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Apelantes: Stelson Santos Ponce de Azevedo, Genesco Murilo de Castro Benatto,

Marco  Antonio  dos  Santos,  Ricardo  Santos  de  Campos,  Raphael  Leon  Peres

Thomazine Brocchi, Miriam Rodrigues Lopes de Barros, Guilherme da Silva Santos

Junior,  Alexandre  Victor  Borges  Scavardoni,  Claudia  de  Faria  Castro,  e  Beatriz
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Apelantes: Distrito Federal, Governador do Distrito Federal e Diretor do Transporte

Urbano do Distrito Federal - DFTRANS

Apelados: Os mesmos

Relator: Des. Getúlio de Moraes Oliveira

PARECER Nº 308/2017

EMINENTE RELATOR,

Tratam-se de apelações interpostas contra sentença proferida pelo

juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito
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Federal,  que  julgou  parcialmente  procedentes  os  pedidos  formulados  em  ação

popular.

Na origem, Stelson Santos Ponce de Azevedo e outros ajuizaram

ação popular contra o Distrito Federal, o Governador do Distrito Federal, Rodrigo

Sobral  Rollemberg  e  Leo  Carlos  Cruz,  Diretor  do  DFTRANS,  objetivando  a

declaração de nulidade do ato de renomeação da Ponte sobre o Lago Paranoá que

liga  a QI 10 do Lago Sul  à  Via  L4 Sul,  realizado por meio da Lei  Distrital  nº

5.523/2015, sob o fundamento de que não foi respeitada a exigência de realização de

audiência pública prévia à alteração do nome. Os autores requereram a condenação

dos requeridos em obrigação de fazer consistente na restauração das placas com o

nome original da ponte, bem como em arcar com os custos para a confecção das

referidas  placas,  além da condenação solidária  dos  réus  ao pagamento  de  danos

morais coletivos.

Após o processamento do feito, o juízo  a quo julgou parcialmente

procedentes os pedidos para declarar a nulidade da alteração do nome da segunda

ponte  do  Lago  Paranoá  para  “Ponte  Honestino  Guimarães”,  mas  determinou  a

manutenção provisória das placas atuais até que o procedimento de escolha do novo

nome seja adotado. Os pedidos reparatórios foram julgados improcedentes. 

Inconformados,  Stelson  Santos  Ponce  de  Azevedo  e  outros

apresentaram apelação alegando que a sentença é contraditória e inexequível, pois

reconheceu  a  nulidade  do  ato  que  alterou  o  nome  da  ponte,  mas  determinou  a

manutenção das atuais placas indicativas por medida de economia. Defendem que

deveria  ter  sido  determinado  o  retorno  ao  status  quo  ante,  inclusive  com

responsabilização  financeira  de  quem  efetuou  gastos  públicos  mediante  ato

reconhecidamente  ilegal.  Sustentam  que  o  dano  moral  coletivo  decorre  da  não

concessão de oportunidade à população de exercer a escolha do nome da ponte por

meio de audiência pública. Aduzem, ainda, que os requeridos devem ser condenados

ao pagamento de honorários de sucumbência. 
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O Distrito Federal, o Governador do Distrito Federal e o Diretor do

Transporte Urbano do Distrito Federal - DFTRANS apelaram aduzindo que deve ser

reconhecida a inépcia da petição inicial em razão da ausência do interesse de agir;

que a Câmara Legislativa do Distrito  Federal  deveria integrar o polo passivo da

demanda; e que houve julgamento extra petita, uma vez que a sentença utilizou de

fundamento diverso do contido na petição inicial para julgar procedente o pedido.

Requereram o provimento  da apelação para  acolher  as  preliminares  suscitadas  e

extinguir o processo sem julgamento de mérito.

As  partes  apresentaram  contrarrazões  pelo  improvimento  dos

recursos. 

É o breve relatório.

ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, os recursos merecem

conhecimento.

FUNDAMENTAÇÃO

Apelação dos réus

Os  apelantes  sustentam  que  deve  ser  reconhecida  a  inépcia  da

petição inicial e a ausência do interesse de agir em razão da inadequação da via

processual eleita, uma vez que a ação popular se destina à anulação de atos lesivos a

bens jurídicos da Administração Pública,  razão pela qual é imprescindível que o

autor formule pedido expresso de natureza desconstitutiva, o que não ocorreu no

caso concreto. Defendem que a sentença se fundamentou no artigo 322, § 2º, do

novo Código de Processo Civil, o qual não se aplica à hipótese, uma vez que a ação

foi ajuizada na vigência do código anterior.
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Sem razão, contudo.

