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DUAS PALAVRAS 

A Associa~ao dos Advogados da Prefeitura do Municfpio 
de Sao Paulo, merce reforma estatuttlria, ~ hoje a Associa~ao dos 
Procuradores do Municfpio de Sao Paulo, prosseguindo nas suas mis
soes de representar e atuar em beneffcio de todos aqueles que, na 
tlrea jurfdica, como procuradores, servem a Cidade de Sao Paulo. 

A divulga~ao de trabalhos produzidos pelos procurado
res municipais de Sao Paulo continua neste "Estudos de Direito Pu
blico" qu~, inobstante as dificuldades da crise economica, vema lu
me, como prometido e programado. 

A qualidade das matllrias editadas tala por si s6 e esti
mula a continuidade e a maior frequencia das edi~oes. 0 apelo a cola
bora~ao surte efeito e muitos sao os trabalhos que a Comissao Edito
rial tem recebido - e deve continuar a receber -, e que aproveitartl 
nos pr6ximos dois numeros que, sem duvida, serao editados ainda 
em 1988. 

A Constitui~ao que hoje se escreve e as altera~oes que 
produzirtl na ordem jurfdica do Pafs deverao inspirar as pr6ximas 
edi~oes deste peri6dico, tornanao-o - como se pretende - util ins
trumento para aqueles que atuam na tlrea do Direito Publico e em es
pecial na do Direito Municipal. 

A valoriza~ao do trabalho do procurador do Municfpio 
de Sao Paulo e sua divulga~ao ~ meta fundamental da entidade que o 
representa e continuartl a ser prioridade de nossa Diretoria. 

ALVARO LUIZ BRUZADIN FURTADO 
Presidente 
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AIIICI~t ~IS P'rtellf'atlerea ~. Munici~ie ~~ Sao Paulo 

0 MUNICiPIO ENQUANTO CO-LEGITIMADO PARA A TUTELA 
DOS INTERESSES DIFUSOS 

RodoHo de Camargo Mancuso 

Procurador em exercfcio na Secretaria 
do Governo Municipal 

Profeasor livre docente na USP 

Sumirio: 1. Os interesses difusos, no quadro geral dos interesses. 2. Notas caracterfsticas 
dos interesses difusos e algumas implicllfiOes de ordem polftico-jurfdica. 3. 0 Municfpio 
como co-legitimado para a tutela dos interesses difusos. 4. Conclus6es/Proposi~6es. 

1. Os interesses difusos, no quadro geral dos interes
ses. 

Um ilustre jurista italiano referiu-se ao interesse difuso 
como "un personaggio assolutamente misterioso" 1• Outre jurista 
peninsular, numa parMrase pirandeliana, os cognominou "interesse 
in cerca di autore" 2• 

Duas raz6es podem ser apontadas para explicar essa ati
tude de aparente "perplexidade" da doutrina ante os interesses difu
sos. Em primeiro Iugar, a denomina~ao em si mesma: "difuso" sugere 
algo vago, indefinido, esparso, fluido, o que desde logo contribui pa
ra dificultar a compreensao do seu conteudo e desestimular as tenta
tivas de defini~ao 3• De outre lado, a forma~ao juddica que possu(
mos, reporta-se a uma tradi~ao milenar que associa a id6ia do "juris-

1) - Massimo VILLONE, "La collocazione istituzionale dell' interesse diffuso" .In "La tutela de
gli interessi diffusi nel diritto comparato". Ed. Giuff~, Milano, 1976, p. 73. 

2) - Mauro CAPPELLETTI, "Formazioni sociali e interessi di gruppo davanti alia giustizia ci
vile" .In Rivista di diritto processuale, 1975, n~ 3, ed. CEDAM, Padova, p. 368. 

3) - Galeno LA CERDA nio gosta desse adjetivo "difuso", considerando-o "muito vago e inex
pressivo". Observa que "esses interesses nio slo difusos, slo interesses fundarnentais, inte
resses eminentemente concretos, muito mais importantes que os direitos subjetivos indivi
duais". "A~lo civil pdblica", palestra transcrita in "A~io civil pdblica", Revista do M.P. do 
Rio Grande do Sui, n~ 19, 1986, p. 13. 
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dicionc\vel" ao "definido", ou ao menos "definlvel", e, por conse
quemcia, ao que pode ser atribuldo a alguem em termos individuais 4• 

Nao estranha, portanto, a "perplexidade" que o terna 
vern provocando na comunidade cientlfica relacionada ao Direito, es
pecialmente em se considerando que esses interesses estao, atual
mente, na "ordem do dia" dos debates jurldicos dos pafses civiliza
dos; e isto se de\ pela conscientizac;ao geral de que esses interesses, 
conquanto nao comportem atribuic;ao exclusiva a dtulo individual, 
sao, paradoxalmente, aqueles mais necessitados de tutela, pela boa 
razao de que eles concernem a preservac;ao da "qualidade de vida" 5 

e a pr6pria sobrevivemcia da especie humana, agora mais do que 
nunca dependente de protec;ao jurldica nos campos da ecologia, da 
protec;ao aos consumidores, da preservac;ao do patrim6nio natural e 
cultural, da protec;ao as etnias e as minorias sociais etc. 

Por outras palavras, dir-se-ia que os interesses difusos 
mudam radicalmente o enfoque tradicional do "universo jurisdicionc\
vel": passam a merecer tutela jurfdica nao apenas os interesses que 
constituem vantagens de ordem pecunic\ria ou moral 6, mas tambem 
aqueles interesses que, conquanto insusceptlveis de apropriac;ao a tf
tulo individual, apresentam notc\vel re/evancia social. E o Direito, par
tanto, deixando a confortc\vel, mas acanhada func;ao de outorgar tu
tela ao TER, ao PODER, ao INTERESSE INDIVIDUAL, para voltar-se 
ao SER, a EXISTENCIA HUMANA, ao , INTERESSE META-INDIVI
DUAL. Estc\ claro que ~ssa mudanc;a de enfoque se traduz na necessi
dade de alterac;ao dos instrumentos jurldico-processuais tradicionais, 
para adapta-los a esses novos interesses 7• 

4) - "Nihil aliud est actio quam jus judicio persequcndi quod sibi debetur". 0.44, 7. 51. 
5) - Na Lei Federal n2 6.938181, coosidera-se "meio-antiMnte": o conjunto de cond~6es, leis, 

influencias e intemrOc& de ordem ffsica, qulmica e biokSgica, que permite, abriga e rege a vi
da em todas as suas formas" (art. 32, 1). E, como "tkgradof6o dD qualidode mrbientol: a al
~ ad versa das caracterfsticas do meio-ambiente" (art. 32, m. 

6) - No "V ocabulaire juridiquc", de Henri CAPIT ANT, o "interesse" vem definido como "un 
avantage d'ordre p6cuniaire ou moral". · 

7) - As posi¢es douttin4rias slo divenas acerca da nova postura ou das novas categorias jurfdicas 
necesdrias para viabilizar ~ acesso tt justi~a dos interesses difusos. Mauro CAPPELLETTI, 
mail radical, aluma: "Nous assistoos l pr6Jent au d6clin d'une conception individualiste du 
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Na visao tradicional, a a~ao judicial foi concebida para 
outorgar tutela ao direito subjetivo 8; e este ultimo s6i ser concebido, 
tamb~m tradicionalmente, como o "interesse juridicamente protegi
do" 9• Ouer dizer: alguns interesses "sensibilizam" o mundo do Direi
to, e outros, nem tanto. Se pudermos figurar uma "escala" de inte
resses, em fun~ao do crit~rio da intensidade da prote~ao jurrdica que 
soeni merecer, veremos que alguns interesses sao "simples", "de fa
to", na medida em que concernem a quem deles pode usufruir, mas 
sem qualquer atributividade juddica, ou sancao em face de terceiros: 
pensemos no interesse de desfrutar prestrgio social, ou de convolar 
nupcias com determinada pessoa etc. 10; com rela~ao aos interesse$ 
dessa ordem, a postura do Estado ~ basicamente, de indiferern;a: eles 
nao sao fomentados, nem tampouco interditos ou desencorajados ll, 

Um pouco mais adiante nessa "escala" encontramos os 
interesses ditos "legftimos": estes sao "mais" do que OS interesses 
simples, mas "menos" do que os direitos subjetivos, na medida em 
que nestes ultimos a prote~ao jurldica ~ atribulda especificamente ao 
titular do direito, ao passo que nos interesses ditos legltimos a prote-

p~ et de Ia justice. Tous les principes et les structures qui ~taient enraci~ dans cette 
conception apparaissent insuffisants pour donner une solution acceptable au problbne de Ia 
protection n~ qu'il faut assurer aux nouveaux in~rtts diffus et collcctifs devenus vi
taux pour Ia societ~ modeme". "La protection d'int&ats collcctifs et de groupe dans le pro
w civil", in R~vue lntemationale de droit compad, n~ 3, 1975, p. 596. Vincenzo VIGO
RITI, mais ponderado, Jembra a nccessidade de "non transcurare il contingente, e di dedi
carsi quindi anc:he aile piu faticose (e fantasiose) operazioni di "ortopedia giuridica" pur di 
assicurare una qualche risposta alia domanda di accesso alia giustizia di certi interessi". 
"Interessi collettivi e processo", ed. Giuff~. Milano, 1979, p. IS. 

8) - "Che lo schema del processo ordinaria, nei suoi istituti fondamentali, dal conlradittorio aile 
prove, alia cosa giudicata, corrisponda al modelo delle situazioni giuridiche privatistiche, ed 
in ultima analise alia tutela dei diritti soggettivi, ~ affennazione intomo alia quale non do
vrebbero piu sussistere dissensi" . Vittorio DENTI, "Relazioni inlroduttiva" ao com~dio 
"Leazioni a tuteladi interessi collettivi" ,ed. CEDAM, Padova, 1976, p. 17. 

9) - ~ o conhccido cooceito de Rudolf von IHERING. 
10) - Os exemplos vlo ao infinito porquc, como explica And~ GERVAIS, os interesscs simples 

estio situados "sur un plan pratique, celui de l'utili~ et de I' existence (du Sm allemand). 
Cette notion abstralte d'in~rtt a un contenu ind~fmi en tan! qu'elle rccouvre toutes les utili
!& imaginables ( ... )". "Quelques reflexions l propos de Ia distinction des droits et des in~
r!ts" .In "M~Ianges en honneur de Paul ROUBIER", t. 1, ed. Dalloz et Sirey, Paris, 1961, 
p.242. 

11) - Idem, p. 243. 
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c;ao juddica ~. antes afetada a uma certa situat;ao geral ou a uma de
terminada coletividade de sujeitos, mais ou menos vasta. Por exemplo, 
todos os cidadaos tern interesse em que os cargos publicos sejam 
provides com observAncia da devida forma legal (interesse subjetivo 
publico a proba e eficaz administrac;ao publica); mas, aqueles que, 
especificamente, tenham prestado um concurso publico, tern um inte
resse qualificado, especial, de maior intensidade do que os demais. Na 
explicac;ao de Osvaldo ARANHA BANDEIRA DEMELO, estes cidadaos 
"tern interesse especffico e particular no respeito dessas normas, 
muito maior, portanto, que o interesse da generalidade dos cidadaos, 
pois sao atingidos diretamente nos seus efeitos. Entao, o interesse 
deles se eleva de simples interesse para interesse ocasionalmente protegi
do ( ••• )" 12. 

Parte consider6vel da doutrina tern colocado o interesse 
difuso "entre" o interesse simples e o direito subjetivo, aproximan
do-o, precipuamente, do interesse legftimo: "el inter~s difuso, quid 
asf se denomine porque puede fluctuar en su comprehensividad, en 
las categorias del derecho subjetivo, el inter~s legitime y aun el inte
r~s simple" 13• Franco Gaetano SCOCA, apodando o interesse legfti
mo de "particulare e raffinatissima creatura giuridica", refere a ne
cessidade da elaborac;ao cientffica "sui terrene quasi inesplorato do
ve !'interesse legittimo sfuma in interesse semplice (meglio si direb
be: ove sfuma in interesse giuridicamente irrilevante ( •.. )" 14• Con
quanta entendamos que a categoria dos interesses legftimos ~a que 
mais se aproxima a dos interesses difusos, impoe-se salientar que h6 
pontos diferenciais, tais como: a) a inexistencia, nos "difusos", de um 
vfnculo juddico b6sico, j6 que eles exsurgem de situac;oes de fato, 
esparsas por um numero indeterminado de sujeitos (ex.: os consumi
dores de certo produto); b) a inexistencia, nos "difusos", de um pa
rametro estritamente legal (como sucede com os direitos subjetivos), 

12) - "Princfpios gerais de dircito administrativo", ed. Forcnsc, Rio, 1969, t. 1, p. 204 . 
. 13) - Cf. Mario Edgardo BOLLA, Enrique Edgardo BISSIO e Alejandro OSlO, "Lcgitimaci6o 

para Ia defCIISII de los iotcrcsscs difusos", in Aoais do Coogrcsao Naciooal de Dcrccho Pro
ccsal, Uoiversidad Naciooal de La Plata, outubro de 1981, p. 1197, nota o2 32. 

14) - "La tutela degli iotcrcBSi collettivi oel proccsso amministrativo", in "Lc aziooi ... ", ciL, 
p.44. 
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ou ainda de uma pertinencia/referibilidade a determinados sujeitos 
ou grupos, aglutinados sob um determinado status juddico (como su
cede com os interesses legrtimos: pensemos na natureza do interesse 
que congrega os adquirentes de lotes as margens de certa represa, 
ante a iminente altera<;:ao legislativa dos textos que regem as cons
tru<;:oes a beira dos mananciais). 

Na verdade, antes de chegarmos, especificamente, ao in
teresse difuso, caberia dizer que hll um degrau precedente, onde se 
situam: de um lado, o trinOmio "interesse social/geral/publico"; de 
outro, o interesse coletivo, "stricto sensu". Com rela<;:ao aquele tri
nOmio, didamos, com Alessandro PIZZORUSSO, que existe uma base 
comum, embora as vezes possam indicar "ipotesi sotto vari aspetti piu 
ampie o piu circoscritte" 15• De fato, apesar dessa base comum, talvez 
se possa afirmar que o interesse social vern comumente referenciado 
a no<;:ao de "bern comum": jll o interesse geral comportaria, segundo 
Joseph GRANIER, uma certa grada<;:ao, conforme venha afetado ao 
Estado ("lnt~ret absolument g~n~ral") ou a um grupo ("int~r~t rela
tivement g~n~ral") 16; de outra parte, no que concerne ao interesse 
pUblico, este aparece ordinariamente ligado a figura do Estado, en
quanto provedor da ordem publica: "des int6rets publics qui torment 
l'int~ret de I'Etat ( ..• )" 11. 

No que tange ao interesse coletivo, "stricto sensu", cabe 
dizer que ele se apresenta como uma sfntese (e nao como u'a mera 
soma) de interesses individuais: assim ~ que o Sindicato representa 
uma profissao e nao apenas a reuniao de aderentes; uma Associa<;:ao 
de pais defende os interesses da famflia e nao apenas os de seus as
sociados etc. Bern por isso, na ltlllia, reconheceu-se a um Comite de 
Defesa contra a polui<;:ao atmosf~rica, legitima<;:ao para pleitear inde
niza<;:ao pelos danos causados por uma industria poluidora. Comen-

15) - ''lnteressi pubblico e interessi pubblici". Riv. Trim. Dir. e Proced. Civile, 1972, n~ 1-2, p. 
58es. 

16) - "La partie civile au proces penal". R~vue de Science Criminelle, 1958, p. 30. 
17) - Louis COUPET, "'L'action en justice des personnes morales de droit priv~", tese, Aix-en

Marseille, Fran~, 1974, p. 264. 
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tando o aresto, diz Celestino BIAGINI que o interesse, no caso, "si 
colloca fra quello pubblico (e cioe "generale" dela intera collettivita 
nazionale) e quello privato (e cioe personale, di singolo soggetto giu
ridico - persona od ente che fosse -) e si caratterizza come interesse 
proprio di una collettivita di individui vista non come una mera som
ma di soggetti bensi come gruppo, como aggregato sociale, come 
formazione sociale ( ... )" 18• De forma muito feliz e precisa, SANTORO 
PASSARELLI define o interesse coletivo: "interesse di una pluralita 
di personne a un bene idoneo a soddisfare un bisogno comune. Esso 
non ~ Ia somrna di interesse individuali, rna Ia loro combinazione, ed 
e indivisibili nel senso che viene soddisfatto non gia da piu beni atti a 
soddisfare il bisogni individuali, rna da un unico bene atto a soddisfa
re il bisogno della collettivita" 19. 

Do fato de que o interesse coletivo, para ser reconhecido 
como tal, deve encontrar uma forma de expressao definida, a doutrina 
italiana cunhou a figura do "ente sponenziale": a famrlia, o partido 
polftico, o Sindicato, a Associa~ao, a Ordem etc.: enfim, o nucleo ar
regimentador e aglutinador de urn determinado interesse bern defini
do e que, por sua abrangencia, depas.sa o cfrculo de influencia do in
divfduo, isoladamente considerado. Dar exsurge o requisito b~sico 
para a identifica~ao do interesse coletivo, "stricto sensu": a organiza-
900. A esse prop6sito, explica Vincenzo VIGORITI: "se il gruppo non 
e identificabile neppure sui piano sociologico con ragionevole ap
prossirnazione e se il vincolo fra i membri del gruppo e ancora incer
to, significa che rnanca consapevolezza della comunanza di interesse, 
che il collettivo non si e formato, che Ia comunita e ad uno stadio an
cora embrionale, e che pertanto non puo aspirare alia soggettivita di 
diritto" 20• Desses elementos se pode inferir, sinteticamente, que sao 
os seguintes r~quisitos para a configura~ao de urn interesse "coleti
vo": a) urn mrnimo de organiza~ao, a fim de que se tenha a coesao 
necess~ria a forma~ao e identifica~ao do interesse em causa; b) a afe-

18) - ''L'azione popolare e Ia tutela degli interessi diffusi" .In "Atti del XXIII Convegno di Studi 
di Scienza dell' Amministrazione", Verona, Italia, 1977. Ed. GiuffR, Milano, 1978, p. 196. 

19) - Apud V. VIGORITI, ob. cit., p. 47. 
20) - Ob. cit., p. 55. 
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ta~ao desse interesse a grupos determinados (ou ao menos determi
n~veis) que serao os seus portadores; c) um vinculo jurldico b~sico, 
comum a todos os aderentes, conferindo-lhes unidade de atua~ao e 
situa~ao jurldica diferenciada. 

Esses subsldios nos permitirao, na sequ~ncia, examinar 
o que sejam os interesses difusos, notadamente contrapondo-os aos 
interesses coletivos "stricto sensu". 

2. Notas caracterlsticas dos interesses difusos e algu
mas implica~Oes de ordem jurldico-polltica. 

Em que pese ser relativamente recente a intensa elabo
ra~ao doutrinMia envolvendo os interesses difusos 21 , que entre nds 
j~ ensejou a edi~ao de texto legal especlfico 22, al~m de outros em fa
se de elabora~ao 23, o tema em si nao ~ novo 24• Faltava-lhe, poss1-
velmente, maior divulga~ao, a par da circunstancia, j~ antes sobrele
vada, de que os sistemas jurldicos nao eram particularmente afeitos ll 

21) - No Brasil, dentre outros, os valiosos trabalhos de Ada PELLEGRINI GRINOVER (rev. 
Forense n!! 268; Enciclop&lia Saraiva do Direito, vol. 45; '"A tutela dos interesses difusos", 
ed. Max Limonad, SP, 1984, pp. 29, 78, 177); de J~ Carlos BARBOSA MOREIRA ('"A 
tutela ••• ", cit., pp. 98 e s.; Rev. de Processo, n~ 28; Rev. Forense, n~ 276; R.D.A. o~ 139); 
Cebo BASTOS (Rev. de Processo n!! 23); Waldemar MAR1Z DE OLIVEIRA JR.('" A llltela 
••. ",cit., pp. 9 e s.; Rev. de Processo n!! 33); Toshio MUKAI (jomal '"0 Estado de Sio Pau
lo", de 15/04185); Kazuo WATANABE ("A llltela ... ",cit., pp. 85 e s.); Monica Herman 
SALEM CAGGIANO, (Rev. '"Esllldos de Direito Pdblico", SP, julho-agosi0/1982); Edis 
MILARE, Nelson NERY JR., Antonio A.M. CAMARGO FERRAZ, ('"A llljlo civil pdblica 

· e a llltela jurisdiciooal dos interesses difusos", ed. Saraiva, SP, 1984); Rodolfo de CA
MARGO MANCUSO, teae de livre-dodocia, USP, 1986, com bibliografJa oacional e es
trangeira. 

22) - Lei Federal n27 .34 7, de 24107/1985. 
23) - Do que nos di ootfcia Ada PELLEGRINI GRINOVER in .. A~c5es coletivas para a tutela do 

ambiente e dos conswnidores". Selec;c5es Jurfdicas, revista do Centro de Esllldos Superiores, 
Slo Paulo, setembro de 1986. 

24) - Giovanni QUADRI identificou um remoto '"precedente" de interesse difuso no caso '"R. 
v~rsu.s Taunton St. Mary", julgado pela High Coun inglesa em 1815. Segundo o autor, '"fu 
stabiltto cbe ogni componente di una comunitllocale inglesa pub chiedere un provvedi
mento di certiorari per aver avuto un danno in quanto componente della stessa comunitl". 
Tratar-ae-ia, diz ele, "della interpretaziooe pill chiara e realistica, rna anche pill ampia, del 
conceno di interesae diffuso che si incootri anche nella odiema giurisprudenza'". ('"Prote
zione degli intereasi della collettivitl oelle esperienze straniere: problemi di giustizia arn
mnistrativa". /11 "Atti del XXIII Convegno di Sllldi di Scienza dell' Amministrazione", ed. 
Giuffr~. M ilaoo, 1978, p. I 04). 
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tutela de interesses meta-individuais. Por outras palavras, havia um 
. consenso no sentido de que aquila que depassa a 6rbita do indivlduo 
se insere na seara do Estado e a este cabe prover a respeito. 

Nesse nlvel institucional, a grande evolu~ao acarretada 
pelo conhecimento dos interesses difusos traduziu-se na conscienti
za~ao de que OS interesses que transcendem a 6rbita individual e 
que, por sua relevancia, interessam a sociedade como um todo, po
dem e devem merecer a participa~ao dos integrantes dessa sociedade. 
Nao se trata dos direitos subjetivos publicos, que se resolvem no 
conflito indivlduo versus Autoridade, mas de interesses que contra
poem os indivlduos entre si, diante de determinados assuntos que 
concernem a todos. Assim, a instala~ao de um aeroporto supersonico 
suscita o conflito entre os interesses da constru~ao civil versus os in
teresses dos simples cidadaos, mais voltados a preserva~ao da tran
quilidade urbana; a libera~ao de determinados produtos farmaceuti
cos ou de certos m~todos terapeuticos, interessa a laborat6rios e pro
fissionais de medicina, mas pode suscitar rea~ao por parte de cida
daos e entidades preocupados com a saude publica. Esses conflitos 
intersubjetivos sao particularmente ocorrentes em mat~ria de ecolo
gia, defesa de consumidores e preserva~ao do patrim6nio cultural e 
natural da na~ao. (E claro que, paralelamente a esse conflito inter ou 
pluri-subjetivo de interesses, outros pontos controvertidos surgem: a 
alega~ao de que o aflorar desses interesses difusos faz renascer os 
"corpos intermedic\rios", apresentando-se como portadores de inte
resses cuja tutela caberia ao Estado 25; a alega~ao de que o acesso a 
Justi~a desses interesses difusos, atrav~s sobretudo das a~oes po
pulares e das a~oes civis publicas, acarreta, por um lado, um super
dimensionamento das atribui~oes normais do Poder Judicillrio; por 
outro lado, compromete a harm6nica triparti~ao de poderes, levando 
o Poder Judicillrio a ter que pronunciar-se sabre questoes que cons
tituiriam "escolhas pollticas", et pour cause, estranhas aquele Po-

25) - Bruno TELLIA alribui esse temor "a! radicato concetto di bene commune, che sembra es
cludere l'intervento dei gruppi di pressione, necessariamente portatore di interessi settoria
li". In "Gruppi di pressione e decisioni politica". lstituto di Scienze Politiche, UniversitA 
degli Studi di Trieste, 1974, p. 13. 
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der 26 (Esses pontos ficam apenas enunciados, por desbordarem do 
objeto desta contribui~ao). 

