujo
"processo" foi chamado, no art. 796, "processo principal").
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Cumpre que não se incida no erro de Piero Calamandrei
que considerou cautelar a ação de execução provisória ou no
de Francesco Carnelutti que fazia cautelares as ações possessórias" ("Comentários ao Código de Processo Civil", Forense,
1~ edição, 1976, tomo XII, pág. 32).
E, adiante, reafirma:
"Se a ação cautelar não é preparatória não se precisa pensar em competência do ju (zo para conhecer da ação principal
(art. 800), nem que se diga, no pedido, qual a lide e seu fundamento" (art. 801, § único) - (ob. e vol. cits., págs. 33/34).
Isto posto, dá-se provimento ao recurso oficial (considerado
como interposto) e à apelação (fls. 30/36), na qual está contida a matéria do agravo (fls. 23/27), a fim de que o nobre Magistrado presida o
processamento da medida ajuizada, apreciando o mérito como entender de direito.
O julgamento foi presidido pelo Sr. Desembargador CARVALHO NEVES e dele também participou o Sr. Desembargador MORETZSOHN DE CASTRO, ambos com votos vencedores.
São Paulo, 11 de fevereiro de 1982.
ALVES BARBOSA
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ALVARA DE CONSTRUÇÃO
LEI DE MELHORAMENTOS
INEXISTÊNCIA DE
PúBLICOS NOVO ALINHAMENTO
DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA - OBEDIÊNCIA AO
NOVO ALINHAMENTO.
A norma que dispõe sobre alinhamento contém uma limitação
administrativa ao direito de construir e, como tal, é de aplicação imediata, haja ou não expropriação instaurada, ou a só decretação de Utilidade Pública.
-Sentença de Primeiro Grau de Jurisdição
-Acórdão do Tribunal de Justiça de S. Paulo
Vistos, etc... •
JULIAN CARRION IGLESIAS, qualificado nos autos, impetrou mandado de segurança contra ato dos srs. Administrador Regional de Santo Amaro e Chefe da Unidade de Aprovação de Plantas da
Prefeitura Municipal de São Paulo, alegando em síntese que: a) é proprietário de imóvel localizado nesta Capital, à rua Cristóvão Pereira
n9 1454, esquina com rua Vieira de Moraes; b) nessa condição, requereu a expedição de alvará para construção de uma loja e um escritório no imóvel; c) após tramitação regular recebeu esse expediente
manifestação desfavorável dos impetrados, qual a de que deveria ser
adaptado o projeto ao novo alinhamento da via pública; d) o despacho
em apreço é ilegal e lhe fere direito I íquido e certo à aprovação da planta, na medida em que, nos termos da súmula n9 23 do Supremo Tribunal Federal, a simples declaração de utilidade pública não inibe o
proprietário de edificar em seu imóvel; e) na espécie, sequer existia
declaração de utilidade pública; assim, o novo alinhamento não só
ainda não existe (vale dizer, não chegou a ser implantado), como
também decreto algum reservou área correspondente a sua implantação; f) a partir da(, deve a segurança ser concedida para o fim de, arredada a descabida exigência, ser o processo administrativo apreciado
em conformidade com as normas edil ícias vigentes.
Com a inicial vieram os documentos de fls. 5/8.
Negada a liminar (fls. 2), requisitadas as informações · de
praxe, prestaram-nas os impetrados às fls. 16/22. Nelas - subscritas
também pela Municipalidade de São Paulo, na qualidade de assistente
litisconsorcial passiva - argüiram preliminar de decadência de direito
e, no mérito, a cabal licitude do ato impugnado. Representa o alinhamento norma cogente, cuja observância aos particulares se impõe desde
logo. Na espécie, não teria sido observado no primitivo projeto fornecido pelo impetrante que, em consequência, não teria mesmo condições de ser aprovado.
Com as informações vieram os documentos de fls. 23/39.
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Requisitado processo administrativo de interesse do impetrante (fls. 43 e 45), dele permaneceram nos autos as peças processuais de fls. 49/63.
Opinando no feito às fls. 65/66, manifestou-se o dr. Promotor
favoravelmente à denegação da ordem; vieram-me, a seguir, conclusos
os autos para sentença.