Não há se falar em inaplicabilidade do novo CPC em razão de a

ação ter sido ajuizada antes de sua vigência.

De fato,  a  ação popular  foi  ajuizada em 01/10/2015,  ou seja,  no

período de vacatio legis do CPC/2015. Ocorre que a sentença foi proferida apenas

em 22/08/2016, quando o novo Código já se encontrava em vigor. 

Nos termos do artigo 14 do CPC, a norma processual “será aplicável

imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e

as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada”. 

O TJDFT assim tem se manifestado a respeito:

APELAÇÃO  CÍVEL.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  TEORIA  DO
ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS.  INCIDÊNCIA DO CÓDIGO
DE  PROCESSO  CIVIL/2015.  SENTENÇA  MANTIDA.  SUCUMBÊNCIA
RECURSAL.

1. O Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 14, adotou, como regra,
a  teoria  do  isolamento  dos  atos  processuais,  o  que  significa  dizer  que  o
CPC/2015 será aplicado aos atos processuais praticados sob sua vigência.

(...)
4. Recurso conhecido e desprovido.

(Acórdão  n.1024890,  20120111036274APC,  Relator:  SANDOVAL
OLIVEIRA 2ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2017, Publicado
no DJE: 20/06/2017. Pág.: 271/289)

PROCESSO  CIVIL.  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  MONITÓRIA.
CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL. PRESCRIÇÃO. VENCIMENTO DA
ÚLTIMA  PARCELA.  DIREITO  INTERTEMPORAL.  SISTEMA  DO
ISOLAMENTO  DOS  ATOS  PROCESSUAIS.  HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS  MINORADOS.  SENTENÇA  PARCIALMENTE
REFORMADA. 

(...)
2. O ordenamento jurídico pátrio adotou o Sistema do Isolamento dos Atos

Processuais que apregoa que a lei processual nova se aplica imediatamente aos
processos  em  curso,  disciplinando  os  atos  processuais  que  vierem  a  ser
praticados e respeitando-se  aqueles  anteriormente  executados,  bem como os
efeitos deles pendentes.

(...)
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4.Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.

(Acórdão n.1005539,  20150710147453APC,  Relator:  FÁTIMA RAFAEL 3ª
TURMA  CÍVEL,  Data  de  Julgamento:  22/03/2017,  Publicado  no  DJE:
27/03/2017. Pág.: 283/287)

Dessa  forma,  entende  o  Ministério  Público  que  a  sentença  está

correta  ao  aplicar  o  §  2º  do  artigo  322  do  novo  CPC,  que  determina  que  “a

interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio

da boa-fé”. Assim, não há inépcia, pois a pretensão de desconstituição do ato que

renomeou a ponte está exposta na petição inicial. 

Além disso, alegam os apelantes que a Câmara Legislativa deveria

integrar  a  lide  como  litisconsorte  passivo  necessário,  uma  vez  que  a  alegada

inobservância da Lei Distrital nº 4.052/2007 diz respeito unicamente a suposto vício

ocorrido  no  procedimento  legislativo  conduzido  pela  Câmara  Legislativa,  em

especial por se tratar de um projeto de lei de iniciativa parlamentar. Defendem que a

Câmara, a despeito de não possuir personalidade jurídica, detém capacidade para

atuar em juízo em defesa de sua atuação e funcionamento institucional.

Inicialmente, como bem decidido na sentença, a Câmara Legislativa

do  DF  não  possui  personalidade  jurídica  própria,  razão  pela  qual  não  detém

capacidade para atuar em juízo, salvo para a defesa de seus interesses institucionais,

o que não é a hipótese. 

Além disso, o ato que alterou o nome da Segunda Ponte do Lago

Paranoá é um ato legislativo de efeito concreto. Dessa forma, possui legitimidade

para figurar no polo passivo da ação popular a pessoa jurídica da qual a Câmara

Legislativa do DF faz parte, qual seja, o Governo do Distrito Federal.