Se os interesses coletivos, "stricto sensu", j~ mereceram 
razo~vel disciplina doutrin~ria e j~ encontraram suas formas de ex
pressao na sociedade, o mesmo nao se pode dizer dos interesses difu
sos: h~ uma resistencia em admitir a necessidade de tutel~-los, seja 
pelo aforisma de que 0 que nao ~ individualizavel nao ~ juridicamente 
relevante 27, seja pela pr6pria fluidez desses i~teresses, seja pela cir
cunstancia, antes lembrada, de que esses interesses confundem-se 
como interesse "geral", cuja tutela cabe ao Estado, por implicarem 
em "escolhas pollticas". Por~m, muito ao contr~rio, sao justamente 
esses interesses "adespotas" que merecem tutela especrfica, exata
mente por nao contarem com urn "titular" determinado; deixA-Ios 
sem tutela, adverte V. VIGORITI, seria "emarginare una larga parte 
del fenomeno collettivo, privando di ogni possibilita di tutela quegli 
interessi che non hanno ancora raggiunto uno stadio avanzato di or
ganizzazione interna" 28, 

0 tema e particularmente rico e propicia digressoes pe
los campos do Direito e da Polltica; mas, para as finalidades desta 
contribui~ao, cremos que os elementos precedentemente indicados 
possibilitam uma breve indica~ao das notas caracterizadoras dos inte
resses difusos, com vistas a proposi~ao de um conceito que nos per
mita, no item seguinte, examinar a questao da legitima~ao do Munici
pio a tutela desses interesses. 

A) indetermina9ao dos sujeitos: deriva, em grande parte, 

26) - Loriana ZANU1TIGH alude a wna "ritrosia ad accettare il rischio implicito di una sostitu
zione o confusione di ruoli tra giudice e legislatore ( ... ). II fulcro del problema~. in fondo, 
l'cquilibrio istituzionale dei ruoli tra i vari poteri dello Stato" ("Processo e llltela dell'am
biente nell'esperienza nordamericana", in "La tutela ... ", cit., pp. 439, 441). 

27) - "( ••• ) un interesse che appartiene a molti non appartiene a nessuno, nessuno lo pu() ponare in 
giudizio". V., a prop6sito, Albeno ROMANO, apud M. CAPPELLETTI, in "Appunti 
sulla llltela giurisdizionale di interessi collettivi o diffusi". In Giurisprudenza Italiana, vol. 
CXXVII, 1975, parte IV, col. 52. 

28) - Ob. cit., p. 38. 
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do fato de que nao hll um vinculo juddico que agregue os sujeitos 
afetados por esses interesses: eles estao aglutinados ocasionalmente, 
em virtude de certas contingencias, como o fato de habitarem certa 
regiao (o "insediamento abitativo" a que al4de a doutrina italiana), 
ou de consumirem certo produto, ou por pertencerem a certa etnia ou 
minoria social, ou por serem afetados pelo mesmo evento originario 
de obra humana ou da natureza etc. 29 

B) indivisibilidade do objeto: resulta do fato de os interes
ses difusos serem insuscetlveis de particrao e atribuicrao a pessoas ou 
grupos, verificando-se uma sorte de "solidariedade", amalgamando 
os sujeitos envolvidos. Como diz Josll Carlos BARBOSA MOREIRA, 
trata-se de uma "espllcie de comunhao, tipificada pelo fato de que a 
satisfacrao de um so implica, por forcra, a satisfacrao de todos, assim 
como a lesao de um so constitui, "ipso facto", lesao da inteira coleti
vidade" 30• Pensemos, v.g., no santuario ecologico do Pantanal mato
grossense: uma correta e rigorosa polltica preservacionista redunda
ra em beneffcio de todos OS brasileiros, e nao SO daqueles paladinos 
que corajosamente empunham a bandeira da defe~a da ecologia; ao 
contrario, a permissividade na cacra e pesca predatoria lancrara seus 
maleflcios sobre toda a nacrao. 

C) intensa litigiosidade intema, ou, como diz a doutrina ita
liana, "larga area di conflittualita": visto que os sujeitos sao indeter
minados e que o objeto ll indivislvel, os conflitos envolvendo os inte
resses difusos apresentam grande amplitude. Diversamente do que 
ocorre nos conflitos intersubjetivos de tipo tradicional (Ticio versus 
Caio), os interesses difusos envolvem entrechoque de situar;6es de 
massa, que tern na sua base certas opcroes de natureza polltica: a pro-

29) - Diz Celso BASTOS: "Quando nos referimos aos interesses difusos dos usu4rios de autom6-
veis, por exemplo, abarcamos uma indefmida massa de indivfduos das mais variadas situa
~. esparsos por todo o Pafs, sem qualquer especial caractert'stica jurt'dica homogenea, que 
apenas praticaram, aos milhares ou milh6es, urn mesrno ato jurt'dico instantAnco, compra de 
urn vefculo". "In "A tutela dos interesses difusos no direito constitucional brasileiro", Rev. 

·de Processo n!! 23, p. 40. 
30) - "A legi~io para a defesa dos interesses difusos no direito brasileiro". Rev. Forense n!! 

276, p. 1. 
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te~ao das florestas provoca a rea~ao contr6ria da industria madeirei
ra; a ordena~ao do solo urbano contraria os interesses dos especula
dores imobili6rios etc. Como diz Massimo VILLONE, o problema se 
reduz a "comporre una conflittualitll fra interessi metaindividuale, e 
quindi tipicamente politica" 31• 

D) natureza efemera au contingencia/: ~ a nota que se nos 
afigura a menos evidente, mas, mesmo assim, cremos que merece 
mantida. Ao contr6rio dos direitos, que tern a balid-los uma norma 
que lhes confere permanencia e estabilidade, os interesses difusos, 
ao contr6rio, estao referenciados a situa~oes de fato, sofrendo, "pour 
cause", os reflexos das transforma~oes subitas e inopinadas que essas 
situa~oes de fato apresentem: os interesses difusos envolve,ndo a 
preserva~ao do Rio Piracicaba, no interior de Sao Paulo, apresentam, 
hoje, conota~ao e intensidade diversas, comparativamente ll ~poca 
em que esse curso fluvial nao se havia, lamentavelmente, convertido 
em dep6sito de detritos t6xicos, qulmico-industriais; os interesses di
fusos envolvendo um esfor~o comunit6rio pela nao instala~ao de uma 
usina atomica num balne6rio, converter-se-ao, ap6s consumada dita 
instala~ao, na luta para proteger a popula~ao dos riscos de vazamen
to ou de explosao, ou ainda, de confinamento do lixo atomico. 0 que 
parece mudar, portanto, ~ a intensidade, a colora~ao, o modo, pelo 
qual os interesses difusos se manifestam. E por causa desse aspecto 
fugaz, senslvel a altera~ao das situa~oes de fato, que a doutrina vern 
reclamando a necessidade de medidas judiciais de urgencia, espe
ciais, particularmente eficazes. A sede legislativa, esclarece Loriana 
ZANUTTIGH,' seria a "idonea per esprimere democraticamente even
tuali preferenza di valore ( ... )", nao fosse o risco de "averi tempi ec
cessivamente lunghi rispetto all'urgenza dei problemi concreti" 32• 

oar a importancia dos instrumentos jurisdicionais para a 
tutela desses interesses difusos, dentre os quais avulta a a~ao civil 
publica de responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente, 
ao consumidor, a bens e direitos do patrim6nio cultural e natural 3), 

cuja co-legitima~ao ativa, deferida ao Munidpio, veremos em seguida. 

31) - Art. cit., in "La tutela ••• ", cit. p. 87. 
32) - Art. cit., in "La tutela ... ", p. 443. 
33) - Lei Federal n2 7.347, de 2410711985. 
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3. 0 Municipio como co-legitimado para a tutela dos in
teresses difusos. 

Para melhor explana~ao e compreensao desse item, ire
mas abordll-lo na seguinte ordem: A) a~ao civil publica e a~ao popu
lar, como instrumentos de tutela dos interesses difusos: nucleo co
mum e diferen~as especlficas; B) a legitima~ao "concorrente e disjun
tiva" do art. 5~ da Lei n~ 7.347/85 e a posi~ao do Munic fpio como 
co-legitimado ativo. 

A) Hll vllrios meios processuais pelos quais se permite 
o contraste, da gestao da coisa publica, abrangendo os atos adminis
trativos e legislativos: al6m do direito de peti~ao ou de representa
~ao, contam-se na via jurisdicional, o mandado de seguran~a, a argui
~ao, em a~ao direta ou por via de exce~ao da inconstitucionalidade de 
lei ou ato normative; as a~oes populares; as a~oes civis publicas (es
tas abrangendo extenso rol 34, no qual s6 nos interessaremos por 
aquela prevista na Lei nQ 7.347/85). 

Cabe, primeiramente, um cotejo entre a a~ao civil publica 
e a a~ao popular "constitucional", como instrumentos para a tutela 
dos interesses difusos. Consideremo-las quanto ao objeto e quanta a 
legitima~ao para agir, no p61o ativo. Ouanto a este ultimo aspecto, a 
a~ao civil publica 6 mais ampla, abarcando o Minist6rio Publico, as 
associa~oes velhas de um ano e os entes polfticos, al compreendidos 
os 6rgaos da administra~ao descentralizada (art. 5~ da Lei em ques
tao). Ao passo que na a~ao popular, legitimado 6 o cidadao eleitor, 
havendo mesmo Sumula do Supremo Tribunal Federal (nQ 365), ne
gando legitimatio ad causam as pessoas jurldicas 35• De outra parte, 

34) - V. rel~io in" A ~io civil plfulica ... "de Edis MILAR~ e outros, cit., pp. 24 e s. 

35) - "Pessoa jurfdica nio tern Iegitimidade para propor ~io popular" . Aliu, essa restri~io se 
ex plica porque essa ~io. desde as suas origens romanas, manifesta-se como uma possibili
dade de particip~io dos cives na tutela dos valores maiores da urbe. sendo assim uma proje
c;io da cidLuiania . Sobre o tema, veja-se o clwico "A~io Popular Constitucional" ,de Jo~ 
AFONSODA SILVA,ed. R.T., SioPaulo, 1968. 
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enquanto a a~ao popular pressupoe conflitos envolvendo indiv(duo 
versus Autoridade, envolvendo certos atos que se pretendem ilegais e 
lesivos, na a~ao civil publica o espectro l! maier, abrangendo os con-

. flitos plurissubjetivos que contrapoem os pr6prios indivlduos entre 
si, na medida em que divergem as opinioes acerca de um dado inte
resse difuso (ex.: os interesses de uma comunidade de pescadores, 
versus os interesses da industria pesqueira, acerca do modo, forma e 
l!poca em que se deve rea lizar a captura das diversas espl!cies mari
nhas, com vistas a sobreviv€mcia das espl!cies) 36• 

No que tange ao objeto dessas duas a~oes, tem-se que 
elas apresentam um nuc/eo comum, a par de certas cheas esped
ficas 37• All!m da defesa do meio-ambiente, l! com.m ao objeto dessas 
duas a~oes: a defesa dos interesses de valor art(stico, estl!tico, hist6-
rico e turlstico {art. 1<:?, Ill, da lei n<:? 7.347/85 e art. 1<:?, § 1<:? da lei n<:? 
4.717/65). Sao, por~m, areas especfficas: na a~ao civil publica de que 
se trata, a defesa do consumidor e dos bens e direitos de valor paisa
g(stico; na a~ao popular: os bens e direitos de valor econ6mico {ha
vendo, na lei n<:? 4.717/65, casas em que a lesividade l! "presumi
da") 38• A razao de incluirmos a defesa do meio-ambiente no "ntlcleo 
comum" dessas duas a~oes reside, em primeiro Iugar, na pr6pria ex
tensao de seu conceito legal 39; em seguida, no fato de que a a~ao 
popular, conquanto·basicamente vocacionada para a defesa do erllrio 

36) - Como diz Ada PELLEGRINI GRINOVER: "ao grupo titular de urn interesse costuma-se 
contrapor o interesse de outro grupo. 0 interesse ~ conte~io dos custos de produ~io e dos 
p£eCios contrap(ie-se ao interesse A cri3'Sio de novos postos de trabalho, ~ dlll'll'¥10 dos bens 
colocados no com~rcio etc." (A autora, em seqii~ncia, indica outros e interessantes exem
plos). V. "A problem4tica dos interesses difusos", in "A tutela ... ", ciL, pp. 31 e 32. 

37) - V ., a prop6sito, "A a~io popular do direito brasileiro, como insttumento de ~tela jurisdi
cional dos chamados interesses difusos", de J~ Carlos BARBOSA MOREIRA, in "Temas 
de direito processual", ed. Saraiva, S. Paulo, 1977. Idem, Revista de Processo, n~ 28. Ali4s, 
~ em razio desse nl1cleo comum a aproximar arnbas as ~Oc:s. que Galena LACERDA )em
bra a possibilidade de ocorrer litispend!ncia (Confeltncia ciL, in "A~i.o Civil Nblica", cit., 
p. 14). 

38) - Hely LOPES MEIRELLES, reportando-se ao art. 4~ da Lei n~ 4.717/65, fala em "atos com 
presun~io legal de ilegitimidade e lesividade, sujeitos ~ anul3'Sio pela 3'Sio popular". 
"Mandado de Seguran~a e A~o Popular", ed. Rev. Tribs., SP, 1985, p. 92. 

39) - V. supra, nota n~ 5. 
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publico, s6i tambl!m ser empregada em casos de destrui'riio iminente 
de bens de valor ecol6gico, como lembra Hely LOPES MEIRELLES 40. 

Ainda sob o aspecto do objeto da a'riio civil publica, cabe 
dizer que, "data venia", nao se justificava o veto presidencial aposto 
ao inciso IV do art. 1~ da Lei n~ 7.347/85, que rezava: ( ... )"IV. outros 
interesses difusos". Possivelmente, tera havido a pondera'r~IO de que 
os interesses difusos nao constituem, ainda, categoria jurfdica sufi
cientemente delineada, ou entao, que a manter-se aquele inciso, per
mitir-se-ia uma abertura excessivamente ampla no acesso desses inte
resses diretamente ao Judiciario. De todo modo, desse veto exsurgi
ram duas consequimcias: a) ficaram a margem de tutela especffica 
pela a'riio civil publica, outros relevantes interesses difusos, tais os 
concernentes a defesa dos contribuintes, dos mutuarios do S.F.H., 
das vrtimas dos escandalos financeiros 41 ; b) sob 0 prisma da 16gica 
juddica o veto em questao nao se justifica, porque, se esses interes
ses sao ... difusos, l! porque estao esparsos pela sociedade e, nesse 
caso, nao caberia o discrimina-los, a priori, pela sua origem e na
tureza. 

Finalizando acerca do objeto da a'riio civil publica de que 
se trata, cabe dizer que no ambito das a'r6es indenizat6rias nao se 
cuida de repara'r6es a trtulo individual, mas sim de recompor-se 
a massa de interesses difusos que tenha sido lesada; bern por isso, o 
art. 13 da Lei n~ 7.347/85 diz que "havendo condena'riio em dinheiro, 
a indeniza'riio pelo dano causado revertera a um fundo gerido por um 
Conselho ( ... )". E certo que o art. 16 dessa Lei diz que "a senten'ra fa
ra coisa julgada erga omnes ( ... )"; mas, como nao l! a coisa julgada 
que define a natureza e os efeitos do julgado (a coisa julgada l! uma 
qualidade desses efeitos, a saber, sua imutabilidade), ha que se alte
rar o direito posto, se se quiser que os indivrduos pessoalmente lesa-

40) - Ob. cit., p. 89. 

41) - V., ao prop6sito, Hugo NIGRO MAZZILLI, "Defesa dos interesses difusos em jufzo" , in 
"A<;iio civil publica", Revista do M.P. do R.S ., n~ 19/86, pp. 39/40. 
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dos se beneficiem diretamente do julgado 42• Dentre as contribuic;6es 
que se. tem feito nessa direc;ao, avulta em importfmcia o Anteprojeto 
de lei oferecido ao Ministro da Desburocratizac;ao, propondo a cria
c;ao de uma ac;ao coletiva para a reparac;ao dos danos individualmente 
sofridos. Pelo art. 9<2 desse texto, explica Ada PELLEGRINI GRINO
VER, sua co-autora, ocorre~ao "os efeitos ultra-partes da coisa julga
da, mas s6 para favorecer as vrtimas ou seus sucessores: aqui o jul~ 
gado "secundum eventum litis" coaduna-se com a natureza da pre
tensao indenizat6ria a trtulo individual, nao se podendo correr o risco . 
de prejudicar terceiros, que nao tiveram a oportunidade de integrar 0 

contradit6rio, mediante sentenc;a que iria afet~-los em seus direitos 
subjetivos personaHssimos" 43. · 

Modestamente, tamb~m n6s, em estudo a respeito, ainda 
nao dado a lume, assim nos pronunciamos: "( •.. ) vista a correlac;ao 
que deve existir entre demanda e resultado, haveria que se prever, 
tamb~m, a possibilidade de o "decisum" distanciar-se dos lindes do 
pedido, ainda quando de pela procedencia da ac;ao. Por exemplo, a 
decisao que, transita em julgado, condenasse a f~brica de defensives 
X a abster-se de produzir o agrot6xico Y, estenderia seus efeitos ini
bit6rios as demais empresas que fabricassem produto com identicas 

42) - Em criativa exegese, Paulo Affonso LEME MACHADO observa que "nlio se impediu o 
pr6prio Conselho de procurar identificar os consumidores lesados e fazer a reparti~lio da in
de~AO. E tarefa administrativa, niio judicial". "A~tiio Civile Tombamento", ed. R.T., 
Slio Pauio, 1986, p. 14. Sucede que, na grande maioria dos casos, essa identifiCB~<lio ser~ de 
remoto exito; se se tratar, por exemplo, de uma ~o de interesse de consumidores, niio 
identific!veis, a solu~tlio ser~ afetar o produto da inde~lio v.g., a urn centro de pesquisa 
onde se realizem estudos visando ao aperfei~toamento do produto ou da t6cnica cuja falha 
veio a el]$ejar a ~. H~ que se ter criatividade nesse campo: numa cklss action, movida 
contra urn posto de gasolina que praticava sobrepl'CI<o, o reu "foi compelido a fomecer ga
solina, gratuitamente:a todos aqueles que o procura:.ssem, at6 atingir a exata quantidade que 
vendera acima da tabela fixada" (cf. W.!!Jdemar MARIZ DE OLNEIRA JUNIOR, "Tutela 
jurisdicional dos interesses coletivos", in "A tutela ... ", cit., p. 23). Em Sao Paulo._ no tris
temente lembrado epis6dio da "passarinhada", em que desalmados cidadlios se "banque
tearam" com cerca de 3.000 passarinhos de variada esp&ie, a 31<iro civil pdblica movida pelo 
M.P. foi julgada procedente pelo Dr. Roberto CALDEIRA -BARIONI, mas, preocupado 
com a obte111<fio da efetiva repaC31<liO do daDo, o MM. Juiz deixou o "quantum" para ser fi
xado em liquidac;iio por arbitramento (v. a r. senten1<3 in "A~tiio civil pdblica", Rev. do M.P. 
do R.S., cit., pp. 122/133). 

43) - "A~t6es coletivas para a tutela do ambientee dosconsumidores. A lei n~7.347/85"./n "Se-
1~6es Jurfdicas", revista do Centro de Estudos Superiores, set./86, pp. 8 e 9. 
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especificac;oes e, mesmo, as que o comercializassem. Com uma tal 
tecnica processual, se obteria o maximo de resultado prfltico com o 
"processo padrao" ou "paradigma", aliviando-se a sobrecarga de 
trabalho do Judiciflrio, evitando-se eventuais decisoes contradit6-
rias 44 e prevenindo-se o fenomero da propositura "em bloco" de 
ac;oes, como s6i acontecer. 0 dispositive que, "data venia", permiti
mo-nos sugerir e este: 

"A decisao proferida em materia de interesses difusos 
poderfl estender seus efeitos a classe, categoria ou cole
tividade envolvida, se assim o recomendarem a natureza 
da materia, o interesse publico e a economia processual. 
Nesses casos, e sob os mesmos pressupostos, a decisao 
poderfl, motivadamente, dispor em modo diverso do pre
tendido pelo autor, se daf resultar tutela mais adequada 
e eficaz" 45• 

B) No que tange a legitima<;ao "concorrente e disjunti
va", do art. 5<:? da Lei nc:? 7.347/85 e a posic;ao do Municfpio como legi
timado ativo, gostarfamos de expender as considerac;oes seguintes. 

A epoca da edic;ao da Lei nc:? 7.347/85, questionou-se a 
prop6sito do que se afigurava um certo "favorecimento" da posic;ao 
do Ministerio Publico como co-legitimado ativo, e isso pelo fato de a 
ele ser atribufdo o poder de instaurar urn "inquerito civil" (art. 8<:?, § 

1 <:? ), que poderia a final ser arquivado "ad referendum" do Conselho, 
quando o _6rgao sindicante nao vislumbrassQ fundamento para a pro
positura da ac;ao (.art. 9<:? e §§). A crftica, porem, nao parece ser pro
cedente, por isso que esse inquerito e mera pec;a informativa, "ad 
instar" do que ocorre com o inquerito policial, e seus objetivos se 
circunscrevem ao Ambito do Ministerio Publico, valendo, pois, "iriler
na corporis". Nem o fato desse inquerito vir a ser arquivado empece 

44) - Sobretudo em mat6ria de interesaes difusos, em face da not4vel exteDS!o desses interesses de 
massa, a possibilidade de decis6es contradit6rias deve ser evitada ao !IWtimo. 

45) - Semelhante dispositivo poderia~ s.m.j., ser inserido na Lei n!! 7.347/85, ou, mesmo, em ca
p(tulo adequado do c&ligo de Processo Civil. 
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a eventual propositura da a<;ao por qualquer dos outros co-legitima
dos ativos 46• Por outras palavras, esse inquMito e um instrumento 
destinado a possibilitar uma "triagem" das varias denuncias que 
chegam ao conhecimento do M.P.: somente as que resultarem funda
das e relevantes acarretarao, por certo, a propositura da a<;ao; de to
do modo, a conclusao a que chegue o M.P. nao e vinculante para a 
entidade denunciante. 

Ainda sob o t6pico da legitima<;ao para agir, cabe dizer 
que no texto final da Lei em questao, descartou-se o criterio da "re
presentatividade adequada" da entidade promovente, que constava 
no projeto originario 47, cuja aferi<;ao seria feita pelo juiz no caso 
concreto, de forma anc\loga a das class actions do direito norte-ameri
cano. Preferiu-se que o reconhecimento da legitimacao ativa ficasse 
fundado em dados objetivos, ou seja, quando a associacao: a) tenha 
existencia velha de um ano; b) tenha objetivo institucional compatfvel 
com OS fatos em que se funda a acao (art. 5<:?, n<Js I e II). 

Os co-legitimados ativos (M.P., entes polfticos e da ad
ministracao descentralizada, associacoes) atuam, pois, em estrita 
igualdade de situacao processual (ressalvando-se que ao M.P. se deu 
o poder de requisitar certidoes, informacoes, exames e perfcias - art. 
8<:? ). Trata-se, segundo a melhor doutrina, de uma legitimacao "con
corrente e disjuntiva"; assim se da porque, sendo difusos os interes
ses, a legitimacao nao pode fundar-se na "pertinencia subjetiva", 
nem na "titularidade do direito", como se da ordinariamente. 0 tftulo 
em que se funda a legitimacao, em sede de interesses difusos, deslo
ca-se para a relevancia social de interesse questionado, a par da ido
neidade de quem dele se faca portador. Por isso, Jose Carlos BAR-

46) - Nesse sentido, cf. Galeno LACERDA: "( •.• )esse arquivamento, evidentemente, s6 se refere 
u represen~Oc:s que lhe forem dirigidas. 0 Minist~rio Pdblico niio pode pedir o arquiva
mento das ac;Oc:s nas quais ele funciona apenas como fiscal da lei" (Confertncia cit., in "A
c;io civil pdblica", Rev. do M.P. do R.S., cit., p. 23). 