E o relatório.
DECIDO:
Rejeita-se, em primeiro lugar, a prejudicial de decadência.
Sustentam os impetrados, às fls. 19, ser o ato impugnado simples reprodução de ato anterior, a cujo respeito, quando da impetração,
flu fdo já estaria o lapso decadencial. Sendo mera repetição, a partir
daquele é que deveria ser computado o "dies a quo" respectivo.
Para o dr. Promotor à alegação em exame faleceria--respaldo
jurídico. E que o segundo ato não seria mera repetição do primeiro.
Este, na realidade, não teria sido suficientemente explfcito, no sentido
de cientificar o impetrante da exigência dita ilegal. Assim, "só posteriormente, como se vé de fls. 58/58 verso, ficou bern esclarecida a
circunstância de que, a atender a exigência feita, perderia o im-petrante
uma faixa de seu terreno" (fls. 66).
Quer-me parecer, data vênia, que tanto ao primeiro como no
segundo "comunique-se" - ato através do qual a exigência administrativa foi transmitida ao munícipe - bem caracterizada restou a determinação de ser adaptado o projeto ao novo alinhamento. Às fls. 32/v9 s.
(objeto do primeiro "comunique-se"), com efeito, com todas as letras
já se houvera determinado o seguinte: "o interessado deverá obedecer o
traçado em vermelho às fls. 46 e 52, para a rua Vieira de Morais, cuja
largura é de 16,00 metros". Essa determinação era clara a mais não
ser e, desde que dela regularmente intimado, tinha o impetrante a
obrigação de atendé-la. Ou, quando não, de a partir daí recorrer ao
Judiciário. A segunda intimação (fls. 35), ainda que mais explícita,
simplesmente confirmou a primeira, nada mais lhe havendo acrescentado.
Isso estabelecido, a decadência aparentemente seria de ser
decretada. Tenho para mim, no entanto, que pelo despacho de fls. 35
houve renovação da coação. E, do novo ato coativo, fluindo passou a
estar novo prazo decadencial.
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Obrigação alguma tinha o impetrante de conceder novo prazo
ao impetrante, para atendimento da exigência anterior: Não o tivesse
feito, vedado seria a este fazer uso agora do "mandamus". Se, no entanto, entendeu de reabrir a questão, sujeitou-se a ver interposto o competente recurso administrativo, contra a determinação prolatada. Cabendo
recurso, e não tendo efeito suspensivo, entendeu o impetrante de para
logo recorrer ao Judiciário. E I ícito não é sustentar que o tenha feito
mal.
Em matéria tributária - mas aqui o princípio jurídico em
discussão é o mesmo - já se tem enfrentado a questão de renovação
da coação, decidido já tendo sido que, de cada novo ato coativo praticado, começa novamente a correr o prazo decadencial de 120 dias.
Configura-se aresto em "Revista dos Tribunais" 246/258. No mesmo
sentido "Julgados" do T.A.Civ.SP., ed. Lex, vol.30/222.
Vale dizer, decorrido já estivesse o lapso decadencial, vedado
seria ao impetrante tentar reabrir a questão, formulando novo pedido
administrativo e, dessa maneira, forçando o reexame da matéria (cf.
Julgados em "Rev. Tribs." 363/402, "JU L TACI" 41/264 e 18/261).
Não teria, a bem dizer, a faculdade de se insurgir contra o fenômeno
decadencial. Se, todavia, "sponte sua" vem a pública autoridade e
admite que a controvérsia seja reaberta, deve suportar a nocividade
processual decorrente desse seu ato liberalitário. Novamente formulando exigência reputada descabida, novamente coage aquele a quem
se dirija e, dessa nova violação de direito, autoriza a que se lance mão
da segurança.
No mérito, no entanto, denega-se a ordem.
Pretende o impetrante, em síntese, que se lhe assegure o
direito de construir com inobservância de novo alinhamento, para
cuja implantação necessária seria decretação de utilidade pública de
terrenos particulares - inclusive do seu - e ulterior expropriação.
Não tendo havido essa decretação, inibido não estaria de edificar no
que seu; e, a bem dizer, também não o estaria tivesse advindo decreto,
à luz do que dispõe a súmula n9 23 do STF.
Data vênia, a norma que dispõe sobre alinhamento contém
uma limitação administrativa ao direito de construir e, como tal, é
de aplicação imediata, haja ou não expropriação instaurada, ou a só
decretação de utilidade pública.
Dissertando sobre a matéria ensina Hely Lopes Meirelles ser
o alinhamento "ato unilateral da Prefeitura, que importa numa limitação urbanística à propriedade particular, em benefício urbano". E
acrescenta ("Direito Municipal Brasileiro", 3? ed., 1977, pg. 623, com
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propriedade citadas às fls. 66): "uma vez estabelecido, impõe-se a todos
os confrontantes da via pública, independentemente de indenização,
salvo se modificado posteriormente, acarretando prejuízos às propriedades fronteiriças".
Em parecer inserto em "Revista dos Tribunais" 226/27-37, de
outra parte, com propriedade equacionou o jurista Múcio de Campos
Maia a questão. Assim, comentando o antigo Código de Obras - Artur