Sustentam os apelantes, por fim, que houve julgamento extra petita,

uma vez que um dos fundamentos utilizados pela sentença para a invalidação do ato
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impugnado não integrou a  causa de pedir  veiculada na inicial.  Alegam que não

tiveram  a  oportunidade  de  se  defender  quanto  à  aventada  duplicidade  em

denominação de logradouros, o que configurou cerceamento de defesa.

O fundamento utilizado pelos autores para requerer a declaração de

nulidade do ato que alterou o nome da ponte, qual seja, deficiência de participação

popular, foi acolhido pela sentença e é suficiente para justificar sua conclusão. A

questão  referente  à  existência  de  outro  prédio  público  com o  mesmo nome  foi

utilizada apenas como um argumento de reforço pelo juízo de origem. Ainda que

afastado  este  fundamento,  o  pedido  seria  julgado  procedente  pelo  fundamento

apontado na petição inicial.

Não há se falar em cerceamento de defesa. Os fatos determinantes

da causa de pedir foram narrados na petição inicial, à qual os réus tiveram amplo

acesso.

Nessas condições, entende o Ministério Público que o recurso dos

réus deve ser improvido.

Apelação dos autores

Ao  ver  do  Ministério  Público,  somente  em  parte  procede  a

irresignação. 

Os apelantes alegam que a sentença é contraditória e inexeqüível.

Defendem que o reconhecimento da nulidade do ato que alterou o nome da ponte

deveria acarretar a determinação de retorno ao estado anterior, com a alteração das

placas de sinalização.

Há, de fato, contradição na sentença. 

Ora, se foi reconhecida a nulidade do ato que alterou o nome da

“Ponte Costa e Silva” para “Ponte Honestino Guimarães”, não há como prosperar a
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determinação  de  manutenção  das  placas  atualmente  existentes  até  que  ocorra  a

sanatória do ato legislativo, ainda que sob o fundamento de se tratar de medida de

economia, sob pena de se reconhecer a inefetividade do provimento jurisdicional. 

A  determinação  de  manutenção  das  placas  com  a  denominação

considerada ilegal pela sentença poderá, inclusive, acarretar um acomodamento por

parte  do  legislador  e,  em consequência,  perpetuar  a  situação  de  ilegalidade  por

período de tempo indefinido. 

Sendo assim, deverá o Poder Público promover o retorno do status

quo ante  até que sejam adotadas as providências legais no sentido de renomear o

monumento público.

Quanto à pretensão reparatória, a sentença deve ser mantida.

Os  apelantes  sustentam  que  a  mudança  do  nome  da  ponte  sem

prévia  consulta  à  população  causou  dano  moral  coletivo.  Ocorre  que  não  há

demonstração nos autos de que o ato lesivo ao patrimônio público tenha ocorrido

por dolo ou culpa dos apelados.  Como bem observado pelo juízo de origem, os

agentes públicos apenas agiram para dar cumprimento à lei editada pela Câmara

Legislativa, a qual goza de presunção de legitimidade.

A doutrina pátria  tem se esforçado para definir  adequadamente o

dano moral coletivo. A este respeito, o jurista Carlos Alberto Bittar Filho1 procurou

defini-lo  afirmando  ser  “  ...  a  injusta  lesão  da  esfera  moral  de  uma  dada

comunidade,  ou  seja,  é  a  violação  antijurídica  de  um  determinado  círculo  de

valores  coletivos”.  Para  ao  depois  arrematar:  “Quando  se  fala  em  dano  moral

coletivo, está-se fazendo menção ao fato de que o patrimônio valorativo de uma

certa  comunidade  (maior  ou  menor),  idealmente  considerado,  foi  agredido  de

maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico: quer isso dizer, em

1BITTAR FILHO, Carlos Alberto. Dano Moral Coletivo. Revista de Direito do Consumidor nº 12. São Paulo:
Revista dos Tribunais, p. 44-62, out.-dez. 1994.
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última instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial”.

No caso em exame, ao contrário do que defendem os apelantes,  o

Procurador signatário desta manifestação entende que o simples fato de a alteração

do  nome  da  ponte  haver ocorrido  sem  a  realização  de  audiência  pública  não

configura ilícito capaz de causar abalo à moral da coletividade,  até porque, como

bem explorado pela sentença, o General Costa e Silva foi um dos expoentes de um

período  sombrio  na  história  do  Brasil  e  a  retirada  de  seu  nome  de  um  dos

monumentos da cidade de forma alguma poderá ser considerado como um “abalo à

moral da coletividade”.