47) - A exposic;io de motivos do Projeto n~ 3.034/84 esclarecia que o conceito de "representativi
dade adequada" foi buscado nas class actions do direito norte-americano, "atribuindo uma 
certa dose de discricionariedade ao juiz" (Federal Rules of Civil Procedure, de 1966, n~ 23), 
mas fixando na disciplina legislativa as condic;Cies para avali4-las''. 
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BOSA MOREIRA tala em "legitima~ao concorrente (e disjuntiva) dos 
co-titulares, que ficam habilitados a agir em juizo, na defesa do inte
resse comum, quer isoladamente, quer mediante a forma~ao de um li
tiscons6rcio voluntMio" 48. 

Dentre os co-legitimados ativos, avulta a posi~ao do Mu
nicipio. Em primeiro Iugar, se considerarmos a "clientela" a que est{! 
vocacionada a a~ao civil publica em causa (consumidores; defensores 
do meio-ambiente e do patrimonio artlstico, estlltico, hist6rico, turls
tico e paisagfstico), veremos que ll no ambito do Municipio que, pre
ponderantemente, ocorrer{l seu ambito de atua~ao: o estabelecimento 
comercial, a industria X que, respectivamente, comercializa ou produz 
o genera alimentlcio ou o medicamento a pre~o extorsivo ou com 
prazo de validade vencido; o laborat6rio Y que expoe a venda certa 
droga ainda nao suficientemente testada; a industria que est{! na imi
nencia de lan~ar dejetos poluentes no rio que banha a cidade; a em
presa imobili{lria que, na calada da noite, manda seus prepostos atear 
fogo a reserva florestal existente nos limites da cidade etc. Por certo, 
ser{l no Municipio que esses fatos ensejadores da a~ao civil publica se 
farao sentir com maior intensidade, j{l em face da proximidade, da 
imediatidade entre eles e os munlcipes. Dal porque, sem embargo de 
cuidar-se de legitima~ao "concorrente e disjuntiva", deve o Municipio 
estar alerta na defesa dos interesses dos consumidores seus adminis
trados, bem como na defesa do patrimonio naturale cultural encerra
do em seu territ6rio. 

De outra parte, ll clara que se integra ao peculiar inte- · 
resse do Municipio a defesa de seu territ6rio, a prote~ao da paisagem 
urbana, a preserva~ao de seus mananciais de {lgua pot{lvel, a limpeza 
das {lguas de seus rios, a prote~ao da vegeta~ao de porte arb6reo e 
inclusive a manuten~ao de suas originMias condi~oes clim{lticas. Dai 
porque o Municipio pode e deve propor a~ao civil publica em casas 
de amea~a ou viola~ao de seu patrimonio natural e cultural, assim 

48) - "A legitima~iio ... ",cit., Rev. l'orense n~ 276, p. 2. 

Estudos de Dir. Publico, Sao Paulo VI (1). jan./jun. 1987 



31 

como lhe cabe zelar para que seus munrcipes-contribuintes nao sejam 
lesados enquanto consumidores. Nao h~ porque negligenciar, "espe
rando" que a tanto se abalem as associac;oes, nem h~ porque, neces
sariamente, representar ao Minist~rio Publico em casos como esses (a
t~ porque o "parquet" atuar~. de todo modo, como "custos legis"); ~ 
preciso ter em mente que a legitimac;ao ~ concorrente, mas disjuntiva. 
Nao deve o Municipio mostrar-se moroso 49 no exerdcio de seu poder 
de poHcia, mormente agora que ele est~ revestido de um instrumento 
espedfico e eficaz: a ac;ao civil publica. Dela se devem valer Municr
pios como o de Cubatao (SP) contra os que lhe deterioraram o meio
ambiente; o Munic(pio de Piracicaba (SP) contra os que lhe deteriora
ram o "saudoso" rio hom6nimo, antes inspirador do bardo popu
lar 50; os Munidpios lindeiros a serra da Jur~ia (SP), contra os des
matadores criminosos 51 . E os exemplos se sucederiam, passando a 
outros Estados, chegando aos santu~rios ecol6gicos da Amazonia e 
do Pantanal. 

Sensrvel a esse poder-dever do Munic(pio, Sao Paulo ins
creveu, dentre as competencias de seu Procurador Geral, a de "pro
por ac;ao civil publica" (Lei nQ 10.182, de 30/10/86, art. 2Q, VII). Com 
isso, est~ a instituic;ao, atrav~s de seu chefe, legitimada, em nome do 
Munic(pio de Sao Paulo, a pleitear em jurzo a fixac;ao da responsabi-

49) - Uma boa razao para que o Munidpio nlo negligencie nesse poder-dever, ~que, assim pro
cedendo, arrisca-se a legitimar-se ... passivamente numa liiJio civil pdblica, como, v .g., se o 
Munidpio, em bora alertado por AssociliiJlo preservadonista, nlo realiza obras de consoli
dac;io em ceJ;to ediffcio de relevante valor hist6rico, e sobrev~m urn desabarnento (v ., ao 
prop6sitp, Hugo NIGRO MAZZILLI, art. cit. in Rev. do M.P. do R.S., cit., p. 60). 

50) - Sio versos do cancioneiro popular, inspirado na beleza do Rio Piracicaba, nos boos tempos: 
0 rio de Piracicaba, 
vaijogd 'gua pr'' fora 
quando chega as agua 
dos oio de algu~m que chora ... 

(Hoje, desgrac;adamente, nio ~ s6 de nostalgia pelo Rio Piracicaba que os olhos dos boos 
paulistas podem chorar ... ). 

51) - Ren~ ARIEL DOTfl fala· numa "nova categoria de ilfcito penal: o ecocfdio; e de uma nova 
tipologia de au tor: o delifU/iiente eco/Ogico" . "A atuliiJiO do Minis~rio Pdblico na protec;lo 
dos interesses difusos". In Rev. do M.P. do R.S., cit., p. 73. (Essa terminologia se aplica 
bern aos "coureiros" do Pantanal, aos cac;adores de baleias, mas tam~m deJa nio se forrarn 
os "de colarinho branco"; e, por vezes, estes dltimos sio os mais pemiciosos, ainda quando 
pequem s6 por iflliiJlio administrativa.) 
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lidade por danos causados ao seu meio-ambiente, aos seus habitantes 
enquanto consumidores, ao seu patrimonio natural e cultural. Em 
muitos casos, mais importante ser~ evitar a consumayao do fato, me
diante a obtenyao de medida liminar(art. 12). Oportunidades para is
so nao faltarao : aqui, ~ o proprietario que investe contra a fachada de 
seu pr6prio im6vel, buscando aniquilar sua conotayao de interesse 
hist6rico ou urbanlstico not~vel , e assim forrar-se do "risco" de tom
bamento; ali, ~ 0 loteamento as margens da represa, em desacordo 
com as restriyoes de uso e ocupayao do solo e de presevayao dos 
mananciais; acol~ ~ a legislayao de zoneamento urbana na imin€mcia 
de ser afrontada por especulador imobili~rio inescrupuloso etc. De 
particular relevfmcia, nessa parte, ser~ a ayao conjunta com o COM
DEMA (SP) (Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente), criado 
pela Lei nQ 9.893/85. Muito louv~vel o que consta no art. 12 dessa Lei, 
onde se manda "constar, obrigatoriamente, dos currlculos escolares 
nos estabelecimentos de ensino da Prefeitura Municipal, noyoes e co
nhecimentos referentes ~ preservayao do Meio Ambiente". 

Ouestao que, por certo, interessa ao Municipio ~ a que 
diz respeito ao foro competente para essas ayoes. 0 art. 2Q da Lei nQ 
7.347/85 diz que "serao propostas no foro do local on de ocorrer o 
dano, cujo julzo ter~ competencia funcional para processar e julgar a 
causa". Desde logo, cabe dizer que se trata de compet€mcia funcional 
(e nao territorial); logo, ope legis, trata-se de compet€mcia absoluta (= 

nao prorrog~vel ). Como se trata de ayao civil, nao incide, ao nosso 
ver, a Sumula nQ 22 do T.F.R., 'fixando a compet€mcia da Justiya Fe
deral no que tange ao aspecto penal derivado de afronta a "bens, 
serviyos ou interesses da Uniao, autarquias e empresas publicas fede
rais". 

Eventualmente, dependendo da extensao ou da intensida
de do dano, poder~ ser objetado que a mat~ria transcende o peculiar 
interesse do Municipio, atingindo, j~, as searas de outros Municl
pios, do Estado ou da Uniao 52• A questao ~ delicada, mormente por-

52) - Nesse sentido, conforme agudamente observa Hugo NIGRO MAZZILLI: "Entendemos 
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que estamos pisando terreno ainda pouco explorado; no gera l, ere
mas que a aplicacrao das regras da prevem;ao resolvera o problemJ da 
competemcia 53, ate porque e born ter em mente que a legitimacrao E. r;: 

causa e concorrente, mas disjuntiva, favorecendo o ente polftico que 
primeiro se abalou a promover a acrao. E importante ter em mente 
que os interesses difusos sao "res communes omnium" 54, de modo 
que nao se pode resolver os problemas de ordem processual a part ir 
de consideracroes baseadas em "titularidade" desses interesses ou 
"exclusividade" do ente que deles pretende ser o portador. Bern por 
isso, o ambiente e considerado "patrimonio publico a ser necessa
riamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo" (art. 
2'?, II, da Lei n'? 6.938/81 ). Tambem no C6digo Florestal se ve que as 
florestas sao "bens de interesse comum a todos os habitantes do 
pais" (Lei n'? 4.771/65, art. 1'?). De resto, e preciso nao perder de vista 
o aspecto pratico, muito bem posto em realce por Paulo Affonso LE
ME MACHADO: "( ... ) entende-se que a Justicra Estadual do local onde 
ocorrer ou puder vir a ocorrer o dano sera competente para proces
sar e julgar a questao. Muito pouco poderiam fazer as Procuradorias 
da Republica e as Varas Federais situadas nas capitais dos Estados na 
tarefa de proteger esses bens, principalmente quando necessaria o 
processamento de acroes cautelares ou da concessao de medidas limi
nares" 55• 

que a defesa do interesse difuso pela Uniiio, pelo Estado ou pelo Municfpio tern de ser com
patfvel com o interesse especffico de cada uma dessas pessoas juddicas". E exemplifica com 
o Rio Parafba, que corta os Estados de Sao Paulo e do Rio de Janeiro, descendo daquele para 
este. Conclui, ao nosso ver acertadamente, que "o Municfpio ou o Estado do Rio de Janeiro 
tern legitimidade e interesse para propor uma a!riio cautelar, por exemplo, para impedir que 
em urna cidade do Estado de Sao Paulo seja contaminado o rio Parafba". E, em que pese a 
compet!ncia "ratione loci" estabelecida na Lei n2 7.347/85, lembra o autor urn outro exem
plo: urn acidente numa usina nuclear ocorre, evidentemente, num Municipio; mas, em ha
vendo interesse da Uniiio ou de outros Estados, sent inarred6vel a deslOCII!riio da compet&lcia 
para a Justi!ra Federal (C.F., arts. 125, I; 119, I, "d"). Art. cit., in Rev. do M.P. do R.S., pp 
42e43. 

53) - Cf. Galeno LACERDA, art. cit., in Rev. do M.P. do R.S., cit., p. 16. 
54) - Com toda propriedade, diz Paulo Affonso LEME MACHADO: 

" Os bens ambientais e culturais niio merecem ser enquadrados estritamente como bens esta
tais. A sua ~ao de res communes omnium prevalece sobre uma possfvel cono~lo de res 
publicae anteriormente de res nullius". Ob. cit., p. 34. 

55) - Art. cit., in Rev. do M.P. do R.S., cit., p. 97. Muito importante, nessa questlo de compet!n
cia, esta li!rlio de Jos6 Afonso da SILVA: "0 tema da profe!rlio do meio ambiente natural se 
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Outra questao que se pode contrapor ao Municrpio-autor 
~ a da extensao dos efeitos da senten~ta na a~tao por ele proposta, 
quando o objeto litigioso abarque outros Municrpios, como por 
exemplo pode ocorrer com a polui~tao de urn rio como o Tiete, que 
banha Sao Paulo, mas que igualmente atravessa outras cidades. De 
que valer~ um interdito judicial vedendo o lan~tamento de dejetos 
poluentes pelas industrias X e Y, se, em vizinho municrpio situado a 
montante, nao existir igual prote~tao i' 0 art. 16 da Lei n!? 7.347/85 diz 
que a senten~ta "far~ coisa julgada erga ommes"; a jurisprudencia 
dir~ se essa extensao a terceiros teria aplicayao em hip6tese como a 
ora lembrada. 0 ideal seria que um semelhante interdito fosse opC?nf
vel a todas as demais industrias poluentes instaladas ao Iongo do 
rio; para tanto, talvez seja o caso de altera~tao legislativa, inserindo
se, na Lei n!? 7.347/85 ou no CPC, dispositive como este: "As decisoes 
proferidas em mat~ria de interesses difusos poderao ser oponrveis e 
exequfveis em outras Comarcas, e em face de outras pessoas, ffsicas 
ou jurfdicas, desd~ que tal se afigure necess~rio para assegurar a in
columidade publica e a efic~cia social da decisao. Nesse caso, o juiz 
consignar~, motivadamente, essa circunstancia, ao sentenciar o feito 
ou ao conceder medida liminar, !3 o Tribunal decidir~ a respeito, em 
reexame necessMio". Galena LACERDA figurou e caso de uma sen
ten~ta gaucha que proibisse o uso de determinado agrot6xico, "par
que nocivo a vida humana". Ora, a vida humana ~ um valor universal, 
nao importando as fronteiras polfticas entre OS Estados. Apesar dis
so, diz o autor: "( ..• ) essa decisao ter~ efic~cia apenas neste Estado. 
Entretanto, o agrot6xico proibido continua a ser veneno para todos, 
em todo o Territ6rio Nacional". A proposta do processualista gau
cho para resolver o impasse ~ a cria~tao de uma Corte Constitucional, 
a quem competiria, "entre outras atribui~t6es, julgar, em reexame de 
offcio, as a~t6es populares e a~t6es civis publicas, para protel(ao 

insere no campo da pro~lio sadde, que 6 mat6ria de competencia concorrente da Uniao, dos 
Estados e dos Municfpios, consoante regras estabelecidas na Constituic;lio Federal, Consti
tuic;6es Estaduais e leis organicas dos Municfpios". "'Direito Urbanfstico Brasileiro", ed. 
R.T., SP, 1981, p. 440. 
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dos direitos da comunidade, podendo imprimir as suas decisoes efi
c~cia sobre o Territ6rio Nacional ou parte dele" 56• 

Eis af, exemplificativamente, alguns dos muitos proble
mas e algumas sugestoes que pretendlamos levar a reflexao dos co
legas Procuradores Municipais, encarecendo, nesta oportunidade, a 
extrema necessidade de que os Municlpios por eles representados em 
Julzo, efetivamente exer~am a legitima~ao ativa que lhes confere o 
art. 52 da Lei n<? 7.347/85, em matllria de interesses difusos. lsso ll 
particularmente importante em matllria de defesa do meio ambiente e 
do patrim6nio cultural, porque ll a partir do Municfpio que se pode 
come~ar a tarefa de reflorestar o Brasil com essencias nativas, de des
poluir seus rios, de proteger o que ainda nao foi depredado, de sal
var as expressoes maiores de nossa cultura e de nosso ,:>atrimonio, 
ante as investidas dos gananciosos, dos inescrepulosos, dos despre
parados de todo genero, jejunos da no~ao de brasilidade e de esplrito 
cfvico. 

4. CONCLUSOES I PROPOSICOES 

1. A expressao "interesses difusos" pode ser criticada 
por parecer amblgua ou pouco esclarecedora, mas tem em seu prol o 
fato de que esses interesses, por sua pr6pria natureza, sao efetiva
mente fluidos, esparsos pela sociedade como um todo, de contornos 
por vezes esbatidos, de sorte que o qualificativo "difuso" se afigura 
apropriado. De outra parte, o mudar-lhe o nome nao alteraria a es
sencia do objeto, concorrendo, ainda, a circunstancia de que se trata 
de terminologia utilizada uniformemente em muitos palses ("interessi 
diffusi": "des interets diffus"; "interlls difuso"). No Brasil, a expres
sao "interesse difuso" est~ adotada pela doutrina e jurisprudencia, 
ap6s uma certa confusao conceitual, inicial, com o "interesse coleti-
vo". 

2. A aparente "perplexidade" provocada pelos interesses 
difusos, advllm, basicamente, de dois fatores: por um lado as ralzes 

56) - Art. cit., in Rev. do M.P. do R.S., cit., p. 29. 

Estudos de Dir. Publico, Sao Paulo VI (1), jan./jun. 1987 



36 l~tseell•cae dos P c:cu• a~"'"' d~ Municipill ie Sail F'aulo 

romanas de nosso direito nos condicionam a aproximar a no~ao do 
"direito" ao que pode ser definido e atriburdo em termos de atributi
vidade acompanhada de san~ao: ora, justamente duas das caracterls
ticas daqueles interesses sao a "indetermina~ao dos sujeitos" e a "in
divisibilidade do objeto", isto ~: o fato de que eles sao afetados a 
coletividades mais ou menos extensas e o fato de que sua frui~ao se 
da no coletivo, numa sorte de comunhao incindrvel. Por outro lado, 
a id~ia de que "aquila que pertence a todos, nao pertence a ningu~m 
e portanto ~ juridicamente irrelev<>nte" nao mais se acomada ao esta
gio atual do Direito e da evolu~ao social, ficando substitulda pela 
conscientiza~ao de que sao justamente OS interesses "sem dono" 
(sobretudo na area da ecologia) os mais necessitados de tutela jurldi
ca. 

3. A conscientiza~ao referida na conclusao anterior colo
ca, para o Direito, o dilema seguinte: ou sao revistas certas catego-
~rias e institutos fundamentais (v.g., direito subjetivo, direito de a~ao, 
legitima~ao para agir, coisa julgada, contradit6rio, direito de defesa), 
criando-se novas figuras, aptas a bern tutelar os interesses difusos; au sao 
feitas adaptar;6es, interpreta~6es criativas no arsenal juddico-proces
sual existente, interessando sua adaptar;ao, a tutela desses interes
ses. Esta segunda alternativa parece a mais razoavel, at~ porque mais 
factrvel do que a primeira: uma aplica~ao interessante foi dada por 
Kazuo WATANABE, quando propos uma interpreta~ao mais ampla, 
progressista, do art. 6~ do C.P.C., "extraindo de seu texto a Jegitima
r;ao ordinaria das associa~6es e outros corpos intermediarios, que se
jam criados para a defesa de interesses difusos" (art. cit. no corpo do 
trabalho, in "A tutela .•. ", coord. de A.P. GRINOVER, p. 90). 

4. Conquanto haja certa vacila~ao doutrinaria a respeito, 
pode-se dizer que, sob o crit~rio da intensidade da proter;ao jurfdica 
que soem merecer, os interesses- Jato sensu- configuram, desde os 
"simples" ou "de fato" (juridicamente irrelevantes) at~ os direitos subje
tivos (dotados de san~ao para a hip6tese de seu nao reconhecimento 
por terceiros, et pour cause chamados "interesses juridicamente pro
tegidos"). Entre esses dois extremos situam-se, com as nuances 
conceituais que procuramos brevemente expor no corpo do trabalho, 
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interesses outros, tais: os chamados interesses legftimos, os interesses 
coletivos (stricto sensu), o trinomio- interesses publico, geral, social, e 
o mais recentemente identificado, interesse difuso. 

5. Em breve explica~ao, os interesses difiJSOs distin
guem-se dos coletivos, pela circunstancia de que estes ultimos pres
sup6em uma organizar;ao interna, que lhes confere identidade especr
fica e permite sua afeta~ao a certos "representantes" bern determi
nados, institucionalizados, como, v.g., os interesses aglutinados num 
Sindicato, numa Ordem Profissional, num Partido Polftico, numa :fa
mrlia. Ja, os interesses difusos nao se reportam a um vinculo Jurfdico 
basico, mas exsurgem de certas situa~6es de fato, epis6dicas, contin
genciais, como a circunstancia de pertencer a certa etnia, habitar cer
ta localidade, adquirir certo produto, integrar uma certa minoria so
cial etc. A indeterminar;ao dos sujeitos, aliada a indivisibilidade do objeto 
tornam impraticavel a captar;ao ou a atribuir;ao exclusiva desses inte
resses a determinados "titulares"; no maximo, admite-se que deles se 
fa~am portadores certas pessoas, agrupadas ou nao, assim como cer
tas entidades particulares ou publicas. No Direito brasileiro, optou-se 
por outorgar legitima~ao ativa as associa~6es idoneas, ao Minist~rio 
Publico e aos entes polfticos, inclusive .cia administra~ao descentrali
zada (art. 5~ da Lei n~ 7.347/85). 

6. Em consequencia das premissas colocadas na conclu
sao precedente, tem-se que a legitima~ao para agir, quando se trate 
. de interesses difusos, nao se baseia na "pertinencia subjetiva da 
a~ao" ou na "coincidfmcia" entre titularidade do direito e a figura do 
autor (como ocorre na legitima~ao ordinaria tradicional, fundada no 
sistema de direitos subjetivos), mas aparece deslocada para outro en
toque: o da relevancia social do interesse de que se cuida, aliada 
a adequada representatividade de quem se apresente como seu porta
dar em julzo. No Direito norte-americana, essa aferi~ao ~ deixada ao 
juiz, no caso concreto ("defining function"); no nosso direito positi
vo, optou-se por indicar na Lei n~ 7.347/85 os crit~rios para a confi
gura~ao daquela idoneidade, no tocante as associa~6es (incisos I e II 
do art. 5~). Ja, no tocante aos entes polfticos e ao Minist~rio Publico, 
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parece-nos que essa idoneidade (= legitima~ao) est~ presumida, por 
sua pr6pria voca~ao institucional. 

7. As duas caracterfsticas indicadas na conclusao n2 5, 
somam-se outras duas: a intensa litigiosidade intema ("conflittualita 
maxima" a que alude a doutrina italiana), decorrente do fato de que 
os interesses difusos colocam em confronto interesses de massa, con
trapondo entre si os pr6prios grupos antagonicos, contrariamente ao 
conflito tradicional ou mais ocorrente, que contrapoe o indivfduo em 
face da Autoridade. Aqueles conflitos plurissubjetivos de massa sao par
ticularmente ocorrentes em materia de prote~ao aos consumidores, 
defesa da ecologia e preserva~ao do patrimonio cultural. Esses confli
tos plurissubjetivos de massa envolvem verdadeiras escolhas polfticas, 
como, v.g., o interesse na preserva~ao das florestas, versus o interes
se da industria madeireira; o interesse dos consumidores, versus o in
teresse dos produtores etc. A outra caracterfstica seria a natureza 
efemera ou contingencial desses interesses, nota essa menos evidente 
que as anteriores, mas ligada ao fato de que os interesses difusos, 
por derivarem de meras situa~oes de fato, sem urn vfnculo jurfdico 
b~sico que lhes assegure perinanimcia, soem sofrer alter~~ao em seu 
modo de expressao, na medida em que se altera a situa~ao de fato 
que lhes ll subjacente. Assim, os interesses difusos tendentes a impe
dir a constru~ao de uma hidrellltrica que causar~ profunda altera~ao 
no ecossistema, podem converter-sa, ap6s alteada a obra publiGa la
mentada, em interesses tendentes a forma~ao de urn parque ecol6gi
CO, aproventando-se o lago resultante etc. 