Saboia, refutou a tese de que, enquanto não implantado - vale dizer,
enquanto postergada sua execução para o futuro, como no caso "sub
judice" - admitiria o novo alinhamento inobservância da parte dos
mun(cipes.
Assim (ob. cit., pg. 35), esses -limites (os dados pelo alinhamento) tanto podem ser os que resultam do estado atual da via pública,
como os que forem prescritos para o futuro, pela autoridade administrativa, razão por que assim se define o alinhamento: "li limite fissato
tra la via pubblica a la proprietà limítrofe, sia che risulti dallo stato
di possesso attuale, sia che stato prescrito per l'avvenire d/aii"Autoritá amministrativa" (De Broucke et Tielemans, "Repertoire", Vf!
Alignement, § 1!!; Bufalini, "in" "Encicl. Giurid. ltal", vol. V, parte I,
Vf! Edilizia, pg. 102).
Quer atual, quer futuro, em consequência, alinhamento é sempre alinhamento, uma vez aprovado pela autoridade competente. Em
o sendo, passa a ser obrigatório assim para os particulares, como para
a própria Administração, que não poderá deixar de exigir sua observância. Efetivamente (estudo citado, pg. 34), "esse alinhamento, depois
de oficialmente publicado, não é somente obrigatório para os particulares, mas também o é para o próprio município: e somente pode ser
modificado como medida de caráter geral, com as mesmas formalidades com que foi estabelecido, sendo positivamente ilegais quaisquer
exceções de feição individual e episódica".
Nem por outro motivo dispôs o Código Saboia (Ato 663/34),
em seu artigo 790 que, uma vez aprovado o novo plano de alinhamento,
"de acordo com ele serão dados os alinhamentos". Tal norma permanece ainda, em vigor, revogada que não foi expressamente pelo artigo
569, 11, do atual Código de Edificações (lei 8266/75).
A partir daí, vedado será ao particular recusar-se a cumprir o
alinhamento, a pretexto de não haver percebido indenização pelo
"avanço" correspondente até seu imóvel, ou não ter sido este decretado de utilidade pública para tal fim. E o que já ficou decidido em
precedentes jurisdicionais semelhantes. Ou Seja: "na espécie em exame,
o recuo imposto na edificação de propriedade dos autores, visou ao
futuro alargamento da via pública em que se situa. Trata-se, pois, de
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uma exigência urbanística de caráter geral, a que se submetem todas as
novas construções na referida rua. A área em questão, porém, continua
sob domínio, posse e desfrute dos autores, que, nela, tanto poderão
construir um jardim, como, utilitariamente, aproveitá-la para estabelecimento de veículos impedidos de fazê-lo na via pública" .......... "
"Nenhum direito, consequentemente, compete aos autores apenas em
razão do recuo imposto à edificação de sua propriedade, desde que
permanece a área fora do alinhamento atual da via pública, utilizada e
utilizável, sob várias formas, pelos próprios autores" (ap. cível 99.618SP., j.19-12-67, 4~ Cam. Civil Trib. Alçada, rei. Batalha de Camargo,
em "Julgados dos Tribunais de Alçada", ed. Lex, vol. 5/306).
O que se conclui é que, implantado efetivamente o alinhamento e caso invada propriedade particular, aí sim, se não proposta ação
expropriatória ou não decretada a utilidade pública do bem invadido,
a indenização poderá ser pleiteada, sob a forma de desapropriação
indireta. O alinhamento, no entanto, desde logo - isto é, assim que
aprovado - já deverá ser obedecido, face à própria natureza de que
se reveste. Confira-se, a respeito, o acórdão retro transcrito (parte
inicial, em "Julgados" cits. 5/306), bem como aresto - caso semelhante, recuo obrigatório em rodovias - em "Revista de Jurisprudência do Tribunal de Justiça" 14/170.
Na espécie, segundo se depreende das informações prestadas
(fls. 18) e é comprovado pelas peças do administrativo juntadas aos
autos, possuindo a rua Vieira de Moraes 16 metros de largura pelo
novo alinhamento aprovado (fls. 23/v9 s., 32/v9 s.), não foi feita sua
"concordância" quando da "ampliação, ou prolongamento, além da
rua Cristovam Pereira e a calçada remanescente, que confronta com o
imóvel em questão, possui dimensão variável" (fls. 34).
O "croquis" de fls. 39 ilustra bem a questão, evidenciando
que, mercé do novo alinhamento, com o qual estesta pelo lado da rua
Vieira de Moraes, restou um "bico" no terreno do impetrante; a partir
desse "bico" havia, realmente, uma dimensão variável da calçada (mais
estreita no ponto de encontro das ruas Cristóvão Pereira e Vieira de
Moraes), que permaneceria uma vez inobservado o novo recuo obrigatório decorrente do alinhamento. Sendo a regra imediata e de alcance
geral não havia, pois, como deixar de obedecer à limitação administrativa dela emanada.
Isto posto e pelo mais que dos autos consta denego a presente
segurança, impetrada por JULIAN CARRION IGLESIAS e, via de
consequéncia, o condeno ao pagamento de suas custas processuais.