Por  fim,  tendo  em  vista  que  questão  relativa  aos  honorários

sucumbenciais não versa sobre interesse público e não está abrangida por nenhuma

das hipóteses previstas no artigo 178 do Código de Processo Civil, desnecessária se

faz a intervenção ministerial neste tópico.

CONCLUSÃO.

Isto posto, manifesta-se o Ministério Público pelo conhecimento e

parcial provimento da apelação de Stelson Santos Ponce de Azevedo e outros, a fim

de  que  seja  determinada  a  retirada  das  placas  com  o  nome  “Ponte  Honestino

Guimarães”, com o retorno da situação anterior, até que a Câmara Legislativa do

Distrito  Federal  adote  as providências legais  para  a  renomeação do monumento.

Manifesta-se,  ainda,  pelo  conhecimento  e  improvimento  da  apelação do Distrito

Federal, do Governador do Distrito Federal e do Diretor do Transporte Urbano do

Distrito Federal - DFTRANS.

Brasília, 03 de agosto de 2017.

JOSÉ VALDENOR QUEIROZ JÚNIOR
PROCURADOR DE JUSTIÇA
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	APELAÇÃO CÍVEL
	Processo: 0029447-85.2015.8.07.0018 (7ª Turma Cível)

	Após o processamento do feito, o juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade da alteração do nome da segunda ponte do Lago Paranoá para “Ponte Honestino Guimarães”, mas determinou a manutenção provisória das placas atuais até que o procedimento de escolha do novo nome seja adotado. Os pedidos reparatórios foram julgados improcedentes.
	Inconformados, Stelson Santos Ponce de Azevedo e outros apresentaram apelação alegando que a sentença é contraditória e inexequível, pois reconheceu a nulidade do ato que alterou o nome da ponte, mas determinou a manutenção das atuais placas indicativas por medida de economia. Defendem que deveria ter sido determinado o retorno ao status quo ante, inclusive com responsabilização financeira de quem efetuou gastos públicos mediante ato reconhecidamente ilegal. Sustentam que o dano moral coletivo decorre da não concessão de oportunidade à população de exercer a escolha do nome da ponte por meio de audiência pública. Aduzem, ainda, que os requeridos devem ser condenados ao pagamento de honorários de sucumbência.
	Os apelantes sustentam que deve ser reconhecida a inépcia da petição inicial e a ausência do interesse de agir em razão da inadequação da via processual eleita, uma vez que a ação popular se destina à anulação de atos lesivos a bens jurídicos da Administração Pública, razão pela qual é imprescindível que o autor formule pedido expresso de natureza desconstitutiva, o que não ocorreu no caso concreto. Defendem que a sentença se fundamentou no artigo 322, § 2º, do novo Código de Processo Civil, o qual não se aplica à hipótese, uma vez que a ação foi ajuizada na vigência do código anterior.
	Sem razão, contudo.
	Não há se falar em inaplicabilidade do novo CPC em razão de a ação ter sido ajuizada antes de sua vigência.
	De fato, a ação popular foi ajuizada em 01/10/2015, ou seja, no período de vacatio legis do CPC/2015. Ocorre que a sentença foi proferida apenas em 22/08/2016, quando o novo Código já se encontrava em vigor.
	Nos termos do artigo 14 do CPC, a norma processual “será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada”.
	O TJDFT assim tem se manifestado a respeito:
	Dessa forma, entende o Ministério Público que a sentença está correta ao aplicar o § 2º do artigo 322 do novo CPC, que determina que “a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”. Assim, não há inépcia, pois a pretensão de desconstituição do ato que renomeou a ponte está exposta na petição inicial.
	Além disso, alegam os apelantes que a Câmara Legislativa deveria integrar a lide como litisconsorte passivo necessário, uma vez que a alegada inobservância da Lei Distrital nº 4.052/2007 diz respeito unicamente a suposto vício ocorrido no procedimento legislativo conduzido pela Câmara Legislativa, em especial por se tratar de um projeto de lei de iniciativa parlamentar. Defendem que a Câmara, a despeito de não possuir personalidade jurídica, detém capacidade para atuar em juízo em defesa de sua atuação e funcionamento institucional.
	Inicialmente, como bem decidido na sentença, a Câmara Legislativa do DF não possui personalidade jurídica própria, razão pela qual não detém capacidade para atuar em juízo, salvo para a defesa de seus interesses institucionais, o que não é a hipótese.