8. Dos enu(lciados anteriores j~ se ve que o reconheci
mento dos interesses difusos como categoria jurfdica e seu acesso a 
Justi~a provoca certas resistencins de car~ter polftico-institucional: o 
Estado teme a forma~ao de certos "corpos intermedi~rios", que I he 
fariam "concorrencia" na tutela do bem comum; por outras palavras, 
os interesses difusos, na medida em que envolvem ou pressupoem 
escolhas polfticas, se inserem na Mea de competencia do Estado, como 
gestor da coisa publica (A esse argumento pode-se redarguir que o 
poder emana do povo, de :nodo que cada um do povo tem 
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legitimidade originaria para manifestar-se nos assuntos que envolvem 
o bem comum; o que hoje se chama "democracia participativa".) De 
outra parte, objeta-se que o acesso a Justi~a desses interesses me
ta-individuais, acabaria por transformar o juiz em administrador, 
"for~ando-o", afinal, a optar entre escolhas poHticas, e dest'arte 
comprometendo a harmonia e independlmcia entre os Poderes ("go
verne di giudici", a que alude a doutrina italiana). (A esse argumento 
pode-se redarguir que a atividade jurisdicional ~ de rndole substituti
va, isto ~. ela atua se e quando provocada pelas partes antagonicas, 
que nao superam entre si suas diverglmcias: sob esse prisma, nao 
pede o Judici~rio subtrair-se a solicita~ao de um pronunciamento; de 
outre lado,ordinariamente, o recurso ao Judici~rio aparece como um 
"posterius': isto ~. quando as outras instancias estatais nao operaram 
ou nao 0 fizeram satisfatoriamente). 

9. H~ diversos meios de tutela aos interesses difusos, em 
sede jurisdicional, como v.g., a~oes de preceito cominat6rio (art. 287 
do CPC); medidas cautelares (inclusive "satisfativas" em sendo o ca
se); a~ao popular (Lei n':? 4.717/65) e a~ao civil publica (Lei n<:? 
7.347/85). Pela finalidade a que estao vocacionadas, estas duas ulti
mas tendem a ser mais utilizadas, cabenao observar que, quanta ao 
seu objeto, apresentam um nucleo comum (defesa do meio ambiente e 
dos interesses de valor artrstico, est~tico, hist6rico e turfstico), a par 
de areas especfficas: na a~ao popular, o "er~rio publico", stricto sensu 
e, na a~ao civil publica a defesa do consumidor e dos bens e direitos 
de valor paisagrstico. No tocante a legitima.9ao para agir, cabe dizer 
que da a~ao popular sao arredadas as pessoas jur(dicas (Sumulas n<:? 
365 do S.T.F.), restri~ao essa inexistente na a~ao civil publica de que 
se trata; ainda sob ·esse prisma, cabe observar que na a~ao popular 
estao contrapostos os cidadaos e a "Autoridade" increpada de haver 
praticado ato ilegal e lesivo, ao passe que na a~ao civil publica o es
pectro ~maier, dado que se trata de interesses "de massa", cabendo 
falar-se em conflitos plurissubjetivos. 

10. A necessidade de conferir-se real eficacia social aos 
julgados em mat~ria de interesses difusos, tem levado a doutrina a 
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refletir sobre alguns sucedaneos ou temperamentos para os rfgidos 
limites subjetivos da coisa julgada, a qual somente s6i alcanc;ar as 
partes entre as quais foi dada. Galeno LACERDA cogita da criac;ao de 
uma Corte Constitucional que, conhecendo, em reexame de offcio, 
das decis6es nessa materia, poderia atribuir-lhes efic<kia em todo o 
territ6rio nacional. Ada PELLEGRINI GRINOVER, Fabio KONDER 
COMPARATO, Frederico Renato MOTTOlA, Aristides JUNOUEIRA 
ALVARENGA, Renato TUCUNDUVA JR. e Wagner GON<;ALVES, em 
Comissao junto ao Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, su
geriram a tecnica dos efeitos ultra-partes da coisa julgada, mas so
mente in utilibus, isto e, quarido favorecesse as vrtimas componentes 
do p61o ativo da ac;ao ou seus sucessores. Ouanto a n6s, permitimo
nos, modestamente, sugerir a insen;:ao do seguinte dispositivo na Lei 
n!? 7.347/85, ou no CPC: "A decisao proferida em mat~ria de interes
ses difusos poderc~ estender seus efeitos a classe, categoria ou coleti
vidade envolvida, se assim o recomendarem a natureza da mat~ria, 
o interesse publico e a economia processual. Nesses casos, e sob os 
mesmos pressupostos, a diwisao podera, motivadamente, dispor em 
modo diverso do pretendido pelo autor, se dar resultar tutela mais 
adequada e eficaz". 

11. Conquanto o art. 5!? da Lei n!? 7.347/85 defira legiti
mac;ao - concorrente e disjuntiva - ao Minist~rio Publico, aos entes 
politicos (e respectiva administrac;ao descentralizada) e as Associa
c;6es, duas considerac;6es basicas nessa sede merecem ser feitas: A) 
os co-legitimados ativos estao em absoluta condif;ao de igualdade, ine
xistindo qualquer posic;ao processual "privilegiada" de algum em fa
ce dos demais; nao infirma essa conclusao o fato de poder o M.P. re
quisitar "certid6es, informac;6es, exames e perfcias" (art. 8!?, § 1!? da
quela Lei), porque essa ja ~ uma atribuic;ao normal e generica de seus 
membros (Lei Complementar n!? 40/81, art. 15, I e IV); nem, tampou
co, o fato de poder instaurar "inqu~rito civil" (art. 8!?, § 1!? da Lei n!? 
7.347/85), seja porque o resultado desse inqu~rito nao ~ vinculante 
para os demais co-legitimados, seja porque se trata de pec;a instrut6-
rio-informativa, cujas conclus6es se dirigem a pr6pria lnstituic;ao. B) 
Sem embargo do antes afirmado, e curial que avulta a posir;ao do Mu-
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nicfpio dentre esses co-legitimados: a uma, porque e no Municipio 
que, primordialmente, estao sediados os paladinos dos interesses di
fusos: consumidores e suas associac;:oes; defensores do patrimonio 
natural e cultural; a duas, porque e no Municfpio que se estabelece 
uma natural proximidade ffsica entre os fatos e os cidadaos alcanc;:ados 
pelos seus efeitos (bern por isso, alias, a Lei n2 7.347/85 fixou a com
petencia "ratione loci"- art. 22); a tres, porque os interesses difusos, 
por sua natureza, exigem tutelas de urg€mcia, aparecendo entao o 
Municfpio como um vefculo natural para a comunicac;:ao entre os fatos 
eo Poder Judiciario, atraves da ac;:ao civil publica. 

12. Sensrvel ao poder-dever referido na conclusao prece
dente, o Municipio de Sao Paulo inscreveu, dentre as competencias de 
seu Procurador Geral, a de "propor ac;:ao civil publica" (Lei n2 
10.182/86, art. 22, n2 VII). Com isso, conta a laboriosa (e sofrida) po
pulac;:ao de nossa metr6pole, com uma especie de Ombudsman, sensr
vel aos seus apelos no sentido de termos uma cidade com melhor 
qualidade de vida. Verdadeira sentinela na defesa dos interesses difu
sos dos paulistanos, espera-se daquela Autoridade ac;:ao pronta e ri
gorosa contra as investidas do "capitalismo selvagem", sempre pron
to a destruir a natureza, a lesar os consumidores, a deixar perecer os 
valores maiores de nosso patrimonio natural e cultural. Trata-se de 
autentico poder-dever, que nao devera ser negligenciado, ate porque, 
como vem reconhecendo a doutrina, pode o ente poHtico ser respon
sabilizado, par omissao, e, assirn, figurar no p61o passivo de uma ac;:ao 
civil publica. · 

13. Ao intentar ac;:ao civil publica, deve o Procurador ofi
ciante estar -alerta para certas particularidades processuais que deri
vam, basicamenie, desta circunstancia: o nosso sistema processual ci
vil tem por base, ordinariamente, a protec;:ao de direitos subjetivos, 
de posic;:oes juddicas individuais, bem definidas e atribufveis a um ti
tular. No caso da ac;:ao civil publica de que trata a Lei n2 7.347/85, ou
tra e a situac;:ao: cuida-se de interesses difusos, e pois esparsos pela 
sociedade como um todo. 0 enfoque desloca-se, entao, para outros 
parametros: a relevancia social do interesse em causa; a necessidade 
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de tutela urgente e eficaz; a formulacyao do pedido de modo a assegu
rar uma efetiva repara980 do interesse lesado, preferentemente in es
pecie. De outra parte, conquanto nao haja imperative legal a respeito, 
o born sensa recomenda que, em caso de acyao movida conjuntamente 
(ainda que por litiscons6rcio ulterior), e desejavel que OS co-legiti
mados atuem observando certa unidade, certa diretriz dentro do pro
cesso, ate porque o escopo e uno: a tutela do bern comum. 

14. Conquanto o art. 16 da Lei n<? 7.347/85 preveja a ex
tensao erga omnes do julgado, sabe-se que essa extensao (que de res
to ja consta da Lei n<? 4.717/65 sabre acyao popular) deve conformar-se 
aos lindes existentes em nosso sistema processual, em materia de li
mites subjetivos e objetivos da coisa tulgada ("res inter alios iudica
ta, alliis nee prodest, nee nocet"). Pode haver situacyoes em que a na
tureza do objeto (v.g., urn rio que atravessa mais de urn Municfpio), 
implique na necessidade de uma efetiva oponibilidade do julgado a ou
tras pessoas trsicas ou juddicas bern como de uma efetiva eficacia do 
julgado em locais outros, distintos daquele cogitado na acyao. Como 
contribuicao para a superacyao desse obstaculo, propomos a insercyao, 
na lei n<? 7.347/85, ou no C.P.C. de urn dispositive deste teor: "As de
cisoes proferidas em materia de interesses difusos poderao ser opo
nfveis e exequfveis em outras Comarcas e em face de outras pessoas, 
desde que tal se afigure necessaria para assegurar a incolumidade 
publica e a eficacia social da decisao. Nesse caso, o juiz consgnara, 
motivadamente, essa cirunstfmcia, ao sentenciar o feito ou ao conce
der medida liminar, e o Tribunal decidira a respeito, em reexame ne
cessaria". 

15. Nos casas em que o objeto da acyao civil publica per
tina a mais de urn ente polftico (v.g., a protecao de urn parque ecol6-
gico cuja extensao se espraia por varios Municfpios ou mais de urn 
Estado), pensamos, com Galena LACERDA, que o institute da preven-
980 sera eficiente para fins de fixacyao do foro competente; concorre 
para essa conclusao o fato mesmo de que se trata de interesses difu
sos, de que ninguem pode se arrogar "titularidade" ou atribuicyao ex
clusiva. Tratando-se, todavia, de criterios estabelecidos a nfvel de le-
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gislacrao ordinaria, poder~, no caso concreto suceder a intercorrencia 
de regra de competencia fixada a nfvel constitucional (art. 125, I), em 
face do ingresso da Uniao na lide, tornando necessaria a deslocacrao 
do foro para a Justicra Federal. 
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0 JUIZ E A LEI 
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"Democracia e Judici6rio" promovido pelo 
lnstituto Tancredo Neves) 

Vicente Greco Filho 

Procurador de Justicta 
Professor Adjunto na USP 

Chefe da Assessoria Jurfdica- SJ 
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E indiscutrvel que um Poder Judiciario autonomo e efi
ciente ~ indispens6vel a vivEmcia democr6tica. 

Sua fun~ao ~ a de manter a ordem juddica, corrigindo 
a ilegalidade e assegurando o estado de direito. Sua atua~ao nao ~ 
poHtica, no sentido de participa~ao em programas de governo ou 
propostas. de evolu~ao social em determinada dire~ao. Seu mister~ a 
tutela da liberdade no contexto do regramento juddico que baliza as 
liberdades de uns em c~nfronto com a liberdade dos outros. 

Em momentos de agita~ao social, porem, esse cohceito 
b6sico entra em crise. 0 sistema legal instituldo torna-se insatisfat6-
rio. Os reclamos da sociedade, trazidos pelas pretensoes individuais 
parece que nao mais se adaptam aos limites da legalidade estrita. 

0 Poder Judici6rio, entao, sente-se pressionado viven
ciando o conflito e, ao inv~s de se manter nos limites do cumprimento 
da ordem juddica, em numero cada vez mais crescenta de decisoes, 
passa a criar um direito novo. 

0 fenomeno nao e novo nem e s6 nosso. 

CALAMANDREI numa confertlncia proferida em Bari em 
mar~o de 1955 disse: "h' tempos de. r6pida transforma~ao em que 
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o juiz deve ter a coragem de ser o precursor, o antecessor, o incita
dor", mas afirmou, tambem, que "ha tempos de estabilidade social 
em que o juiz deve limitar-se a secundar o legislador, sendo seu tiel 
sequaz, acompanhando-o passo a passo." 

Reconhecem FREDERICO MANCINI e PIO MARCONI, 
relatores do tema "0 Juiz e a Polftica" no compendia "Una constitu
zione per governare, Ia grande riforma proposta dai socialisti, Marsi
lio Editori Ouaderni di mondoperaio, n'? 13, set. de 1981" as dificul
dades dessa coloca~ao, porque CALAMANDREI, no fundo, indicava o 
perigo dos rompimentos que nao sejam seguidos da recomposi~ao, o 
perigo de uma atividade do Poder Judiciario que tenha tendencia de 
ser permanentemente inovativa e sublinhava a necessidade de que, 
uma vez alcan~adas novas fronteiras, o Poder Judiciario se alinhe ao 
legislador. 

MAURO CAPELETTI, respondendo aos relatores, reco
nheceu a procedencia da pontua~ao de CALAMANDREI, mas afirmou 
a persist€mcia do estado de crise, de vazio de poder, em que e inevi
tavel que se manifeste uma criatividade dos juizes e um certo grau de 
politiza~ao da Justi~a. 

A questao, porem, e a seguinte: em que estagio estamos, 
o que esta acontecendo conosco neste momenta hist6rico? 

Que a fase e de crise e de rapida transforma~ao social 
ninguem duvida. Par outro lado presenciamos preocupados reitera
das decis6es judiciais, cada vez mais frequ~ntes, que, abandonando o 
regime da legalidade, sao verdadeiras apologias de opini6es pes
soais. 

Sera que estamos presenciando o fenomeno referido 
pelo mestre italiano do juiz precursor das reformas, do juiz que avan
~a para uma nova realidade social ainda nao cristalizada nas regras 
jurldicas. 
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lnfelizmente parece-nos que nao. Parece-nos que esta
mos presenciando mais um componente desagregador e agravador da 
crise e altamente comprometedor da dignidade do papel que o Poder 
Judiciario deve exercer no estado democr~tico colocando em risco o 
relacionamento dos poderes na constitui~tao que est~ por vir e, em 
especial, a posi~tao do Poder Judiciario nesse relacionamento. 

Em primeiro Iugar, os avan~tos justific~veis nas decis6es 
judiciais sao aqueles resultantes de definidas press6es sociais e de
correntes tambem de consagrados componentes axiol6gicos. A possr
vel forya criativa da jurisprudencia cinge-se a complementayaO da 
norma quando 0 unico componente faltante e a sua formulayaO par
que os elementos sociais e valorativos j~ estao clara e insistentemen
te colocados. Vide o que ocorreu como reconhecimento dos direitos 
da concubina, apenas para citar um exemplo. 

J~ sustentamos em outra oportunidade nao ser a juris
prudencia fonte do direito (A analogia como fonte do direito penal, 
em Revista "Justitia" n2 51), no sentido de que a fun~ao do juiz e de
clarativa de uma ordem jurfdica preestabelecida pelas normas legais, 
de modo que a interpreta~ao, mesmo a criativa ou progressista nao e 
mais do que a revela~ao do que a lei, em sentido amplo quis para 
aquele caso, para aquela situa~ao. (V. tambem nosso "lnterven~ao de 
Terceiros", Saraiva, 1987). 

Nao se deseja o apego a um positivismo tacanho e lega
lista, gramatical, literal e comodista. Admitem-se na interpreta~ao os 
elementos sociol6gicos, axiol6gicos, teleol6gicos, etc., como ali~s 

sempre ressaltou a Lei de lntrodu~ao ao C6digo Civil. 

Mas exige-se que a "ruptura", se assim podemos chamar 
a situa~ao, se fa~a como decorrencia, como desdobramento, do que o 
povo, unica fonte do poder, quis e quer com a edi~ao e vig€mcia da 
norma. 

Se, porem, como temos vista, o magistrado, alegando 
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uma independ€mcia que nao tem, abandona a ordem jurrdica para de
cidir segundo c;>s preceitos normativos que tem em seu rntimo, ele 
passa a praticar um ato de autoritarismo e contribui para a perigosa 
descren~a no mais precioso dos bens jurfdicos, o espa~o de liberdade 
publica reservado a cada um pelo Direito. 0 repto de CESARE BEC
CARIA nao teve outro significado. 

Cada juiz tem suas convic~oes pessoais e isto e inevita
vel pela pr6pria condi~ao da natureza humana, mas elas nao podem 
sobrepujar o imperio da lei e o conteudo da missao a ele constitucio
nalmente reservada. 

A independ€mcia do magistrado e a independencia de 
aplicar o direito observadas as condi~oes sociais e axiol6gicas e nao 
a independencia de repudia-lo porque essa atitude e autoritaria e an
ti-democratica. 

Outro ponto merece reflexao. 

E desejo desenvolver esse aspecto com uma cita~ao, as 
precisas palavras de VICENZO BALZAMO sobre a fun~ao do magis
trado: 

"0 juiz e diretamente investido pela Constitui~ao em seu 
poder de fazer justi~a, sem subordina~ao que nao seja a 
da lei .e sem interposi~oes ou vontade que o intermedie, 
nem sob a forma de media~ao nem sob a forma atributi
va do poder. A atividade judiciaria se personaliza exata
mente em cada magistrado que, no ato de julgar, nao se 
anula no aparato institucional da fun~ao, mas age como 
titujar originario do poder". 

Essa atribui~ao de poder, contudo, vem carregada de 
terrfvel responsabilidade. 

0 Magistrado e um homem s6, diante das questoes que 
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lhe sao colocadas e precisa estar preparado para desempenhar sua 
missao. 

Sem d
1
uvida os quadros da Magistratura Brasileira per

tencem a elite intelectual do pars. 

Refletem, por~m, a realidade nacional e carregam o pe
sado onus das deficiencias de formacrao de nosso sistema educacio
nal. 

Para bem julgar, o magistrado precisa ter a visao c6smi
ca da realidade juridicae tambem o da realidade cultural. Nao basta a 
info rmacrao, porque e necessaria formacrao. E esta, sem prejufzo da
quela exige cultura humanfstica e uma visao global da humanidade. 

E com apreensao, por conseguinte, que temos visto, em 
alguns casos, a investidura, na plenitude de suas funcroes, de magis
trades ainda sem as informacroes e formacrao completas. Vemos jo
vens, no infcio de carreira lancrados no mar de processes sem tempo 
material para estudar e para pensar. 

E certo que a demanda do servicro ~ muito grande e que 
o recrutamento s6 pode ser feito dentro do universe dos bachareis 
brasileiros, mas se se pode apontar um fator como predominant'e nas 
duvidas e incertezas que a sociedade vem tendo em relacrao ao judi
ciario, esse fator ~ o conhecimento incomplete do fenomeno jurldico. 
Decisoes esdruxulas, ainda que ditadas pelo mais sincero sentimento 
de justicra, que e evidentemente subjetivo e individual, poem a perder 
a credibilidade que deve merecer a distribuicrao da justicra. 

Nao ~ o caso de se generalizar, mas os exemplos que 
temos presenciado nos ultimos tempos sao preocupantes. Refiro-me, 
em especial, as questoes ligadas ao direito publico, que nossa forma
crao privatista tem dificuldade de apreender. 

E af, duas atitudes igualmente indesejaveis podem ocor-
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rer: ou nega-se a aprecia~ao do direito pleiteado por quest6es pro
cessuais ou nega-se o pr6prio direito sob o argumento de que a lei ~ 
falha. Em ambos os casas, na maioria das vezes ~ porque nao se co
nhece processo ou nao se conhece o Direito. 

Urge, portanto, implementar os instrumentos de aperfei
~oamento intelectual dos Magistrados, como por exemplo a instala~ao 
e funcionamento da Escola Superior de Magistratura. Urge propiciar 
aos julzes tempo para que possam aperfei~oar-se. Urge aprimorar os 
pr6prios pretendentes a Carreira judicial. . 

Caso contr~rio, nossas liberdades democr~ticas serao 
apenas um numero na ciranda da sorte. 
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No que respeita ao domfnio - privado ou publico - duas 
questoes exist~m ainda a serem definidas, na cidade de Sao Paulo: as 
relativas a titularidade sobre as terras contidas no extinto aldeamen
to indfgena de

1 
Sao Miguel e sobre as terras pretensamente abrangi

das pela transcri'rao 9095 do Banco Evolucionista. Tais questoes tern 
ocasionado problemas tormentosos, sobretudo para a popula~ao que 
venha a adquirir pequenos lotes em loteamentos clandestinos, locali
zados em areas compreendidas em quaisquer dos seus perfmetros, 
ou, muitas vezes, em ambas ou para aqueles que tenham im6veis ex
propriados pelos poderes publicos municipal, estadual ou federal, ou, 
ainda, para os que necessitem recorrer ao usucapiao para regularizar 
a ocupa~ao de um terreno. 

Causadas por uma interminavel discussao entre os tres 
nfveis de governo, a qual tern sua origem em dfspares interpreta'roes 
e aplica'roes de um emaranhado de textos legais de diferentes perfo
dos de todos esses nfveis de governo, ao lado de decisoes jurispru
denciais igualmente diversas entre si, bern como por uma infatigavel 
disposi'rao para absor'rao de areas por parte do mesmo Banco Evolu
cionista e seus sucessores, tais questoes demandam solu'rao adaptada 
a cada um dos diferentes tipos de problemas que ensejam, todavia, 
sem o excesso de casufsmo que tern imperado, conforme se passa a 
analisar. 

1. Extinto aldeamento indfgena de Sio Miguel. 
I 

No infcio da ocupa'rao de terras brasileiras, foi elabora-
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do pelo rei D. Joao Ill regimento confiado ao vice-rei Tome de Souza, 
com as diretrizes para o territ6rio a desenvolver. Tres princfpios fica
ram assentados: o servir;:o de Deus, o servir;:o de Portugal e o pro
gresso das terras. Entre as normas destinadas a Colonia, encontra
vam-se as destinadas a catequese dos fndios que habitavam e a orien
tar;:ao a atividade que deveriam realizar. Foi estabelecido que OS natu
rais convertidos, ou em catequese, morassem perto das povoar;:oes da 
Capitania, para que nao se misturassem com os demais fndios. Neces
sMio, pois, que lhes fossem dadas terras para lavoura. 

Conforme noticiado 1, a aldeia de Sao Miguel e a de 
Pinheiros tiveram infcio ao redor de 1560, como estabelecimento dos 
fndios guaianazes nesses dois pontos. Todavia, a aldeia de Sao Mi
guel nao teve inicialmente essa denominar;:ao, ja que a primeira ocu
par;:ao de terras pelos fndios ocorreu pr6ximo as nascentes do Rio 
Anhembi, chamado URURAi. Essa regiao terminaria na margem es
querda do rio Tiete, em toda a extensao fronteira a Guarulhos, con
tendo a regiao de Sao Miguel 2• Ururar era a parte de terras que, ini
ciando pouco alem da Penha, compreendia da margem esquerda do 
rio Tiete ate a margem esquerda do rio Guai6. 

Face a necessidade de aldear os fndios com a finalidade 
religiosa, e, verificando-se, por outro lado, que a regiao de Ururaf era 
importante para a defesa da cidade, o donatario Pero Lopes de Sou
za concedeu, em 1580, as aldeias de Pinheiros e Sao Miguel, seis le
guas em quadra (seis leguas = 39.600 m, em cada lado), para cada 
uma. 