P. R. I. C.
São Paulo, 08 de janeiro/1979
LUIZ ANTONIO AMBRA
Juiz de Direito
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ACORDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO c1:
VEL N~ 281.516, da comarca de SÃO PAULO, em que é apelante
JULIAN CARRION IGLESIAS, sendo apelados SR. ADMINISTRADOR REGIONAL DE SANTO AMARO e o SR. CHEFE DA UNIDADE DE APROVAÇÃO DE PLANTAS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTO AMARO DA MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO:
ACORDAM, em Segunda Câmara Civil do Tribunal de Justiça
de São Paulo, por votação unânime, negar provimento à apelação.
Proprietário de imóvel impetrou mandado de segurança contra
o Sr. Administrador Regional de Santo Amaro e o Sr. Chefe da Unidade
de Aprovação de Plantas da Administração Regional de Santo Amaro,
visando conseguir a ·aprovação de planta de edificação que pretende
construir no seu terreno, aprovação essa que lhe é negada por não conter a planta em tela o recuo exigido pela Municipalidade.
Negada a segurança, apela o autor, visando à sua concessão.
Opina o Dr. Procurador da Justiça pela manutenção da sentença.
Sem razão o apelante.
Como direito seu, I íquido e certo, cita Súmula do Supremo
Tribunal Federal: "Súmula 23 - Verificados os pressupostos legais para
o licenciamento da obra, não a impede a declaração de utilidade pública
para desapropriação do imóvel, mas o valor da obra não se incluirá na
indenização, quando a desapropriação foi efetivada".
Raciocina, portanto, o impetrante, no sentido de que, mesmo
que a rua onde pretende construir, deva ter largura maior que a atual,
conforme lei municipal que a oficializou, tem direito a construir dentro
de seu terreno, sem observância da largura que deva ter a rua, enquanto
não se der o alargamento da mesma.
Todavia, no caso, o impedimento não se dá por declaração de
utilidade pública, mas em virtude de lei, bastante anterior ao pedido de
alvará para construir, que estabelece, para a rua, largura que deverá ser
obedecida.
Pretendendo o autor construir desobedecendo ao alinhamento
determinado na lei (e a obrigatoriedade à obediência desse alinhamento
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é consagrada na doutrin~ e jurisprudência), à evidência, não tem direito
I íqu ido e certo à aprovação da planta que o não obedece.
Por esses motivos, negam provimento ao apelo.
São Paulo, 3 de julho de 1979.

João Del Nero

Presidente com voto.

Rafael Granato

Apelação C rvel n9 281.516 -

-

Relator.

São Pau lo -
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