	Além disso, o ato que alterou o nome da Segunda Ponte do Lago Paranoá é um ato legislativo de efeito concreto. Dessa forma, possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação popular a pessoa jurídica da qual a Câmara Legislativa do DF faz parte, qual seja, o Governo do Distrito Federal.
	Sustentam os apelantes, por fim, que houve julgamento extra petita, uma vez que um dos fundamentos utilizados pela sentença para a invalidação do ato impugnado não integrou a causa de pedir veiculada na inicial. Alegam que não tiveram a oportunidade de se defender quanto à aventada duplicidade em denominação de logradouros, o que configurou cerceamento de defesa.
	O fundamento utilizado pelos autores para requerer a declaração de nulidade do ato que alterou o nome da ponte, qual seja, deficiência de participação popular, foi acolhido pela sentença e é suficiente para justificar sua conclusão. A questão referente à existência de outro prédio público com o mesmo nome foi utilizada apenas como um argumento de reforço pelo juízo de origem. Ainda que afastado este fundamento, o pedido seria julgado procedente pelo fundamento apontado na petição inicial.
	Não há se falar em cerceamento de defesa. Os fatos determinantes da causa de pedir foram narrados na petição inicial, à qual os réus tiveram amplo acesso.
	Ao ver do Ministério Público, somente em parte procede a irresignação.
	Os apelantes alegam que a sentença é contraditória e inexeqüível. Defendem que o reconhecimento da nulidade do ato que alterou o nome da ponte deveria acarretar a determinação de retorno ao estado anterior, com a alteração das placas de sinalização.
	Há, de fato, contradição na sentença.
	Ora, se foi reconhecida a nulidade do ato que alterou o nome da “Ponte Costa e Silva” para “Ponte Honestino Guimarães”, não há como prosperar a determinação de manutenção das placas atualmente existentes até que ocorra a sanatória do ato legislativo, ainda que sob o fundamento de se tratar de medida de economia, sob pena de se reconhecer a inefetividade do provimento jurisdicional.
	A determinação de manutenção das placas com a denominação considerada ilegal pela sentença poderá, inclusive, acarretar um acomodamento por parte do legislador e, em consequência, perpetuar a situação de ilegalidade por período de tempo indefinido.
	Sendo assim, deverá o Poder Público promover o retorno do status quo ante até que sejam adotadas as providências legais no sentido de renomear o monumento público.
	Quanto à pretensão reparatória, a sentença deve ser mantida.
	Os apelantes sustentam que a mudança do nome da ponte sem prévia consulta à população causou dano moral coletivo. Ocorre que não há demonstração nos autos de que o ato lesivo ao patrimônio público tenha ocorrido por dolo ou culpa dos apelados. Como bem observado pelo juízo de origem, os agentes públicos apenas agiram para dar cumprimento à lei editada pela Câmara Legislativa, a qual goza de presunção de legitimidade.
	No caso em exame, ao contrário do que defendem os apelantes, o Procurador signatário desta manifestação entende que o simples fato de a alteração do nome da ponte haver ocorrido sem a realização de audiência pública não configura ilícito capaz de causar abalo à moral da coletividade, até porque, como bem explorado pela sentença, o General Costa e Silva foi um dos expoentes de um período sombrio na história do Brasil e a retirada de seu nome de um dos monumentos da cidade de forma alguma poderá ser considerado como um “abalo à moral da coletividade”.
	Por fim, tendo em vista que questão relativa aos honorários sucumbenciais não versa sobre interesse público e não está abrangida por nenhuma das hipóteses previstas no artigo 178 do Código de Processo Civil, desnecessária se faz a intervenção ministerial neste tópico.
	Isto posto, manifesta-se o Ministério Público pelo conhecimento e parcial provimento da apelação de Stelson Santos Ponce de Azevedo e outros, a fim de que seja determinada a retirada das placas com o nome “Ponte Honestino Guimarães”, com o retorno da situação anterior, até que a Câmara Legislativa do Distrito Federal adote as providências legais para a renomeação do monumento. Manifesta-se, ainda, pelo conhecimento e improvimento da apelação do Distrito Federal, do Governador do Distrito Federal e do Diretor do Transporte Urbano do Distrito Federal - DFTRANS.
	Brasília, 03 de agosto de 2017.