Para se ter uma ideia da extensao da aldeia a planta a 
ela referente 3, e que reproduz a medir;:ao feita em 1769, de acordo 
com a sesmaria de 12/10/1580, demonstra que o terreno estende-se do 
c6rrego Franquinho e ribeirao Ticoatira ate a margem esquerda do 

1) - Sylvio Bomtempi, "0 Bairro de Sao Miguel'", 1970, Oficinas de Artes Gr.ificas Bisordi, fls. 
20. 

2) - Ob. cit., aut. cit. 
3) - Arquivo Hist6rico da Prefeitura- SMC, X.B.211.2. 
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rio Tiete; da desembocadura do rio Cabucu atll a margem direita do 
rio Tiete, seguindo em direcao a Guarulhos. 

Essa aldeia compreende as fazendas do Carmo e Caguas
su, distritos de Ermelino Matarazzo, ltaquera, Sao Miguel e Guaia
nazes, parte dos munidpios de Sao Paulo, Guarulhos, Mairipora, 
Santa lz~bel, Mogi das Cruzes, Santo Andrll, Ribeirao Pires, alllm de 
Aruj~, Born Sucesso, ltaquaquecetuba, Utinga, Mau~, Po~, Suzano, 
Taiacupeba e Ferraz de Vasconcelos. E atravessada pel a E.F .C. B., es
trada de Ribeirao Pires, estrada de Sapopemba, estradas de Caguas
su, para Mogi, de ltaquera, estrada velha SP/RJ e Via Dutra. Nela, 
ainda, estao a Adutora Rio Claro, base allrea de Cumbica e o novo 
aeroporto. 

Na cidade de Sao Paulo, a area do extinto aldeamento 
comeca pr6xima a confluencia do rio Aricanduva com o Tiete e 
abrange: Rio Ticoatira, c6rrego Franquinho, ribeirao da Ponte Baixa, 
c6rrego Gamelinha, ribeirao dos Couros, c6rregos da Rapadura, da 
Agua Funda, da Agua Rasa, Capao da Embira, ribeirao da Mo6ca, rio 
Orat6rio, parte do rio Tamanduatef, c6rrego Jundiaf e Utinga, ribei
rao da Pedra, c6rrego Fazenda Velha, rio Verde, c6rrego Jacupeva, 
ribeirao do Jacu, rio ltaquera, rio Agua Vermelha, ribeirao Caguassu, 
c6rrego da Gabirobeira, ribeirao das Conchas, c6rregos do Rodeio, 
Conceicao e ltaquera-Mirim, rio do Anhuma, ribeirao do Orat6rio, 
c6rregos da Estiva, dos Moreiras, das Figueiras, de Fernandes, do 
Paiol Cambiri, ribeirao Tres Pontes, ribeirao Agua da Paca, c6rregos 
Parati, Picanco, ribeirao Guai6, c6rrego Paredao, ribeirao do Boti
nha, c6rregos Parati, Agua Clara, do Corredor e ribeirao Perov~. 

Sendo as terras da aldeia fllrteis, os brancos principia
ram a ocupa-las, de tal forma que a Camara comecou a cuidar mais do 
aldeamento. Assim, em 1622, Sao Miguel era, tambllm, um povoado 
de brancos. A partir de 1660, a Camara invoca provisao de Diogo Luiz 
de Oliveira, Governador-Geral de 1627 a 1635, pela qual as terras 
dos Indios poderiam ser repartidas entre os moradores, desde que 
aqueles nao fossem prejudicados. Em 1679, o Desembargador Sindi-
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cante e Ouvidor-Geral Joao da Rocha Pitta, nos "caprtulos de correi
~ao" reconhece a Camara a amplia~ao dos seus direitos a Sao Mi
guel 4• A partir de entao a Camara passa a aforar terras da aldeia e a 
cobrar foros aos ocupantes, que anteriormente Ia se haviam situado. Ja, 
entao, havia diversos povoados secundarios e caminhos que a eles 
levavam, entre os quais ltaquera e Caguassu, N. S. da Penha de Fran
~a - desmembrada do Tatuape por carta de dada de terra de 1668-
Tatuape e Biacica - entre Sao Miguel e Mogi das Cruzes, fundada em 
1610- que atualmente denomina-se Itaim. Em 1773, o censo acusava 
746 pessoas em Sao Miguel. 

A Coroa sempre admitiu, tacitamente, os aforamentos e 
cobran~a de foros e conserva~ao dos caminhos pela Camara 5, che
gando mesmo a ser reconhecido indiretamente o aforamento realiza
do, com a carta regia endere~ada ao Ouvidor em 1713. A partir do 
Seculo XVIII come~a a desaparecer a aldeia propriamente dita e, nao 
obstante, eventualmente, como ocorreu em 1740, algum administra
dor se rebelasse contra a Camara e intentasse alguma a~ao contra es
ta. Assim, nao se pode impedir o apossamento sempre maior, pelos 
brancos, das terras dos rndios, com o aforamento pela Camara. Em 
1828, o Governo Provincial 6, considerando arbitrarias as ocupa~6es 
dos terrenos devolutos, delegou a Camara o poder de conceder licen
~a para as ocupa~6es desses terrenos, ate que sobreviessem novas 
medidas quanto a materia. 

Com a Lei 601, de 1850, a aldeia foi incorporada ao pa
trimonio do Imperio. Todavia, a Lei 114, de 27/09/1860, art. 11, para
grato 82, autorizou o governo a aforar ou vender, nos termos da Lei 
601, de 1850, os terrenos das antigas miss6es e Aldeias dos indios. 
Finalmente, o Decreto Legislativo 2.672, de 20/10/1875, em seu artigo 
12, § 32, estabeleceu as condi~6es mediante as quais as terras passa-

4) - Atas da CAmara de Sao Paulo, vol. VIII, pltg. 273, in Sylvio Bomtempi. 

5) - Sylvio Bomtempi, ob. cit., fls. llO. 

6) - Aut. cit., ob. cit., fls. 143. 
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riam as municipalidades. Deveriam estar aforadas para que nelas se 
pudessem fundar vilas e povoa<;6es; e deveriam ser necessarias a lo
gradouros 7• 

Por ultimo, a Lei 3.348, de 20/10/1887, art. 82, n2 3, 
transferiu as Provfncias as terras que nao tivessem antes sido trans
mitidas as Prefeituras 8, 

Com o art. 64 da Constitui<;ao Republicana de 1891 a 
Uniao transferiu as Provlncias as suas terras devolutas que nestas se 
contivessem, excetuadas as necess;hias a faixa de fronteira, aos quar
t~is e instala<;6es indispensaveis a defesa nacional. Com as leis esta
duais da organiza<;ao municipal 9 foram transmitidas as municipalida
des, terras devolutas contidas num cfrculo com raio de 6 km e centro 
na sede da cidade (em Sao Paulo, Pra<;a da S~). Posteriormente, esse 
raio foi aumentado, na Capital, para 8 e depois 12 km. Tamb~m .foram 
transmitidas as terras adjacentes as povoa<;6es com "mais de 1.000 
almas" (nas leis antigas), com centro-na sua sede (atualmente, sede 
dos distritos, que somam 7), contidas no crrculo com raio de 6 km. 0 
Estado de Sao Paulo passou a entender que as terras da extinta al
deia lhe haviam sido dadas como art. 64 mencionado. 

2. Banco Evolucionista 

Desejando dar maier ocupa<;ao e utiliza<;iio as terras e 
aproveitar o surto migrat6rio, o Governo Provis6rio, em 14 de outu-

7) - "Art. 1 ~- 0 govemo fica autorizado para alienar as terras das aldeias extintas que estivessem 
aforadas, observando as disposi'iiies seguintes: 

§ 3~- As terras em que estiverem ou em que possam ser formadas vilas ou povoa,.&s e as que 
forem necess&i.as para logradouro, farlio parte do patrimllnio das respectivas municipalidades 
e por estas serlio cobradas os respectivos foros para a abertura e melhoramentos de estradas 
vicinaes". 

8) - "Os terrenos que niio se acharem nas condi,.OC:S do art. 1~, § 3~, da Lei n~ 2.672, de 20 de ou
tubro de 1875, e nlio foram pelo Minist&i.o de Agricultura empregados nos termos da Lei de 
18 de setembro de 1850 e os terrenos das extinctas aldeias de fndios, serlio do mesmo modo 
transferidos u Provfncias em que os houver". 

9) - Lei n~ 16, de 13/11/1891; Lei 1.038, de 19/1211906; Lei 2.484, de 1935; Dec.-lei 14.916, de 
1945; Dec.-1ei Comp1ementarn~ 9, de 31112169. 
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bra de 1890, celebrou com o engenheiro Ricardo Medina contrato 
pelo qual, mediante condiyoes, dava a este a concessao sabre 50.000 
hectares de terras devolutas da Uniao, numa faixa de 13.200 m ao 
Iongo do rio Tiete, em ambos as Iadas, uma legua acima da Ponte 
Grande, nos municfpios de Sao Paulo e Magi das Cruzes, divididas as 
terras em glebas de 25.000 ha, uma em cada margem do rio, e respei
tadJs as posses de terceiros ja existentes dentro da area. Deveria o 
concessionario fundar em cada gleba de 25.000 ha urn nucleo agrico
la, para estabelecimento de 500 famflias de trabalhadores em areas de 
15 ha au mais, construindo na sede farmacia, enfermaria, escolas e 
fabricas para beneficiamento dos produtos. 

Dentro de urn ana deveria ocorrer a aquisiyao do primei
ro territ6rio para a instalayao de urn nucleo, devendo as editrcios es
tar conclufdos em dais anos. A medil(ao e demarcayao ficariam par 
conta do concessionflrio, respeitados as terceiros. Medidas e demar
cadas, pago o preyo e satisfeitas as condiyoes, seriam entregues as 
terras. 0 concessionario perderia metade da gleba de 50.000 ha se 
nao respeitasse OS prazos. 

Tal concessao, com anuencia do Ministerio da Agricultu
ra, em 29 de dezembro de 1890, foi transferida ao Banco Evolucionis
ta, que mediu e demarcou a area administrativamente (conforme jul
gado de 12/10/1891), pagou o.prel(o e obteve do Presidente do Estado 
de Sao Paulo, em nome da Uniao, titulo que foi levado a registro em 
17/10/1892, sob n2 9.095, na 1!! Circunscril(ao lmobiliaria da Capital. 
Nao conseguindo cumprir as demais obrigayoes do contrato, o Banco 
Evolucionista, par acordo firmado em 1901, rescindiu a avenl(a, rece
beu indenizayao pelas despesas feitas, abriu mao de reclanial(oes fu
turas, mas fez questao de manter seus direitos relativamente aos 
25.000 ha de terras, objeto da transcriyao n2 9.095 10• 

Considerando ter o art. 64 da Constituiyao Republicana 
de 1891 transferido aos Estados suas terras devolutas nestes situa-

10) - J. 0. de Lima Pereira, "Da Propriedade no Brasil", Casa Duprat, 1952, fls. 105/126. 
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das, entendeu o Estado de Sao Paulo que as terras ter-lhe-iam sido 
transmitidas ja que o Banco nao conseguira medir e demarcar os 
50.000 ha. lntentada ayao executiva hipotecaria por Antonio Joaquim 
Teixeira contra o Banco Evolucionista, opos-se o Estado de Sao 
Paulo. Ap6s amplo debate da questao de fato e de direito, ao julgar 
os Embargos n2 4.216, o Colendo Supremo Tribunal Federal reconhe
ceu ao Evolucionista direito a 12.500 dos 25.000 ha., objeto da trans
criyao 9.095, mantida, porem, a condiyao de serem respeitadas as 
posses e concess6es anteriores. 

Estado de Sao Paulo e Evolucionista tornaram-se, entao, 
condominos, sendo o unico meio para extremar as terras, a ayao de 
divisao que chegou a ser iniciada pelo Governo do Estado sem que 
findasse em virtude da repercussao social. Houve tenta.tivas do Banco 
e de seu credor hipotecario em adquirir terras ao Estado, mas nunca 
se chegou a uma conclusao sobre quais seriam as areas do Estado e 
quais as posses anteriores a mediyao realizada pelo Banco, de forma 
que impossfvel saber quais direitos a respeitar. 

0 Banco Evolucionista nao acatou a decisao proferida 
pelo C. Supremo Tribunal Federal e vendeu mais do que os 25.000ha 
objeto da transcriyao 9.095, do que e prova suficiente o fato de ter si
do declarada exaurida essa transcriyao ll, exist indo inumeras escritu
ras definitivas, bem como compromissos de venda e compra quitados, 
mas nao averbados ou inscritos, vinculados aquela transcriyao. 

A area concedida ao Banco Evolucionista se encontra 
quase que totalmente compreendida na extinta aldeia de Sao Miguel 
e se a Uniao nao participou na ayao entre o Banco e seu credor, o Es-

11) - Agravo de Peti~ao 103.471- decisao proferida em 07110/1960; recurso extraordirmrio in
terposto, n!! 47.954/SP, n8o foi conhecido; declarada exaurida a transcri~lio 9.095; Duvida 
Inversa 2.364/71- decisao de 25/10/1972- D.O. ESP de 30/1111972; Duvida de 168170-
decis!o de 16/03/1972, D.O.ESP de 22/03/1972 (cita decislio do Conselho Superior da Ma
gistratura e do Supremo Tribunal Federal sobre estar exaurida a tr. 9.095); Duvida lnversa 
2.472171 - decisao de 25/04/1972 - D.O. ESP de 28/0411972; Agravo de Peti~io DJ 
218.071- decidido em 05/04/1973. Todas declararam exaurida a transcri~ao 9.095 e, pois, 
insuscet!veis de registro t!tulos a cia filiados. 
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Municipio de Sao Paulo dela esteve exclulda e, com maior razao, po
de alegar vir a decisao ali proferida a fazer prova, mas nao lei, entre 
partes, como tais considerados os sucessores do Banco e a mesma 
Prefeitura, desde que se encontrem numa lide. 

3. A~iio Cfvel Origin,ria 164-A 

A fim de solucionar a questao relativa a localiza~ao das 
terras do Banco Evolucionista e do Estado de Sao Paulo, ja que a di
visao nao teve prosseguimento, considerou o Governo do Estado 
conveniente promover A~oes Discriminat6rias, onde os tltulos relati- . 
vos a areas filiadas a transcri~ao 9.095 seriam analisados, e, as terras, 
medidas. A A~ao Discriminat6ria deveria localizar e extremar aster- · 
ras devolutas dos particulares, invertendo-se 0 onus da prova demo
do que ao munlcipe caberia demonstrar que o im6vel sobre o qual 
exercia seus pretenses direitos, ou nunca esteve no dom(nio publico 
ou dele saiu por uma das formas admitidas na legisla~ao especlfica. 
Assim, quem tivesse titulo filiado. ao Banco Evolucionista, teria que 
exibi-lo nos autos. 

Divididas as areas de ltaquera e Sao Miguel (esta em es
pecial) em diversos perlmetros, ajuizada a Discriminat6ria do 2~ Pe
rlmetro de Sao Miguel, quando os tftulos ja haviam sido apreciados e 
o domlnio julgado, estando a a~ao em fase de demarca~ao, a Uniao 
interveio sob a forma de oposi~ao, o que deslocou a competencia pa
ra o C. Supremo Tribunal Federal, por se tratar de litlgio entre a Fa
zenda Nacional e Estado-Membro. Ali passou a tramitar como A~ao 
Cfvel Originaria, que tomou o n~ 164-A. Ainda hoje tal a~ao se encon
tra pendente de decisao, nao sendo previsfvel um desfecho a curto 
prazo. E interessante analisar os argumentos da Uniao e do Estado, 
em defesa de seu domfnio sobre a area. 

ENTENDIMENTO DA UNIAO 

A extinta aldeia constituiu sesmaria definitiva concedida 
aos indios. As leis, ordens, avisos e provisoes n!lgios sempre deter-
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minaram preservac;ao das terras dos Indios. Em 1711 a Corea adquiriu 
as terras do donatario Marques de Cascaes, dentro das quais se acha
va contida a Aldeia de Sao Miguel. Por lei de 1.831, foi feito seu as
sentamento como pr6prio nacional. Em 1741 e 1753, a Corea fez de
marca-la. A Nac;ao nada tinha a ver com a concessao do Ministllrio da 
Agr,icultura ao engenheiro Medina, alem disso, deveria achar terras 
devolutas (o que as terras das extintas aldeias nao eram). Foi por en
tender serem pr6prios nacionais os terrenos dos Extintos Aldeamen
tos lndlgenas que a Uniao sempre negou (a Prefeitura) os livros dos 
Foros, recomec;ando a cobrl!-los a partir de 1920. Na qualidade de 
pr6prios nacionais, somente por manifestac;ao do Congresso pode
riam ter sua natureza mudada. 

As respostas mostrarao as incongruencias de tais alega-
c;oes: 

a) se a terra fora dada aos Indios, as normas que visa
vam protege-los nao se destinavam a ela, mas sim aos seus ocupan
tes. Por outre lado, se lhes fora concedida a terra por sesmaria defi
nitiva, as normas que se seguiram nao poderiam ser consideradas 
como possfveis de devolver tal l!rea a Corea; 

b) embora tenha adquirido a donataria do Marques de 
Cascaes, a Corea, que destacara as terras para OS Indios, nao poderia 
considera-las como integradas em seu dominic plene, atll porque a 
extinta aldeia, nessa epoca (1711 ), ainda nao fora considerada como 
tal ; 

c) a concessao feita ao Banco Evolucionista somente nao 
teria val.or frente a Prefeitura, vista que a quase totalidade da llrea 
concedida encontrava-se dentro das terras da Aldeia, transferidas as 
Municipalidades com o artigo 12, § 32, do Dec. Legislative 2.672, de 
1875 (sob tal aspecto, a concessao e nula, porque mesroo a Uniao eve
dado transferir mais direitos do que tem e, em 1890, ja se operara a 
transmissao do dominic as Prefeituras). Por outre lado, cabe lembrar 
'que devolutas sao as terras que safram do patrimonio da Uniao, Es-

-
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cional. Ao que se saiba, as leis editadas e com as quais foram transfe
ridas as terras das extintas aldeias de Indios, o foram de acordo com 
o sistema juddico de sua llpoca. Tais normas jurldicas nao discrimi
nam se as terras das extintas aldeias faziam parte do patrimonio co
mo pr6prios nacionais ou nao, sendo tal distinyao meramente admi
nistrativa, e onde a lei nao distingue, ao intllrprete nao ll dado faze
to. lgual entendimento tern o Estado quanta as devolutas que transfe
re a Prefeitura, contidas nos clrculos central e distritais, 
quando tenham sido discriminadas por esse nlvel de governo. Consi
dera este que nao passam a Prefeitura, apesar das leis estaduais de 
organizayao municipal nao distinguirem- quando se trate de devolu
tas - entre llreas discriminadas, em discriminayao ou a discriminar -
pelo que a restriyao do Estado nao tem valor, pais limita a lei, sem 
poder faze-to. 

POSI«;:AO DO ESTADO 

Nessa mesma ayao Civet origin~ria 164-A, entende o Es
tado que as terras do Extinto Aldeamento lndfgena de Sao Miguel the 
pertencem, nao s6 por forya do art. 64 da Constituiyao Federal de 
1891, como tambllm pela Lei 3.340 de 1887. Nos autos, o Estado de 
Sao Paulo juntou, como prova, decisao proferida pelo Supremo Tri
bunal Federal na Ayao Civet Origin~ria nQ 8, entre Bahia, Espirito 
Santo e Uniao Federal, onde se consagrou a tese de que, se os terre
nos de Marinha nao sao devolutos nem pr6prios nacionais e nao se 
transferiram aos Estados-membros, os pr6prios nacionais e as terras 
devolutas passaram aos Estados. Ademais, considera o Estado per
tencerem-lhe os 12.500 haem condomfnio como Banco Evolucionista, 
por tftulo pr6prio, a partir da decisao do Supremo Tribunal Federal 
na Apelayao Civet 4.216. As terras do Extinto Aldeamento que teriam 
sido transferidas ao Municipio de Sao Paulo seriam apenas aquelas 
contidas nos clrculos municipais. 

A tais considerayoes opoem-se as seguintes: 

a) se os pr6prios nacionais foram tranferidos aos Esta-
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dos, posto que a norma constitucional nao fez distin«;ao, igual racio
cfnio se aplica a Municipalidade j~ que o Decreta Legislative 2.672 
nao fez, igualmente, tal distincao; 

b) as terras dadas ao Evolucionista eram as devolutas da 
Uniao, o que vern, mais uma vez, confirmar o entendimento de que as 
terras das aldeias eram consideradas pela Federacao como devolutas. 
Caso contr~rio, nao seriam cedidas nessa qualidade ao Banco. Assim 
sendo, nao pode o Estado alegar ter adquirido as terras do Banco 
Evolucionista por tftulo pr6prio- a transcricao 9.095- a partir da de
cisao do S.T.F. na Apelacao Cfvel 4.216, j~ que foi declarado seu di
reito sabre tais terras precisamente pelo fato de serem elas devolutas 
e porque o nao cumprimento do .contrato pelo Banco manteve sua na
tureza. Ali~s, o registro de terras devolutas nao lhes retira essa natu
reza nos seguintes casas: 1) quando consubstancia transfer€mcia par
ticular/particular, sem anterior transmissao Poder Publico/particular, 
nos termos da legislacao especffica; 2) quando importa no registro da 
sentenca proferida em acao discriminat6ria, onde se apurou exist€m
cia de ~reas devolutas, quando o registro visa apenas dar publicidade 
a aquisicao publica, como cancelamento das transcricoes particulares 
dentro do pedmetro declarado devoluto (o tftulo de aquisicao ~ a lei, 
por se tratar de aquisi«;ao origin~ria, tfpica de Direito Publico, tal 
como a Expropriacao, pelo que terra devoluta nao se registra, mas a 
transferencia do Poder Publico ao particular tern acesso direto' ao re
gistro; a sentenca, entao, ~ meramente declarat6ria de direito pr~
existente do Poder Publico sabre aquela terra); 

c) as terras transmitidas a Prefeitura nao seriam apenas 
aquelas contidas nos cfrculos municipais, posto que: 1 - conforme j~ 
demonstrado, diversos bairros existiam na ~rea da extinta aldeia, as
sim como caminhos, no momenta de edi«;ao do Dec. Legislative 2.672, 
de 1875. Logo, tais ~reas passaram de imediato a Prefeitura, pois 
preenchidas as condi«;oes para tanto, j~ que tais ~reas eram habitadas 
em virtude dos aforamentos concedidos, sendo prova de que os forei· 
ros nao pagavam os foros e o pr6prio fato de haver a Uniao recome
«;ado a cobr~-los a partir de 1920 (os livros dos foreiros dao notfcias 
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de atrasos desde 1850, 1860 etc.). Sobre isso, ll curial que existindo 
populacao nessas ~reas elas cresceriam, sendo necess~rias terras pa
ra logradouros; 2 - em consequ€mcia, as terras que j~ integravam o 
patrimonio municipal nao poderiam ser transferidas ao Estado, nem 
com a Lei 3.348, de 1887 (posterior em 12 anos ao Dec. Legislative 
2.672), nem como art. 64 da Constituicao Republicana de 1891, pois ll 
princfpio consagrado em nossas Constituicoes, desde a de 1824, que 
a lei respeitar~ o ato jurfdico perfeito, o direito adquirido e a coisa 
julgada, nao podendo mesmo a Constituicao de 18_91 - que adotou o 
principia id€mtico - contrari~-lo; ademais, o Dec. Legislative nao foi 
revogado por nenhuma outra norma legal posterior. Bem ao contr~
rio, todas as que se lhe seguiram determinaram seu respeito, tanto a 
Lei 3.348 quanto o pr6prio Dec.-lei Federal 9.760, de 05/09/46 14• 

4. Posses, loteamentos e expropria~oes em Sio Miguel 

Sao Miguel, no infcio, juntamente com outros povoados 
ao redor da Capital, fornecia a Sao Paulo lenha e carvao vegetal; ce
ramica de suas olarias e alimentos de suas ch~caras. Por decreta de 
1930 instalou-se a Nitro-Oulmica Brasileira, comecando a industriali
zacao do bairro. 

A partir de 1935, inicia-se o surto de loteamentos em Sao 
Miguel, com a ocupacao mais ou menos macica de terras em razao de 
vendas ou de grilagem. Aumenta a fixacao a terra, a partir de 1960, 
fenomeno que cresce assustadoramente da decada de 70 atll nossos 
dias. Os terrenos da antiga aldeia, compreendidos na cidade de Sao 
Paulo, hoje repartem-se em diversos bairros, retalhados em lotes pe
quenos, em vielas e ruas tortuosas, abertas ao arrepio das normas 
relativas ao parcelamento e uso do solo urbano. 

14) - Determina o art. 1~, h, do Dec.-lei Federal9.760/46: 
"~r • 1 ~- lncluem-se entre os bens im6veis da Uniao: 

h) OS terrenos dos extintos aldeamentos de mdios e col8nias militares que nio tenham passa
do, legalmente, para o domfnio dos Estados, Munic!pios ou particulares". 
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A inseguran~a, decorrente da incerteza jurfdica sobre o 
domfnio, sobre os seus bens, traz a intranquilidade e instabilidade fi
nanceira aos moradores da regiao, perturbados quando a necessida
de de melhoramentos publicos obriga qualquer nfvel de governo a 
iniciar expropria~oes. A ausemcia de titula~ao escorreita faz prever a 
possibilidade de serem desalojados sem receber a correspondente in
deniza~ao. A prememcia leva-os a alienar - e nao dispoem de docu
menta~ao legalmente exigida - seus im6veis a incorporadores, ou a 
edificar em terrenos meramente ocupados ou irregularmente adquiri
dos- para que possam ter um teto e nao pagar aluguel- mas encon
tram dificuldades para aprovar a planta (quando a fazem aprovarJ15• 

Os loteamentos clandestinos prevalecem na zona leste. 
Nao basta, porem, a solu~ao do impasse, a s6 regulariza~ao tecnica 
do loteamento, posto que sem a regulariza~ao jurfdica, concernente a 
titula~ao, nao se pode averba-lo. Sob tal aspecto, e de se considerar 
que loteamentos foram implantados por quem tinha escritura defini 
t iva nao registrada, meros compromissos de compra e venda, nao 
inscritos, ou simples recibos de presta~oes pagas, tais aquisi~6es 
tend o como t ransmi tentes o Banco Evolucionista ou seus sucessores, 
ou g ril eiros. 

A regu l ariza~ao dos loteamentos encontra-se a cargo da 
Prefeitura que nao pode, entretanto, sobrepor-se ao particular no re
querimento de medidas judiciais tendentes a escoimar de vfcios a ti
tula~ao. Ouanto as posses de areas nao.loteadas, as muitas centenas 
de a~6es de usucapiao habitualmente contam com a interven~ao do 
Estado ou da Prefeitura- conforme cada um desses niveis de gover
no verifique interferir area com terras suas- e, regular e inexoravel
mente a da Uniao, que sempre invoca a natureza de pr6prio nacional 
das terras das extintas aldeias de indios, para se arrogar o domfnio 

15) As recentes medidas tomadas pela Prefeitura, inclusive com edi~ao de decreto, visando permi
tir a constru~lio de moradia econ6mica sem que o particular pague pela feitura de planta ten
dem a solucionar muitos desses problemas. 
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sabre tais glebas, esquecida do Decreta Legislative n2 2.672, da Lei 
3.348 e do art. 64 da Constitui~ao Republicana de 1891. 

Nao raro, encontram-se areas, dentro do extinto aldea
mento, com vincula~ao ao Banco Evolucionista, mas sem individuali
za~ao registraria, ou seja, com filia~ao diretamente a transcri~ao 
9095. Para solucionar tais impasses, ha dais tipos de solu~oes viaveis: 
medidas que o Poder Publico pode tamar e medidas que ao particular 
compete. Eo que passamosa examinar. 

5. Solu~o em termos de Direito Publico 

Ja se viu que, ao Iongo de 300 anos, a cidade de Sao 
Paulo cuidou das terras da aldeia, seja aforando-as, seja mantendo 
em ordem os caminhos que a ela conduziam ou que dela partiam para 
outras localidades. Diversos bairros vieram a se formar dentro dela e, 
atualmente, e ainda a Prefeitura quem busca resolver o grave pro
blema de terras na area. Ja se demonstrou, por outro lado, que uma 
parte dessas terras passa, desde logo, a municipalidade paulistana, 
vez que, preenchidas as condi~oes do Dec. Leg. 2.672, e, onde tal nao 
sucedeu, operou-se a transferlmcia ao Estado, que, mais tarde, de
volveu tais areas a Prefeitura, com a legisla~ao estadual de organiza
~ao municipal em que se estipulou que as terras devolutas contidas 
nos cfrculos distritais passariam a Municipalidade. 

Normas ou entendimentos atuais, que atribuam o domr
nio sabre tais areas a Uniao ou exclusivamente ao Estado, sao aber
rantes. 

Colocada assim a questao, tedamos, numa linha polftico
jurfdica, solu~ao negociada entre Uniao-Estado-Municfpio, ou do Mu
nicfpio com a primeira. Seria feito levantamento dos loteamentos, ex
propria~oes e a~oes de usucapiao relatives a areas filiadas diretamen
te a transcri~ao 9.095 do Banco Evolucionista ou sem qualquer titula
~ao, e que se encontrem em ambos os casas, dentro do pedmetro in
drgena. Com esses dados e apenas para tais glebas, a Prefeitura bus-
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caria o reconhecimento do domfnio municipal sohre a Mea, com o 
compromisso de nao impugna~ao dos atos que a Municipalidade pra
ticar. 

Tendo a faculdade de conceder tftulos de legitima~ao de 
posse, nos termos da lei de terras 16, a Prefeitura expedi-los-ia, go
zando eles de acesso direto ao regi~tro, pelo fato mesmo de serem 
provenientes do Poder Publico, titular do domfnio. Atrav~s de pro
cesso pr6prio administrativo, verifica-se se o terreno ~ ocupado como 
moradia habitual do requerente, cultura ou aproveitamento adequado 
ao local, embora nao se enquadre nos dois primeiros casos. A posse, 
entao, seria legitimada se se constatar que tal ocupa~ao ocorre ha um 
certo lapso de tempo, tornando-se habil a aquisi~ao do domfnio, de 
tal sorte que o titulo expedido, ao consubstanciar a legitima~ao da 
posse, transferiria o domfnio da Mea publica ao particular (como se 
verifica no usucapiao, o prazo prescricional ~ o "animus domini"). 

Outra solu~ao seria que os Poderes Publicos Estadual e 
Municipal editassem leis - cada um de sua parte - reconhecendo a 
propriedade aos particulares, observadas as condi~6es que essas 
mesmas normas estipulassem, sobre areas contidas no Extinto Al
deamento e concessao ao Banco Evolucionista. Finalmente, todos os 
nfveis de governo deveriam se compor no sentido de nao efetuar in
terven~ao em a~6es de usucapiao (nas quais, alias, a Uniao tem sis
tematicamente perdido na Justi~a Federal de 1 <:? e 2<:? instancias, 
quando alega tratar-se de terras da extinta aldeia) e desapropria
~ao 17, permitindo ao particular regularizar juridicamente seu domf
nio. 

16) - Lei 3.859/50. 

17) - Na RT 5911282 vern estampada decislio em Recurso Extraordimmo com a seguinte ementa: 
"Desapropriatrao - Area do antigo Aldeamento de {ndios em Sao Miguel e Guarulhos -
Domfuio alegado pela Unilio - Interven¢8o no processo- Falta de defmi~lio dessa qualidade 
processual- Deslocamento do processo para a Jus~ Federal- Pedido Indeferido". 
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6. Terras loteadas clandestinamente e filiadas direta
mente a Transcri~io 9. 095 do Banco Evolucionista. 

A solucao para tais casos onde h~ promessa de venda e 
compra, ou escrituras definitivas, filiadas diretamente a transcricao 
n!? 9.095 do Banco Evolucionista e, pois, sem individualizacao regis
trMia ser~ - como a Prefeitura j~ tern feito - o usucapiao do perfmetro 
regularizando, apontando o loteador, desde logo, os motivos de ar;ao: ob
tenr;ao de titulo para permitir a regularizacao do loteamento, com o 
que a Municipalidade manifesta desinteresse na acao de usucapiao, 
que ter~ tramitacao mais r~pida, uma vez registrada a sentenca, pros
seguir~ o loteamento. 

E nos casos em que o loteador j~ morreu ? Seu anteces
sor - que muitas vezes ser~ a Cia. Melhoramentos de Urbanizacao 
Kiaja, pois, habitualmente, as hip6teses de compromisso de venda ou 
escritura definitiva nao registrada sao aquelas em que essa empresa 
figura como a vendedora do im6vel - dever~ ser chamado para re
querer acao de USUCapiao, esclarecidos OS adquirentes de lotes que, 
nao fazendo isso, a Kiaja poder~ ser chamada por eles a indeniz~-los, 
pois vendeu terras que nao pertencia a ela, nao garantindo a eviccao. 
Pressionada pela acao de indenizacao, a Kiaja ter~ que providenciar o 
usucapiao. A averbacao direta dos logradouros, sem o usucapiao do 
perfmetro regularizando, com usucapiao apenas dos lotes, parece-me 
insuscetfvel de aceitacao pelos cart6rios de registro de im6veis. 

Se ~ certo que h~ planta de loteamento em regulariza
cao, aprovada pela Prefeitura, tamb~m ~ certo que, para sanar a si
tuacao jurfdica, mister se faz tenha o loteador um trtulo pelo menos 
registrflvel, se ainda nao foi registrado. Usucapiao de logradouros 
pela Prefeitura ~ id~ia tao original quanto impratic~vel, mormente fa
ce as consideracoes jurisprudenciais relativas a posse. 
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7. Loteamentos clandestinos com trtulos filiados dire
tamente a Transcri\=iO 9. 095 do Banco Evolucionista 
e contidos no extinto Aldeamento lndrgena de Sio 
Miguel. 

Sen~ a mesma solu~ao numa linha jurfdica de raciocfnio. 
0 loteador ou seu antecessor- sob os mesmos fundamentos anterio
res- requerera o usucapiao para o pedmetro regularizando, mencio
nando ja na inicial que visa obter tftulo registravel para regularizar o 
loteamento juridicamente, vez que tecnicamente ele ja o esta. 

Nesta hip6tese, podera o Estado eventualmente intervir, 
se considerar que a area nao se contllm nos cfrculos municipais, sen
do certo que a Uniao intervira. No entanto, as 1!! e 2!! instancias de 
Justi~a Federal, em muitas decisoes, tem atribufdo o domfnio aos 
particulares, sempre que a Uniao, em a~oes de usucapiao, alega per
tencer-lhe a terra por integrar a extinta aldeia dos fndios. 

Evidentemente, nao ha garantia de que venha o Judicia
rio a mante-r essa interpreta~ao das normas existentes e do direito 
que diferem e a quem, mas, nesses casos, ha urn elemento a mais au
torizador da decisao favoravel: o problema social a ser atendido e 
que ao Juiz nao podera passar despercebido, alllm da inutilidade 
dessas terras para a Uniao, atualmente, sendo certo que ela nem 
mesmo tern condi~oes de saber quem ocupa - como foreiro - e, par
tanto, "devendo-lhe" foros (ja se viu que ll ilegal e inconstitucional 
essa cobran~a da Fazenda Nacional). 

8. Expropria\=oes em c§reas do extinto aldeamento indr
gena e filiadas diretamente a Transcri\=iO 9.095. 

Este ll, sem duvida, o caso mais dramatico dos expostos, 
pois o munfcipe devera desocupar a sua casa, e, nao tendo titula~ao 
correta, nao poden~, ao tim do processo, receber a indeniza~ao se 
nao regularizou juridicamente sua ocupa~ao, tendo em vista o dispos
to no art. 34 do DL 3.365/41. Aqui podem ocorrer todas as hip6teses 
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anteriormente ventiladas: estar pendente usucapiao; existir loteamen
to em regulariza~ao por se tratar de area vendida pelos sucessores do 
Banco, ou area contida no extinto aldeamento. 

Tratando-se de area devoluta sem implica~6es de lotea
mentos em regulariza~ao ou extinta aldeia dos fndios a concessao de 
tftulo de legitima~ao de posse a quem preencheu os requisitos legais 
para tanto decide totalmente a situa~ao e atende a determina~ao do 
art. 34 da Lei 3.365/41. 

Existindo usucapiao para a area e permitindo o referido 
dispositive legal que nas vias ordinarias se decida o domfnio, prosse
guira a a~ao. A mais diffcil situa~ao- nao juridicamente, posto que ha 
uma forma de solucionar impasses - sob o prisma social-economico
financeiro, sera a daquele que tenha simples contrato particular de 
cessao de direitos ou meros recibos de presta~6es pagas, filiadas as 
areas, ou nao, ao Banco Evolucionista, mas contida na extinta aldeia 
dos fndios. 

0 problema mais grave nao se cinge a interven~ao da 
Uniao, posto que, atento a questao social, o Poder Judiciario rejeita
ra as pretens6es da Fazenda Nacional, ·para evitar a eterniza~ao do 
feito expropriat6rio. A raiz do mal esta precisamente na indefini~ao 
jurfdica da ocupa~ao do particular, relativamente a area exproprian
da. Normalmente, expropria-se o domfnio, embora o art. 2'2 do DL 
3.365/41 autorize sejam desapropriados todos os bens. Assim, os di
reitos de posse podem ser desapropriados, havendo mesmo ja fixado 
o crit~rio para sua indeniza~ao: 60% daquela devida pelo domfnio. 
Mas, se a declara~ao da desapropria~ao tem como objeto urn bem 
im6vel, o domfnio sobre ele, nao os direitos de posse, sabre tal bern, 
nao pode o Judiciario, pelo fato mesmo de se tratar de m~rito de ato 
administrative, cujo exame de conveniemcia e oportunidade cabe 
apenas ao Poder Executivo (tanto assim que se desejar mudar o obje
to de desapropria~ao, devera o Executivo promulgar novo Decreta de 
Utilidade Publica)- mudar a declara~ao da expropria~ao. E pelo tem-
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po que durar a regulariza~tao de sua ocupal(ao de area, o particular 
nao poderll levantar a indeniza~tao, com duros sacriffcios para ele. 

A solu~tao de direito publico, nao obstante todas as pos
slveis demoras e eventuais desvantagens, ainda parece o melhor para 
esses casos. 

9. Conclusao. 

a) Existe um problema social, consistente na ocupal(ao 
feita por particulares de llreas publicas- Extinto Aldeamento lndlge
na de Sao Miguel - bem como de llreas tidas como pertencentes ao 
Banco Evolucionista, que precisa ser resolvida; 

b) as terras do Extinto Aldeamento lndrgena de Sao Mi
guel, por for~ta de normas legais- Dec. Legislativo 2.672/1870 e Lei 
3.348/1887, passaram a Prefeitura {aqueles onde jll existiam povoa
~t6es ou poderiam surgir, bem como as necessllrias a logradouros pu
blicos), e, as demais, ao Estado; 

c) a transcri~tao 9.095 do Banco Evolucionista, de acordo 
com diversas decisoes proferidas em procedimentos de Duvidas, en
contra-se esgotado, pelo que nenhum outro registro pode ser feito 
com base nela, por jll alienados pelo Banco e sucessores os 25.000 ha 
de transcri~tao, ou seja, tanto os 12.500 a eles pertencentes, quanto os 
restantes 12.500 que o Colendo Supremo Tribunal Federal atribuiu ao 
Estado; 

d) solu~tao polrtico-jurldica seria a negocia~tao pela 
Uniao/Estado/Prefeitura ou entre Uniao e Prefeitura, mediante levan
tamento dos loteamentos em regulariza~tao, a~t6es de usucapiao e de
sapropria~t6es relativas a terras contidas na extinta aldeia, fundada 
na legisla~tao espedfica, que atribui a Prefeitura o domrnio sobre tais 
llreas, comprometendo-se a Uniao a nao impugnar atos praticados 
pela Municipalidade, como a expedi~tao do trtulo de legitima~tao de 
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posse, ou pelo particular- a<;ao de usucapiao em que todos os niveis 
de governo deixariam de se manifestar; 

e) para as areas filiadas diretamente ao Banco Evolucio
nista (transcri<;ao 9.095), que sejam loteamentos em regulariza<;ao, 
sera necessaria requerer usucapiao de todo o pedmetro, mencionan
do ja na inicial a finalidade, a fim de autorizar a manifesta<;ao de de
sinteresse do Poder Publico; 

f) relativamente a loteamentos clandestinos fi I iados a 
transcri<;ao 9.095 e tambem contidos na extinta aldeia dos indios a 
solu<;ao sera id€mtica a anterior, sendo certo que, nao obstante a in
terven<;ao da Uniao, a tend€mcia sera do reconhecimento do dominio 
ao particular; 

g) quanta as expropria<;6es, se abrangerem areas que se 
enquadrem nas hip6teses anteriores, a solu<;ao sera aquela apontada 
para cada uma delas; todavia, se se tratar de area nao loteada, sem 
qualquer titula<;ao e contida no extinto aldeamento face ao tempo de 
tramita<;ao do usucapiao e o onus financeiro a suportar, a melhor 
solu<;ao para o municipe ainda e a expedi<;ao do titulo de legitima<;ao 
da posse. 
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EMENTA: Dispensa de servidora gestante com base no ar
tigo 23, inciso II da Lei n~ 9.160/80- das licen~as noEs
tatuto e na Lei especial - Fundamento constitucional -
lmpossibilidade de dispensa sob o fundamento legal in
vocado - Exce~ao aos demais casos previstos no artigo 
23. 

Ensejou o presente o Otrcio n~ 817/85, de S.H.S., solici
tando orienta~ao normativa quanto a dispensa-de servidoras gestan
tes, admitidas sob a ~gide da Lei n~ 9.160/80. 

A duvida foi suscitada quando da notifica~ao de dispen
sa, datada de 21 de julho de 1985, nos termos do artigo 23, inciso II 
do diploma legal citado, da servidora m~dica ............... admitida em 
.......... que a ~poca da notifica~ao encontrava-se gravida de sete me
ses. 

Sustada a medida em razao do problema arguido, veio o 
presente a esta Consultoria por solicita~ao da Secretaria Municipal de 
Administra~ao. 

E o Relat6rio. 

0 artigo 106 da Constitui~ao Federal facultou as Admi
nistra~6es federal, estadual e municipal a admissao de servidores pa
ra servi~os de carater temporario bern como a contrata~ao para fun
~6es de natureza t~cnica especializada, remetendo a lei especial a 
disciplina de seu regime juddico. 
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Na esfera municipal, a Lei n'? 9.160/80, de 3 de dezembro 
de 1980, estabeleceu tal regime, estendendo aos servidores admitidos 
ou contratados sob sua egide, as mesmas hip6teses de licencas con
cedidas ao funcionario pubico, e que vem contempladas no Estatuto 
dos Funcionarios Publicos do Municfpio de Sao Paulo- Lei n'? 8.989, 
de 29 de outubro de 1979, em seu titulo V, capftulo II (artigo 138 e 
seguintes). 

Na esteira das disposicoes estatutarias, a Lei 9.160/80, 
dispos de modo conforme, tanto para os admitidos consoante o arti
go 18, "caput" e paragrafo 3'?, como para os contratados, nos termos 
do artigo 19, inciso VIII, letras a e e, aplicando-se por igual, como se 
ve do paragrafo 2'?, as disposicoes contidas no citado paragrafo 3'? do 
artigo 18. 

Desta forma, gozam os servidores, quer admitidos quer 
contratados, das seguintes licencas: 

a) para tratamento de saude; 
b) por motivo de doenca em pessoa da famflia; 
c) a gestante; 
d) para cumprir servicos obrigat6rios por Lei; 

1
e) compuls6ria, no caso de servidor ao qual possa ser 

atribufda condicao de fonte de infeccao de doent;a 
transmissfvel; 

f) por acidente do trabalho ou doenca profissional. 

E o legislador municipal certamente assim disciplinou a 
materia a fim de se harmonizar com os direitos fundamentais assegu
rados pela Constituicao aos trabalhadores como bern assinala Hely 
Lopes Meirelles ao cuidar do tema. 

De fato, o artigo 165 da Carta Constitucional assegura 
uma serie de direitos aos trabalhadores, visando a melhoria de sua 
condicao social, como corolario do artigo 160, inciso II, que consagra 
a valorizacao ~o trabalho humano. 
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Tendo o texto constitucional se referido a trabalhadores, 
ha que se lhe dar uma interpreta~tao ampla, af abrangidos todos os 
que labutam, seja no setor privado, seja no publico. 

Ainda que a rela~tao contida no artigo 165 seja meramen
te exemplificativa (vide Manoel Gon~talves Ferreira Filho, "Comenta
rios a Constitui~tao Brasileira", pag. 185) o descanso remunerado da 
gestante vern expressamente previsto no inciso XI, em razao de sua 
grande relevancia vez que protege o trabalho da mulher, de um lado 
e, por outro, "atende a um elevado objetivo social, qual seja, a defesa 
da famflia e da maternidade" (op. cit., pag. 191 ). 

No magisterio de Jose Afonso da Silva, "as normas or
dinarias e mesmo complementares sao legftimas, quando se confor
mam formal e substancialmente com os ditames da Constitui~tao. 1m
porta dizer: a legitimidade dessas normas decorre de uma situa~tao 
hierarquica em que as inferiores recebem sua validade da superior. 
Sao legftimas na medida em que sejam constitucionais, segundo um 
princfpio de compatibilidade vertical" ("Aplicabilidade das Normas 
Constitucionais", 2!! ed., Editora Revista dos Tribunais, 1982, pag. 
45). 

Assim informada por princfpio constitucional, a Lei 
9.160/80 alberga em seu bojo, como ja vimos, a licen~ta a gestante que 
devera ser concedida as servidoras admitidas ou contratadas, ja que 
tais admiss6es e contrata~t6es a rigor correspondem a uma real ne
cessidade da Administra~tao, somente sendo perpetradas ap6s pro
posta devidamente justificada, ouvida a Secretaria Municipal de Ad
ministra~tao e autorizadas pelo Chefe do Executivo Municipal. 

Uma vez efetivado o ato de admissao ou contrata~tao, as
semelha-se-nos descabida a dispensa de servidoras gestantes com 
fundamento no artigo 23, inciso ·II da Lei 9.160/80, pois a Administra
~tao, que num momento considerou indeclinavel a admissao ou con
trata~tao de determinada servidora, passa a considera-la inconvenien
te para o exercfcio das fun~t6es cometidas pela simples superveni(m-

Estudos de Dir. Publico, SAo Paulo VI (1), jan./jun. 1987 



78 llsucia~a• des Ptocurader&e •• Mun.icijJio tie Sao f'avte 

cia de urn estado de gravidez o que, data venia, se nos antolha como 
urn contra-sensa, sendo mesmo de se arguir a legitimidade do ato, ja 
que contraria fundamento de relevancia social. 

Entendemos, isto sim, que a faculdade constitucional de 
admitir ou contratar servidores deve ser utilizada com a maior parci
monia possrvel, ja que e medida de exce<;ao para os casas em que se 
justifica de forma inequfvoca sua ado<;ao. 

Por derradeiro, resta considerar que o raciocfnio ate 
aqui expendido nao se aplica aos demais casas previstos no artigo 23 
da Lei 9.160/80, notadamente nos numeros Ill, IV e V, de vez que o 
fundamento juridico da dispensa e diverso, baseando-se em razoes de 
desenvolvimento insatisfat6rio, responsabilidade disciplinar ou nao 
aprova<;ao em concurso publico, hip6teses em que nao s6 se justifica, 
mas como se impoe o desligamento do servidor, ap6s observancia 
dos procedimentos preconizados no paragrafo 2q do artigo da lei re
tro citada bern como do prazo assinalado no paragrafo unico do arti
go 5q do mesmo diploma legal. 

Assim, enunciamos os casas que podem vir a ocorrer: 

1. Servidora gestante quando da admissao - o fato e ne
cessariamente do conhecimento da Administra<;ao ja que, previamen
te a formaliza<;ao do ato de admissao, devera a interessada submeter
se a inspe<;ao medica nos termos do artigo II da Lei nq 9.160/80. Pelos 
mesmos fundamentos retro elencados, a dispensa com sucedaneo no 
artigo 23, II do diploma legal citado nao se aplica. 

2. Gesta<;ao superveniente a admissao - a hip6tese ja foi 
objet o de exame neste parecer. 

3. Funcionaria em gozo de licen<;a gestante - somente 
podera vir a ser dispensada por conveniencia da Administra<;ao (art. 
23, II da lei citada) ap6s o termino da licen<;a, consoante parecer exa
rado no processo 15-002.325/71, cujas conclusoes foram adotadas em 
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carcHer normativo, veiculado atravlls do Comunicado n~ 6/85 de 
S.M.A. e que, aplicando-se aos licenciados par motivo de saude, par 
identidade de fundamento, qual seja o de ordem social, adequa-se ao 
caso vertente. 

Com as pondera~6es expendidas, respondemos a consul
ta a n6s submetida, concluindo que a servidora gestante admitida nao 
pode ser dispensada com fundamento no artigo 23, II da Lei 9.160/80, 
podendo, no entanto, vir a se-lo caso se enquadre nas hip6teses con
templadas nos n~s Ill, IV e V do artigo de lei referido. 

Eo nosso parecer, "sub censura". 
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A Constitui~iio Federal veda a acumula~iio de cargos e 
fun~oes publicas, abrindo as exce~oes dos incisos I a IV, do art. 99, 
como seguem: 

- a de juiz com um cargo de professor; 
II - a de dois cargos de professor; 

Ill - a de um cargo de professor com outro t~cnico ou 
cientffico; ou 

IV - a de do is cargos privativos de ~dico. 

Prescreve, ainda, no § 12 que "em qualquer dos casos, a 
acumula~ao somente ser~ permitida quando houver correla~ao de ma
t~rias e compatibilidade de hor4rios." 

0 que nos interessa, no momenta, ~ a questao da corre
la~ao de mat~rias, em casos de acumula~oes de dois cargos de pro
fessor ou de um professor com um de especialista de educa~ao. 

A proibi~ao- de se acumular o exercfcio de dois cargos do 
magistbrio, por inexistir correla~ao de mat~rias entre ambos, parece 
resultar: 

1) da preocupa~ao do legislador de tornar os cargos pu
blicos disponlveis em maior numero aos que os pro
curam; 

2) de se evitar o posslvel prejulzo do exercfcio simultA
neo dos dois cargos (dispersao intelectual). 
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0 tema primeiro que se nos avulta, estc\ centrado na de
. fini~tao exata do que ~ correla9ao de materia. 

0 Decreta n'? 14.739, de 26/10/77, que, no Ambito muni
cipal, dispoe sobre a acumula~tao de cargos e fun~t6es publicas, esta
belece em seu art. 4'? que: 

"Art. 4'? - A correla~tao de mat~rias caracteriza-se pel a 
exist(mcia de rela~tao imediata e reclproca entre os co
nhecimentos especlficos, cujo ensino ou aplica~tao cons
tituam atribui~tao principal dos dois cargos, de forma que 
o exerclcio simultAneo favorec;a o melhor desempenho 
de ambos." 

E o parc\grafo unico dispoe: 

"A rela~tao a que se refere este artigo nao se haver«\ por 
presumida, mas deverc\ ficar provada mediante consulta 
a· dados objetivos, tais como os programas de ensino, no 
caso de cargo de professor, e as atribui~t6es legais re
gulamentares ou regimentais, no caso de cargo t~cnico 
ou cientlfico". 

Assim, num primeiro momenta, torna-se exiglvel a mani
festac;ao dos 6rgaos t6cnicos, quanta aos programas ou currlculos 
dos cargos acumulados. 

Tamb~m imprescindlvel a tarefa do jurista, que contri
buirc\, mediante interpreta~tao - informada pelos ensinamentos dou
trinc\rios, pela 16gica e bom senso - dos textos de lei, para a caracte
riza~tao da correla~tao de mat~rias. 

No expediente administrativo - fichado 779/86 - que 
provocou nossa manifesta~tao, a D. Assessora T6cnica da SUPEME 
expendeu seu pronunciamento, no sentido de que "os diversos cam
pos do saber nao sao constituldos, em absoluto, por conhecimentos 
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sistematizados de forma estanque, mas que existe uma multiplicidade 
de pontos tangentes entre vitrias flreas do conhecimento humano, fa
to que permite o falar-se em 'unidade do saber', 'integra~ao de co
nhecimentos', correla~ao de mat6rias". 

Ponderou ainda que os cursos de forma~ao superior 
permitem o retorno, ao jit habilitado, a outros cursos com aproveita
mento de disciplinas jit cursadas, "o que traduz a correla~ao de itreas 
mais amplas, que abrangem os mesmos componentes em diversos 
cursos". 

Do exposto, infere-se que, na itrea do magist6rio, 6 mui
to comum docentes com duplice e at6 trfplice habilita~ao dada a 
possibilidade de retornarem sucessivamente a universidade e, em 
menos tempo, habilitarem-se para outras disciplinas. 

A nosso ver, no concernente ao ensino, a correla~ao de 
que a Constitui~ao tala significa uma aproxima~ao de natureza temit
tica, por assim dizer, entre as mat6rias que se ministram. Correla~ao 
entre mat6rias intimamente ligadas pela generalidade educativa. 

Hit que se ressaltar que o art. 99 e suas exce~6es englo
bam na expressao correla~ao de mat6rias, no que tange ao ensino, os 
vitrios graus e modalidades em que se divide, tanto superior, como o 
m6dio, o de 1 Q Grau, etc. 

Mas hit tal diferen~a pedag6gica entre esses vitrios graus 
e tipos de ensino, q~e nao pode deixar o int6rprete de levar essas pe
culiaridades em conta,· aQ definir o requisito da correla~ao de mat6-
rias. 

Nesse ponto, 6 fundamental - abrindo um pequeno pa
renteses - que se a ponte que o objetivo geral do ensino de 1 Q e 22 
Graus 6, nos termos do art. 1 Q da Lei n2 5.692, de 11/08/71 (Lei de Di
retrizes e Bases) - a de "proporcionar ao educando a forma~ao ne
cessftria ao desenvolvimento de suas potencialidades como elemento 
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de auto-realiza~ao, qualifica~ao para o trabalho e prepare para o 
exercfcio consciente da cidadania". 

Para tanto, esse mesmo diploma legal estatuiu normas 
visando ao estabelecimento de um currfculo pleno para o ensino de 
1 '? e 2'? graus, de forma que resultasse para o aluno a id~ia da unida
de do conhecimento humano. 

Assim, o art. 4'? da citada Lei disp6e: 

."Art. 4'?- Os currfculos do ensino de 1'? e 2'? graus terao 
um nucleo comum, obrigat6rio em ambito nacional, e 
uma parte diversificada para atender, conforme as ne
cessidades e possibilidades concretas, as peculiaridades 
locais, aos pianos dos estabelecimentos e ils diferen~as 
individuais dos alunos. 

§ 1 '? - Observar-se-ao as seguintes prescri~6es na defini
~ao dos conteudos curriculares: 

I - 0 Conselho Federal de Educa~ao fixar~ para cada 
grau as matl~rias relativas ao nucleo comum, defi
nindo-lhes os objetivos e a amplitude. 

II - Os Conselhos de Educa~ao relacionarao, para os 
respectivos sistemas de ensino, as mat~rias dentre 
as quais podera cada estabelecimento escolher as 
que devam constituir a parte diversificada 

Ill - Com aprova~ao do competente Conselho de Educa
~ao, o estabelecimento poder~ incluir estudos nao 
decorrentes de materias relacionadas de acordo com 
o inciso anterior. 

E o art. 7'? do mesmo diploma legal preceitua: 

"Art. 7'? - Sere\ obrigat6ria a inclusao de Educa~ao Mo
ral e Cfvica, Educa~ao Ffsica, Educa~ao Artfstica e Pro-
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gramas de Saude nos currfculos plenos dos estabeleci
mentos de 12 e 2'? Graus, observado quanto a primeira 
o disposto no Decreta-lei n<? 869, de 1 <? de setembro de 
1969" (grifos nossos). 

'Esse curricula j~ elaborado ~ o que se denomina "curri
cula plene", consoante o disposto no "caput" do art. 5'?: 

"Art. 5'? - As disci pi inas, ~reas de estudo e atividades 
que resultem das mat~rias fixadas na forma do artigo an
terior, com as disposi~oes necesdrias ao seu relaciona
mento, ordEma~ao e sequencia, constituirao para cada 
grau o currfculo plene do estabelecimento". 

E interessante frisar que a elabora~ao do currfculo nos 
moldes propostos no diploma legal "sub examine", visa a que o edu
cando tenha sempre presentes o pensar, o agir e o criar, embora va
riando de intensidade segundo os dados de cada situa~ao did~tico
pedag6gica. 

Parece-nos, nesse memento, necessMio reproduzir al
guns trechos colhidos do Parecer n<? 853/71, da Camara de Ensino de 
1'? e 2'? Graus, que encaminhou a aprova~ao do CFE, a Resolu~ao n<? 
8171; a qual, por sua vez, fixou o nucleo comum para os currfculos de 
1 '? e 2'? graus, definindo-lhes os objetivos e amplitude, como seguem: 

"Conquanto lecionados sob rubricas distintas, num ine
vit~vel artiffcio cartesiano, devem convergir para uma 
reconstru~ao, no aluno, da substancial unidade do conhe
cimento hLITiano, tal convergencia se faz pelo 'seu rela
cionamento, ordena~ao e sequencia', a fim de que, do 
conjunto, resulte urn todo organico e coerente". 

E ainda: 

"Urn nucleo comum de mat~rias, abaixo do qual se tenha 
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por incompleta a educa~ao btlsica de qualquer cidadao, 
devertl situar-se na perspectiva de todo o conhecimento 
humano encarado em suas grandes lin has. Afinal, do 1!? 
grau ~ p6s-gradua~ao universittlria, a educa~ao sistemA
tica 6 uma busca ininterrupta de penetra~ao na intimida
de deste Conhecimento a partir do mais para o menos 
geral, do menos para o mais espedfico. Apesar de que o 
'saber e t.m s6; a ponto de jtl constituir cedi~o lugar-co
mum a afinna<;ao de que a sua compartimentagem tem sem
pre t.m efeito rTXJtilador, a ninguem ocorreria acrescentar um 
ntJcleo curricular sob o tftulo unico, por exerrplo, de 'Conhe
cimento'. 
A solu~ao, igualmente aceittlvel, 6 a que se tende a se
guir com frequ~ncia, fixando mat6rias jtl tao restritas, 
por uma divisao mais ou menos arbitrtlria, que se torna 
impossfvel na prtltica a sua reinclusao no conjunto. 
Dar a id6ia de grandes linhas a partir das quais, jtl que 
nos compete formular apenas um mfnimo, possamos 
chegar ao destaque de partes sem retirtl-las funcional
mente de seu todo natural. 
Dentre as formas possfveis de visualizar as maMrias, se
gundo essa orienta~ao, optamos pela classifica<;ao trfplice 
de: a) Com.Jnica<;flo e Expressao, b) Estudos Sociais e c) 
Ciencias, paradoxa/mente mais unificadora que a classifica
<;ao dupla de Ciencias e Humanidades, decerto por ja resul
tar de sua integrayao (grifos nossos). 
Com efeito, ~ medida que se cogite de uma divisao do 
Conhecimento e, sQ nessa medida, os Estudos Sociais 
constituem urn elo a ligar as Ciencias e as diversas tbnnas 
de Canunica<;ao e Expressao: t~m uma abordagem mais 
cientffica do que estas ultimas, ao tempo em que para 
muitos, chegam a confundir-se com elas, e sobretudo 
colocam no centro do processo a preocupa~ao do huma
no. Apesar disso, insistimos no muito de convencional 
que ar se encerra. Assim como nao se prescinde de urn tra
tamento cientffico nas diversas modalidades de Canunica-
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9ao e Expressao, estas sempre estao presentes no desenvol
virnento das Ciencias e, afinal, o ato de cria9ao e substan
cialmente o rnesmo nestes carrpos e no dos Estudos So
ciais". (grifos nossos) 

De todo o exposto, retornando a questao da correlacao 
de mat~rias, para fins de acumulo de cargos de magist~rio, o fato que 
se sobreleva ~ que o ensino de 1 ~ e 2~ graus, como ensino preparat6-
rio, ~ ainda de id~ias gerais entre n6s. 

Nesse passo, ele ~ o conjunto de estudos fundamentais 
de preparacao do homem para a vida. 

Sendo assim, aquele a quem compete transmitir esse ti
po de conhecimento ao educando - o professor - deve ter sua forma
cao profissional calcada nesses mesmos pontos. 

Nesse sentido, podemos verificar que as licenciaturas 
que, at~ entao, de nrtida inspiracao intelectualista, tendiam cada vez 
mais a dividir o conhecimento em disciplinas muito espedficas, hoje, 
sao mais abrangentes. 

Esse trabalho nao poderia deixar de registrar a geniali
dade de Rui Barbosa, que soube enfrentar o tema do ensino m~dio e 
profissional no Brasil e, mais uma vez, surpreende, por sua atualida
de, escrevendo em seu parecer sobre o "Ensino Secundllrio e Supe
rior de 1882": "A escola, o liceu, a universidade, nao sao senao uma 
s~rie de esferas concentricas; a extensao do raio e a densidade da 
substancia variam por certo de uma para outra, mas desde o centro 
at~ a periferia, desde o primeiro verdor l:l madureza dos anos" (p. 34). 

Preocupado tamb~m com o problema da correla9ao de 
ma.tenas que, para RUI, ~ essencial no ensino secundllrio, cita como 
um princfpio a opiniao de COMTE: "A primeira condicao essencial l:l 
educacao positiva, intelectual e moral, ao mesmo tempo, hll de, por 
certo, consistir na sua rigorosa universalidade. Apesar das inevitaveis di-
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ferenc;as de grau tao salutares quao espontaneas, coffespondentes as de
sigualdades 'Je aptidao e lazer e, por outro /ado, grave erro filos6fico, ex
cessivamente repetido, hoje em dia, o ligar a essas distinc;6es naturais, di
versidades necessarias, quer no plano, quer no curso dessa comum inicia
c;ao" (grifos nossos). 

Mostrando o entrelac;crnento indisso/Uvel entre as tetras e 
as ciencias, ainda RUI tamb6m cita a opiniao de Lyon Playfar, quando 
afirma: "Uma crianr;:a que nao saiba desenhar as formas dos objetos, 
que o seu olhar descortina tao praticamente, como escreve e repete 
as palavras que I he tocam o ouvido, est~ apenas em meia a educar;:ao; 
as suas disposir;:6es naturais foram apenas meio eduzidas, manifesta
das, postas a luz" (p. 162). 

0 assunto 6 extenso e requer muitas fundamentar;:6es. 

Por isso, entendemos necess~rio trazer a colar;:ao mani
festar;:6es dos Conselhos de Educar;:ao de outros Estados, bem como 
do pr6prio Conselho Federal de Educar;:ao. 

0 Conselho do Antigo Estado do Rio de Janeiro, atrav6s 
da Resolur;:ao n<:! 113/63, deixou expresso que na escola prim~ria, na 
escola m~dia do 1 <:! ciclo e nas disciplinas de cultura geral da escola 
m6dia do 2<:! ciclo todas as disciplinas e pr~ticas educativas sao coffe
latas e afins. 

E tamb6m no CFE, no Parecer n<:! 638/69, estabeleceu-se 
que: "E tranquilo o entendimento de que, em face da lei, nao mais 
cabe distinr;:ao entre professores de cultura geral dos diversos cursos 
de ensino m6dio; o registro de professor h~ que ser feito em discipli
nas de ensino m6dio e nao para o efeito em um s6 de seus ramos; re
sulta claro, portanto, que na viglmcia da lei de Diretrizes e Bases a 
equiparar;:ao ~ legftima". 

Adentrando ao campo jurisprudencial, encontramos tra
balhos de eminentes ministros sobre o assunto em pauta. 
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E o caso do voto proferido pelo Ministro Victor Nunes, 
no recurso de Mandado de Seguran~ta nc.? 11.820, (Rev. Trimestral de 
Jurisprud6ncia, vol. 36, p. 55 e 57), onde assinala, a prop6sito da cor
rela~tao de mat~rias entre Portugues e Trabalhos Manuais no curso 
secund4rio: 

"Quando predomina o sentido instrutivo, ~ que se exige 
a especializa~tao, nos graus mais avan~tados. 
Quando predomina o sentido educative, nao h4 que se 
falar de especializa~tao, porque se tem em vista a melhor 
ir~tegra~tao do aluno em suas atividades escolares, em 
suas atividades dom~sticas, enfim sua melhor integra~tao 
no ambiente social em que vive." 

E de se reproduzir, tamb~m. a ementa do excelente 
ac6rdao do E. Tribunal do antigo Estado do Rio de Janeiro, no Marl
dado de Seguran~ta nc.? 26.833, de Niter6i, relator o Des. Felisberto 
Monteiro Ribeiro Neto (publicado em Jurisprudlmcia Fluminense, vol. 
I, p. 126/129), "in verbis": 

"Mandado de Seguran~ta. Magist~rio. Acumula~tao. Cor
rela~tao de mat~rias. 
No curso ~dio, h4 correla~tao de mat~rias no ensino do 
latim e do ingles. Na estrutura da escola brasileira o cur
so m~dio nao ~ autonomo, seletivo e estanque, mas par
te de um tronco fundamental comum a oferecer as crian
~tas e aos adolescentes educa~tao integral, progressiva e 
obrigat6ria. 0 ensino m~dio nao exige especializada 
forma~tiio do aluno, mas, ao contr4rio, oferece conheci
mentos necess4rios para sua forma~tao humanfstica; ele ~ 
de id~ias gerais, pelo que nao h4 mal algum nas acumu
la~t6es, em materia que sao entre si todas correlacionadas. 
As mat~rias desse curso estao intimamente ligadas pela 
generalidade educativa, af o discente vai apreender de 
cada mat~ria o mfnimo necess4rio para sua forma~tao 
humanfstica. At~ que antigamente nao se falava em cur-
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so medio ou secund~rio, mas curso de humanidades. 0 
tema de acumula~ao precisa ser examinado nao s6 frente 
a Constitui~ao, mas diante das suas implica~oes esta
duais. A rigor, pela Constitui~ao, a regra das veda~oes 
de acumula~ao tem em vista o cargo publico; ele visa 
a impedir a acumula~ao de cargos publicos. Se se trata 
de dois cargos de magisterio, em regra, a acumula~iio e 
permitida; 'writ' concedido" (grifos. nossos). 

De todo o exposto, s6 nos resta ponderar que o tema da 
correla~ao de materias deve ser encarado, com mais rigor, com rela
~iio ao ensino superior, onde a especializa~iio tende a ser a regra. 
Mas a medida que vai baixando o nfvel do ensino - 2<? e 1 <? graus, 
educa~iio infantil - a aprecia~iio tern de ser mais flexfvel, porque se 
vai reduzindo, gradativamente, a especializa~iio. 

Entende-se por isso mesmo, que nos cursos de 1 <? e 2<? 
graus, niio deve haver especialidade, mas generalidade de conheci
mentos a serem transmitidos. H~ af uma forma~iio humanfstica, em 
que os conhecimentos hiio de ser. correlatos uns com os outros. 

Em suma, o nosso entendimento e que em materia de 
acumula~ao de dois cargos docentes ou de urn cargo docente como 
de especialista de educa~ao, a regra e a permissiio, no que concerne a 
correla~ao de materias. 

Citando Paul Valery: "Toute connaissance est, au
jourd'hui, necessairement, une connaissance comparee". 

"Sub censura". 
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1 - INDENIZATORIA- PROCEDENCIA DA 
ACAO - IMPUTACAO DE RESPONSABI
LIDADE ESTATAL NA REPARACAO DE 
DANOS EM RAZAO DA OMISSAO DE 
AGENTES DA ADMINISTRACAO PUBLI
CA, QUER NO RESPEITANTE A PRE
VENCAO, QUER NO QUE SE REFERE A 
REPRESSAO DE ATOS DE PROTESTO. 

2 - CORRECAO MONETARIA - APLICA
BILIDADE A PARTIR DA DATA DO ATO 
ILiCITO E NAO DO AJUIZAMENTO DA 
ACAO COMO DETERMINA A LEI N!! 
6.899/81, QUE VEIO PARA ATENDER SI
TUACOES NAO CONTEMPLADAS PELA 
CONSTRUCAO JURISPRUDENCIAL. 

ACORDAO 

93 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELA~AO 
cfVEL n9 87.296-1, da Comarca de SAO PAULO, em que~ recorrente 
JUlZO "EX OFFICIO", sendo apelantes e reciprocamente apeladas 
FAZENDA DO EST ADO DE SAO PAULO e FORTE & FILHOS L TDA. : 

ACORDAM, em Ouarta Camara Civil do Tribunal de Jus
tic;a, por votac;ao unanime, dar provimento, em parte, ao recurso da 
autora e negar aos demais. 

1. Ac;ao ordinaria de indenizac;ao ajuizada contra a Fazenda 
do Estado por firma comercial instalada com lojas na Rua Sao Bento 
e D. Jos~ de Barros e que, nos dias 5 e 6 de abril de 1983, em razao 
de movimento popular iniciado no Bairro de Santo Amaro e que, en
grossado por desocupados, invadiu o centro da cidade, e sob pretex-
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to de protestar contra o desemprego, invadiu lojas, quebrou vitrines, 
danificou paredes e saqueou estabelecimentos, furtando lustres, tele
fones, ventiladores e mercadorias, causando danos e Iueras cessantes 
resultantes do fechamento das lojas, para reparos, sustentando a au
tara a responsabilidade da r~ que se omitiu, deixando de agir a tem
po e hora para evitar os disturbios e os danos. 

A senten~a, cujo relat6rio ~ adotado, julgou procedente 
a a~ao, condenando a r~ no pagamento da quantia de Cr$ 9.490.417, 
com juros da mora desde a cita~ao e corre~ao monetchia desde o ajui
zamento at~ 27 de fevereiro de 1986, com reembolso das custas e 
despesas, corrigidas at~ a mesma data, al~m da honorchia de 10% sa
bre o principal corrigido e juros. Rejeitados os embargos de declara
~ao opostos pela autora. 

Apelaram ambas as partes. 

A Fazenda do Estado, pedindo a reforma, sustentando 
que a senten~a acolheu a responsabilidade objetiva, sem indaga~ao 
de qualquer culpa, responsabilizando a Administra~ao por omissao 
na preven~ao ou repressao do ato causador do dano, nem h~ prova 
de omissao proposital ou culposa. Ao contrihio, alega culpa da auto
ra, que nao solicitou providimcias policiais e que ao policiamento era 
impossrvel prever onde e quando teriam Iugar os fatos. Alternativa
mente, ainda reconhecida a responsabilidade do Estado, sustenta a 
reforma da senten~a porque os danos nao resultaram efetivamente 
comprovados, nem o crit~rio adotado para verifica~ao dos Iueras ces
santes merece acolhida, inaceit~veis os valores apontados a esse tr
tulo. 

A autora pretende a reforma, em parte, da senten~a ar
gumentando que, em se tratando de repara~ao de ato ilrcito, ela h~ de 
ser completa e, em consequimcia, a corre~ao do montante dos danos 
deve ter como termo inicial a data dos fatos, contando-se, desse 
mesmo termo, os juros da mora. 
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Recursos tempestivos, respondidos, p_reparados. 

2. Nenhuma duvida pode ser suscitada em relac;:ao aos 
acontecimentos referidos na inicial, respeitantes aos movimentos e 
tumultos ocorridos em Sao Paulo, nos dias 5 e 6 de abril de 1983. Sao 
fatos publicos, not6rios, conhecidos e reconhecidos. 

Tambllm nao ll possfvel negar que, em decorrencia des
ses movimentos, aconteceram danos ao patrimonio particular e tam
bllm ao patrimonio publico, resultantes de atos de vandalismo prati
cados por numerosos indivfduos que, participantes ou nao daqueles 
movimentos, neles se infiltraram e valendo-se de natural confusao 
provocada por grande agitac;:ao publica, agiram de modo criminoso e 
reprov~vel. 

Os danos relatados na inicial, apesar da insistencia da 
Fazenda em neg6-los, tambem estao comprovados e documentados 
fotog raficamente. 

A matllria, posta mesmo sob relevancia, diz com a impu
tada responsabilidade do Estado, na reparac;:ao desses danos, argu
mentando a rll que a sentenc;:a teria admitido, de modo simplista, a 
responsabilidade objetiva, quando nem mesmo a modalidade culposa 
poderia ser invocada, porque nao provada a omissao da Administra
c;:ao Publica. 

Mas, sem razao a Fazenda do Estado. Os autos demons
tram, a exaustao, que houve omissao dos agentes da Administrac;:ao 
Pubica, quer no respeitante a prevenc;:ao, quer no que se refere a re
pressao nao apenas dos movimentos de protesto, que segundo a 
orientac;:ao poHtica do Governo de entao, poderiam atll ser considera
dos legrtimos, mas, acima de tudo, na prevenc;:ao de infiltrac;:ao de 
agentes da desordem, criminosos comuns, desocupados e aproveita
dores. Nem se pode aceitar a alegac;:ao de que era impossfvel prever 
onde, quando e como iriam ser desencadeados os movimentos. Eles 
tinham origem e organizac;:ao bern conhecida e nao faltavam a Admi· 
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nistra~ao Publica 6rgaos de informa~ao capazes de identificar aque
les movimentos, em perfeitas condi~oes de preveni-los, ou mesmo de 
acompanhll-los. Se a inten~ao da Administra~ao era resguardar o di
reito ao protesto, era tamb~m obriga~ao indeclinllvel, proteger o pa
trim6nio publico e particular, resguardando ·os dos excessos e das 
atua~oes de criminosos que, sabidamente, ocorrem em tais condi~oes. 

A Administra~ao Publica, no entanto, omitiu-se, negli
gentemente. Mais do que isso, pode-se at~ afirmar dolosa essa omis
sao, diante de uma realidade que nao poderia ser ignorada, nem 
comportava complaclmcia. Nem a favorece o argumento de que a re
pressao violenta poderia causar maior como~ao, com risco de trag~
dia. Tal argumento, ao inv~s de afCjstar a culpa, a responsabilidade da 
Administra~ao Publica, mais acentua sua conduta omissiva, delibera
da. 

E essa omissao estll bem comprovada. Dizer-se que o no
ticillrio da imprensa nao serve como meio de prova ~ procurar escon
der uma realidade patente, como se fosse possfvel admitir que os jor
nais, revistas e outros meios de comunica~ao criassem ou inventas
sem uma situa~ao inverldica, quando o povo foi testemunha desses 
atos. 

0 Governo do Estado, ainda mesmo agindo com boas' in
ten~oes, foi omisso, exageradamente omisso, em conduta incorripatl
vel com o dever de assegurar a ordem, a seguran~a, a tranquilidade 
publicas, o patrimonio, publico e particular. E, porque nao agiu com a 
cautela indispensllvel na preven~ao, nem soube impor sua autorida
de, na repressao, nao pode esquivar-se, agora, ao dever de indenizar 
aos que sofreram os danos resultantes daqueles atos de vandalismo. 

E a sentenc;;a bem apreciou essas situa~oes, examinando 
todos os fatos e concluindo que houve omissao do Estado, afirmando 
ter sido culposa e injustificllvel essa omissao. Por isso que as refe
rencias iniciais ll responsabilidade objetiva cedem Iugar ao reconhe
cimento da culpa. Por isso, nao havia como deixar de acolher o pedi
do inicial. 
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E nao tern razao a Fazenda do Estado ao sustentar que 
nao hll prova da extensao dos danos. A senten~a, ao contrllrio, res
pondeu soberanamente a essa alega~ao, com detalhado exame da 
prova pericial, excluindo os dados postos em duvida e concluindo 
com indiscutrvel equiHbrio na fixa~ao do montante dos prejurzos efe
tivamente comprovados. E, por outro lado, atendendo tambl!m com 
equilrbrio as pondera~oes formuladas pelos peritos, estabeleceu 0 

equivalente aos Iueras cessantes, sem desbordar dos limites do ra
zollvel, atendendo a que, efetivamente, as lojas pertencentes a autora 
tiveram que permanecer fechadas, enquanto se sujeitaram aos repa
ros indispensllveis. E, se realmente poderia haver alguma duvida sa
bre o valor exato do que deixaram de ganhar nesse pedodo, nao l! 
menos certo, no entanto, que os dados em que se baseou a senten~a 
nao evidenciam qualquer exagero, como pretendendo sustentar a Fa
zenda do Estado. 

Em tais condi~oes, o recurso da Fazenda e o pedido de 
reexame ficam improvidos. 

3. Tern razao, em parte, a autora. 

Os valores apontados pela pedcia, para efeito de indeni
za~ao, correspondem a l!poca do evento. Equivalem, portanto, ao 
prejurzo efetivamente suportado pela autora, naquela oportunidade. 
A senten~a, no entanto, determinou a incidlmcia de corre~ao monetll
ria somente a contar do ajuizamento, aplicando, em consequlmcia, a 
Lei 6.899/81. 

Acontece, no entanto, que antes mesmo da viglmcia des
sa lei, que veio para atender exatamente aquelas situa~oes nao con
templadas pela constru~ao jurisprudencial, os tribunais jll vinham, 
reiteradamente, afirmando que nas a~oes de indeniza~ao, resultantes 
de iHcito, a corre~ao monetllria se impunha, desde a data do evento, 
porque, em tais casas, a repara~ao deve ser efetiva, completa, o que 
inocorreria se o valor, desgastado pela infla~ao, s6 fosse corrigido a 
contar do ajuizamento. Nessa parte, pois, merece provida a apela~ao 
da autora, computando-se a corre~ao desde 5 de abril de 1983. 
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Em rela~ao aos juros, no entanto, sem razao a apelante, 
pois os juros da mora sempre foram considerados devidos a contar 
da cita~ao, tal como determinou a senten~a. 

Ante o exposto, dao provimento, em parte, a apela~ao da 
autora, negando-o aos demais recursos. 

0 julgamento teve a participa~ao dos Desembargadores 
Alves Braga (Presidente) e Moretzsohn de Castro, com votos vence
dores. 

Sao Paulo, 18 de junho de 1987 
Olavo Silveira 

Relator 

••• 
UNIFORMIZACAO DE JURISPRUDENCIA 
- ATUALIZACAO DOS CREDITOS EM 
CO BRANCA OU RESULT ANTES DE Ti
TULOS JUDICIAIS, ANTERIORES A 28 
DE FEVEREIRO DE 1986, COM A APLI
CACAO DO iNDICE DE MARCO DE 1986, 
FIXADO PARA A OTN, CONVERTENDO
SE EM CRUZADOS 0 QUE FOR APURA
DO. 

ACORDAO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de UNIFORMI
ZAC;,AO DE JURISPRUDENCIA na APELAI;AO ciVEL n9 114.244-2, 
da Comarca de ITANHAEM, em que sao apelantes SIR IMOVEIS LT
DA. e OUTROS, sendo apelado DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE 
RODAGEM DO ESTADO DE SAO PAULO: 

ACORDAM, em Turma Especial da Segunda Sec;ao Civil 
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do Tribunal de Justi.ya do Estado de Sao Paulo, por maioria de votos, 
rejeitar a preliminar de incompetfmcia; por vota.yao unanime, reco
nhecer a divergencia e, por maioria de votos, assentar a tese de que, 
em conformidade com o art. 33 do Decreto-lei nc:? 2.284, de 10/03/86, 
os cr~ditos em cobran.ya ou resultantes de tftulos judiciais, anteriores 
a 28 de fevereiro de 1986 e calculados na vigencia do mesmo, serao 
atualizados com a aplica.yao do fndice de mar.yo de 1986, fixado para a 
OTN (art. 6<:? do mesmo Decreto-lei), convertendo-se em cruzados o 
que for apurado. 

Fica rejeitada a preliminar de incompetencia suscitada 
pelo Desembargador Sabino Neto. 

Do confronto do art. 476 do C6digo de Processo Civil 
como art. 1<:?, nc:? I, do Assento nc:? 30, de 13/06/84, do Colendo Plenll
rio, resulta que, como na esp~cie, ocorrendo divergencia na interpre
ta.yao do direito entre Camaras da Segunda Se.yao Civil, serll da com
petencia desta Turma Especial julgar o incidente de uniformiza.yao de 
jurisprudencia instaurado, salvo quando se trate de mat~ria constitu
cional, o que nao ocorre in casu. 

E irrelevante que o Colendo Plenllrio, julgando casos 
concretos relativos a complementa.yao de precat6rios, em agravos re
gimentais interpostos contra despachos da Egr~gia Presidencia, te
nha adotado uma das teses submetidas a Turma Especial. Tais deci
soes, limitadas a situa.yoes relativas a requisit6rios expedidos contra 
a Fazenda Pyblica, por isso que nem mesmo abrangentes de outras 
hip6teses, em que se pode aplicar 0 direito controvertido, nao tern, a 
evid{mcia, carllter normativo ou vinculativo e nem poderiam ter o 
condao, a falta de previsao legal ou regimental, de estabelecer com
petencia. Regras relativas a competencia devem ser expressas e, na 
esp~cie, expressa e a desta Turma Especial para dirimir o incidente. 
Jamais se conheceu caso de competfmcia de Plenllrio, Turma, Grupo 
ou Camara, que se definisse pela ado.yao de uma determinada orien
ta.yao interpretativa na aplica.yao da lei, relativamente aos demais 6r
gaos do mesmo Tribunal. Seria discutfvel mesmo a legalidade de 
norma regimental que contivesse tal disposi.yao. 

Estudos de Dir. Publico, Sao Paulo VI (1), jan./jun. 1987 



•~Mciacao dos Protu•ado•es do Municipio lie Sao Paulo 

100 

De meritis, reconhecida a divergencia e fica adotada a te
se acima pos ta. 

0 art. 33 do Decreto-lei n~ 2.284/86, cuja exegese acarre
tou a divergencia, assenta que "os crllditos em cobran~a ou resultan
tes de tftulos judiciais, os crllditos habilitados em concordata ou fa
lemcia ou em liquida~ao extrajudicial, anteriores a 28 de fevereiro de 
1986, sao, pelos respectivos valores em cruzeiros, devidarnente atua
lizados na forma da legisla~ao aplic~vel a cada um, e convertidos em 
cruzados, naquela data, nos termos fixados no§ 1~ do art. 1'2". 

Observa-se, j~ pela literalidade do texto legal, que os 
crllditos nele aludidos devem, concomitantemente, em 28 de fevereiro 
de 1986, ser: a) atualizados na forma da legisla~ao aplic~vel a cada 
um, na espllcie com o emprego da varia~ao nominal das ORTNs (art. 
26, § 2~, da Lei de Desapropria~oes, com a reda~ao dada pel a Lei n~ 
6.306, de 15/12/75; art. 1~ da Lei n~ 6.423, de 17/06/77; art. 1~ da Lei 
n~ 6.899, de 08/04/81 ); b) convertidos em cruzados, correspondendo o 
cruzeiro a um milllsimo do cruzado. 

Ora, se a atualiza~ao deve ser feita em 28 de fevereiro de 
1986, isso significa dizer que o fndice a ser empregado a corre~ao do 
crlldito, haveria de ser 0 que correspondesse a deprecia~ao da moeda 
no mesmo mes de fevereiro de 1986, publicado em mar~o seguinte. 
Se nao aplicado o coeficiente cas ORTNs relativo a fevereiro de 1986 
(9.303,940), o crlldito s6 teria sido corrigido atll 31 de janeiro do 
mesmo ano. Por isso rnesmo, tratando de outros crllditos, o Deere
to-lei n~ 2.284/86, para manter a atualiza~ao atll 28 de fevereiro de 
1986, faz men~ao ao reajuste pro rata com aplica~ao de fator di~rio de 
conversao. 

Considerando-se que a OTN ll a mesma ORTN com nova 
denomina~ao, como expresso no art. 6~ do Decreto-lei n~ 2.284/86, o 
seu valor nominal no mes em que se efetivar a liquida~ao, consoante 
esquema do art. 1 ~ do Decreto n~ 86.649, de 25/11/81, que ll o que se 
utiliza nas atualiza~oes dos crllditos em cobran~a ou decorrentes de 
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trtulos judiciais, 6 que deve ser considerado. Se, como na esp6cie, ex
cepcionalmente, o lndice, que se estabeleceu em marc;:o de 1986, valeu 
por um ano, at6 fevereiro de 1987, ern qualquer liquidac;:ao, que se 
procedesse no perlodo, haveria de ser o adotado para a atualizac;:ao 
do cr6dito. 

Concomitantemente com a aplicac;:ao do lndice da OTN 
para marc;:o de 1986, equivalente a Cz$ 106,40, nos termos do art. 6g 
do Decreto-lei n~ 2.284/86, convertem-se os cruzeiros em cruzados, 
obtendo-se o valor, que perdurou desde marc;:o de 1986 a fevereiro de 
1987, com o equivalente numero de OTNs que representa, para o 
efeito de eventual nova correc;:ao, se necesdria, a partir de marc;:o de 
1987. 

Se nao se entendesse desse modo e se procedesse a 
atualizac;:ao pela variac;:ao nominal das ORTNs at6 seu coeficiente de 
fevereiro, apurando-se quantt.m que, s6 entao, fosse dividido pelo 
coeficiente da OTN em marc;:o de 1986, o credor, que obteve judicial
mente o reconhecimento a correc;:ao monet~ria do d6bito, sofreria 
uma perda na expressao real do seu cr6dito. Suponha-se que esse 
cr6dito correspondesse exatamente ao valor de uma ORTN, com o 
que em fevereiro de 1986 seria no montante de Cr$ 93.039,40. Se 
permanecesse com tal valor a partir de 1 g de marc;:o de 1986 e equi
valeria a cerca de 87,44% de uma OTN. Mas, como dito, a OTN nao 6 
mais do que a nova denominac;:ao da ORTN, por isso que tal reduc;:ao 
seria totalmente absurda. 

0 argumento ex absurdo 6 perfeitamente utiliz~vel na in
terpretac;:ao 16gica da lei, quando existam, como na espkie, duas 
proposic;:oes interpretativas divergentes. Conduzindo uma delas ao 
absurdo, que seria a perda de expressao monet~ria de um cr6dito, de
finido ou reconhecido em Jurzo, h~ que prevalecer a outra, ademais 
que nesta subsiste o coeficiente corretivo em sua func;:ao evolutiva, 
correspondente a um perlodo (fevereiro de 1986) anterior ao plano 
estabilizador do Decreto-lei n~ 2.284/86. 
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Alega-se, outrossim, que o art. 33 desse diploma, que 
veio para corrigir diston;:oes do Decreto-lei n2 2.283, de 28/02/86, que 
instituira o "Plano Cruzado", nao reproduziu o art. 34 do mesmo, em 
sua parte final, que, ao estabelecer a atualiza~ao dos cr6ditos resul
tantes de condena~ao judicial, na forma da legisla~ao aplic~vel a cada 
um e a conversao em cruzados pela paridade legal, ressalvara que tal 
seria feito "sem preju(zo dos juros e dos posteriores reajustes pela 
OTN em cruzados". 

Tal alega~ao nao tem consist~ncia, na medida em que se 
pondera que, a evidencia, nao seria por ter o art. 33 do Decreto-lei n2 
2.284/86 deixado de ressalvar os juros e os posteriores reajustes pela 
OTN, dos cr6ditos reconhecidos em Julzo, que tais juros e reajustes 
nao mais poderiam ser liquidados, se decorrentes da lei ou da coisa 
julgada. 0 "Plano Cruzado", a final, nao ~liminar os juros e nem ex
tinguira a corre~ao monet~ria dos d6bitos, simplesmente a estancan
do por um ano, tanto que o par~grafo unico do art. 62 do Decreto-lei 
n2 2.284/86 assentara que, em 12 de mar~o de 1987, proceder-se-ia 
reajuste do valor da OTN em percentual igual a varia~ao do I PC, no 
pedodo correspondente aos doze meses imediatamente anteriores. 
Certamente, o cancelamento da ressalva final do art. 34 do Decreto
lei n2 2.283/86, nao reproduzida no art. 33 do Decreto-lei n2 2.284/86, 
deu-se nao s6 por sua desnecessidade, ante a obviedade da mesma e 
a interpreta~ao siste~tica do Diploma Legal, como para evitar que 
se a pudesse entender como uma exce~ao ao sistema implantado, que 
pudesse possibilitar, no tocante aos cr6ditos resultantes de tftulo ju
dicial, a inclusao de juros antes indevidos e corre~ao monet~ria no 
perlodo entre 28 de fevereiro de 1986 e 28 de fevereiro de 1987. 

De qualquer maneira, espancando qualquer duvida, que 
subsistisse a respeito, o art. 62 do Decreto-lei n2 2.290, de 21/11/86, 
assentou que "os d6bitos resultantes de condena~ao judicial e os 
cr6ditos habilitados em liquida~ao extrajudicial serao reajustados 
pelos Indices de varia~ao das OTNs na forma estabelecida no art~ 62 
do Decreto-lei n<::> 2.284, de 10/03/86, com a redayao dada por este De
crete-lei". 
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Se nao se reajustassem tais dlvidas pelo coeficiente de 
mar~o de 1986, estariam manifestamente defasadas no pedodo at~ 
fevereiro de 1987, a partir de quando, s6 entao, adveio a primeira va
ria~ao nominal das OTNs. 

J~ se alegou, por derradeiro, que o art. 62 do Decreto-lei 
n2 2.284/86 alude a 3 de mar~o de 1986 como termo de emissao da 
OTN, com o que nao se ·poderia tom~-la como fator corretivo de cr~
dito em 28 de fevereiro anterior. Tal argumento nao resistiria a qual
quer an~lise, visto que ~ patente que o lndice foi fixado tendo em vis
ta a infla~ao ocorrida no mes anterior, considerado o perlodo de trin
ta dias encerrado em 2 de mar~o. j~ que o mes de fevereiro s6 tem 28 
dias. De qualquer modo, por~m. para evitar qualquer confusao no 
tema, o Decreto-lei n2 2.290/86, ao dar nova reda~ao ao mencionado 
art. 62 do Decreto-lei n2 2.284/86, s6 faz alusao a OTN "emitida a 
partir de mar~o de 1986", a demonstrar que seu valor nominal teve, 
realmente, a deprecia~ao monetaria do mes anterior como fator de
terminante. 

Assim, em slntese, a OTN, pelo valor fixado no art. 62 do 
Decreto-lei n2 2.284/86 - Cz$ 106,40 - atua como fator corretivo dos 
cr~ditos em cobran~a ou resultantes de tltulos judiciais at~ fevereiro 
de 1986, s6 entao cristalizados em cruzados para solwrao ate 28 de 
fevereiro de 1987. 

AI~IJ1 dos dois julgados apontados no v. ac6rdao de fls. 
236/239 ou seja, os prolatados na Apela~ao Cfvel n2 110.784-2, da 
Colenda Nona Camara Civil, Relator o Desembargador N6brega de 
Salles (fls. 331/332) e no Agravo de lnstrumento n9 108.304-2, da Co
lenda D~cima Camara Civil, Relator designado o Desembargador Mil
ton Coccaro (fls. 229/230), ainda podem ser apontados no mesmo sen
tido, os prolatados na Apela~ao Clvel n2 112.713-2, da Colenda D~ci
ma Camara Civil, Relator o Desembargador Menezes Gomes, na Ape
la~ao Clvel n2 110.946-2, da Colenda D~cima Terceira Camara Civil, 
Relator o Desembargador Paulo Shintate e na Apela~ao Clvel n!? 
116.074-2, da Colenda D~cima Camara Civil, Relator o Desembargador 
Manoel Alves. 

Estudos de Dir. Publico, Sao Paulo VI (1), jan./jun. 1987 



104 
•-soeiac;iie dos Procu•adore& dl) Municipit tie Sae f'aule 

0 julgamento teve a participa~ao dos Desembargadores 
DfNIO GARCIA (Presidente, sem voto), OLIVEIRA ANDRADE, LAIR 
LOUREIRO, MJL TON COCCARO, SiLVIO LEMMI, MARIZ DE OLIVEI
RA, JOAO LENZI, CUBA DOS SANTOS, HERMES PINOTTI, MOHA
MED AMARO, LUIZ TAMBARA, PAULO SHINTATE, BORELLI MA
CHADO, MARCUS VINICIUS, PINTO DE SAMPAIO, CAMARGO VIA
NA, MINHOTO JUNIOR, ALBANO NOGUEIRA, THEODORO GUIMA
RAES e BENINI CABRAL, com votos vencedores, "in totum"; MA
CHADO DE ARAUJO, BOURROUL RIBEIRO, NIGRO CONCEICAO, 
JORGE CELIDONIO, BARROS MONTEIRO e FRANCIULLI NETTO, 
com votos vencidos, na preliminar e vencedores, no ~rito; SABINO 
NETO e OLIVEIRA COSTA, com votos vencidos, na preliminar e no 
~rito; sendo todos vencedores quanto ao reconhecimento da diver
glmcia. 

Sao Paulo, 11 de setembro de 1987. 
CARLOS ORTIZ 

Relator 

BUENO MAGANO 
Vencedor, com declara~ao 

••• 
DESAPROPRIACAO - LIQUIDACAO -
EXCLUSAO DE DETERMINACAO DE PA
GAMENTO DO PRECATORIO CORRIGI
DO, PROCEDENDO-SE A TANTAS LI
QUIDACOES QUANTAS NECESSARIAS. 

ACORDAO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELACAO 
cfVEL n9 119.367-2, da Comarca de SAO PAULO, em que e recorren
te o JUJZO "EX OFFICIO", sendo apelante a PREFEITURA MUNICI
PAL DE SAO PAULO e apelados AIRTON LEITAO DE FREITAS e sua 

Estudos de Dir. Publico, Slio Paulo VI (1), jan./jun. 1987 



105 

MULHER, herdeiros do ESPOLIO de HAMiL TON DE FREITAS e de 
IRENE LEITAO DE FREITAS: 

ACORDAM, em D~cima Segunda Camara Civil do Tribu
nal de Justi~a do Estado de Sao Paulo, por unanimidade de votos, 
dar provimento, em parte, aos recursos. 

Custas na forma da lei. 

Trata-se de desapropria~ao de um terreno, com benfeito
rias, descrito na inicial, situado na Vila Esperan~a, nesta Capital, jul
gada procedente, com os consequentes de Direito. Houve recurso de 
oflcio e da Municipalidade, esta restringindo-se ao percentual dos 
honor~rios e insurgindo-se contra a determina~ao do pagamento da 
indeniza~ao corrigido, pela pr6pria fonte pagadora. 

Os recursos sao providos, em parte. 

0 principal foi arbitrado conforme laudo fundamentado 
do Sr. Perito do Jufzo, com cujas conclus6es, ao demais, concorda
ram as partes litigantes. Os consequentes da condena~ao (juros com
pensat6rios e morat6rios) foram determinados conforme j~ iterativa 
jurisprudencia. Os honorMios de advogado, considerado o valor da 
causa, sao reduzidos para 6%, conforme os parametros desta Egrl!gia 
Camara. 

Fica cancelada, por~m, atendida a orienta~ao uniforme 
do Supremo Tribunal Federal, a determina~ao de pagamento do pre
cat6rio corr.igido, pela pr6pria fonte pagadora, procedendo-sa a tan
tas liquida~6es quantas necesdrias, atl! final satisfa~ao da indeniza
~ao. 

0 julgamento teve a participa~ao dos Desembargadores 
SILVIO LEMMI (Presidente) e CARLOS ORTIZ, com votos vencedo
res. 

Sao Paulo, 1~ de dezembro de 1987. 
FRANCIS DAVIS 

Relator 

Estudos de Dir. Publico, SAo Paulo VI (1), jan./jun. 1987 


