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Circunscrição: 1 - BRASILIA
Processo: 2012.01.1.098697-2
Vara: 2101 - VARA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIARIO DO DISTRITO
FEDERAL
Título: Decisao
Pauta: NO 98697-2/12 - Execucao - A: MPDFT MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITORIOS. Adv(s).: DF333333 - Ministerio Publico do Distrito Federal e Territorios. R: DF
DISTRITO FEDERAL. Adv(s).: (.). R: IBRAM INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
HIDRICOS DO DF. Adv(s).: (.). Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela vindicada com
a inicial (fI. 37). Citem os Requeridos para, no prazo de 30 (trinta) dias contados da citação (CPC,
art. 632), cumprir as obrigações de fazer consubstanciadas no título executivo referido e assim
comprovar nos autos o respectivo cumprimento, sob pena de incorrer na multa consensualmente
ajustada, sem prejuízo da responsabilidade pessoal do agente público responsável pelo
cumprimento. Citem ainda os Requeridos para, no mesmo prazo, promoverem o desfazimento de
todas as obrigações a que se sujeitaram nas disposições do título (CPC, art. 642), sem prejuízo de
sofrerem os efeitos previstos no art. 643 e 9 Único, além de multa contratual. Após intimado o autor
da presente decisão, expeçam os mandados de citação. Brasília, terça-feira, 03/07/2012 às 16h18.
Carlos D. V. Rodrigues, Juiz de Direito .
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Circunscrição: 1 - BRASILIA
Processo: 2012.01.1.098697-2
Vara: 2101 - VARA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIARIO DO DISTRITO
FEDERAL

Processo: 2012.01.1.098697-2
Ação : EXECUCAO
Exequente : MPDFT MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS
Executado : DF DISTRITO FEDERAL e outros

Decisão Interlocutória

A princípio o processo de execução não foi forjado com previsão expressa de medidas antecipatórias
ou liminares. Mas também não as exclui.
De outra banda, a velocidade e a complexidade dos tempos presentes exigem novas posturas
críticas em face do formalismo procedimental enquanto legado do seu tempo, seguramente mais
singelo e menos dinâmico em relação às referências atuais. Sintoma disso é que o regramento
processual já não responde aos anseios da sociedade e está à mercê de uma nova codificação.
Sem alongar desnecessariamente, se admite que a antecipação de tutela poderá, em tese, servir ao
processo de execução. Mas será necessário compatibilizá-lo com este de modo a não perder o
sentido teleológico de sua institucionalização, para que assim a interpretação do arcabouço
normativo não transborde para o que se poderia chamar de espécie de atuação jurisdicional
legiferante e imprópria, ao adotar 'fundamentos' descontextualizados com o instituto-guia.
O inadimplemento na execução por obrigação de fazer ou não fazer é a resposta à antijuridicidade
de uma conduta ativa ou omissiva prevista em um determinado título revestido de liquidez, certeza
e exigibilidade, que assim faça o devedor da obrigação subjugado ao respectivo cumprimento et por
via reflexa, ao atendimento ao interesse do credor interessado.
Porém, não cabe ao Processo de Execução por Título Extrajudicial servir como substitutivo do
Processo de Conhecimento naquelas situações nas quais as relações jurídicas entre credor e
devedor, por mais próximas que sejam de uma situação de verdade estabelecida e a ensejar uma
prestação específica. Mesmo quando o direito afirmado pelo credor se mostrar altamente plausível,
ainda assim será mister velar pelas garantias constitucionais inerentes ao devido processo legal, de
modo que a certeza jurídica depurada e cristalizada na coisa julgada se dê pelo esgotamento de
todas as etapas de um procedimento cognitivo prévio e adequado, respeitante às regras do jogo.
Se o processo de execução pressupõe a existência de uma obrigação previamente estabelecida pela
sentença ou pela vontade dispositiva das partes consubstancíada no título executivo, a execução
correspondente consistirá na realização do objeto declarado pelo título da obrigaçãot na mesma
medida e gênero.
Contudo, se a prestação não coincidir com a previsão encartada no título, nessa mesma medida e
gênero, então não se estará a falar de título revestido dos requisitos de toda execução, sem olvidar
que o desaviso conduz a uma hipótese de nulidade cominada (CPC, art. 618, I).
Por certo que o Termo de Ajustamento de Conduta fundado no art. 50, ~ 60 da Lei 7.347/85, do
ponto de vista formal, é considerado título executivo, mantidas ressalvas quanto às situações nas
quais as suas cláusulas porventura se distanciem dos limites que tracejam a vinculação do
patrimônio público ou dos limites dos atos gravosos levados a cabo pela Administração Pública.
Porém, de qualquer modo, o cumprimento de obrigações ajustadas deve guardar relação lógica
entre o que se ajustou e as conseqüências naturais desse ajustamento, no desdobramento dos fatos
acontecidos ao seu redor. Por outras palavras, a prestação que o credor exigir deve corresponder a
uma prestação em si mesma, ou a uma prestação correlata enquanto 'efeito' derivado de uma
determinada conduta prevista no título.
O Termo de Ajustamento de Conduta juntada por cópias às fls. 42/80, por suas respectivas
cláusulas (la à 39a) encerram diversas obrigações. Porém, no que toca à previsão de
descumprimento das respectivas convenções, deste cuidou a cláusula Quadragésima, que assim se
transcreve:

Excetuadas as hipóteses nas quais a cláusula penal pelo descumprimento das obrigações ora
assumidas tenha sido estipulada de forma específica, em disposição própria, sem prejuízo da
responsabilização penal, administrativa e civil do agente público autor da infração, a violação
injustificada a qualquer das obrigações ora pactuadas implicará o pagamento de multa diária, pela
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qual responderão solidariamente os responsáveis, no valor equivalente a R$ 1.000,00 (mil reais), a
contar da data da efetiva notificação extrajudicial do Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios, exigível até o adimplemento da obrigação, nos termos do artigo 156 da Lei Orgânica do
Distrito Federal. (Grifei.)

Portanto, a rigor do título executivo que instruiu o pedido inicial, o descumprimento das obrigações
assumidas dá ensejo a sanção específica (multa), assim proclamada pela cláusula referida (40a).
No entanto, a inicial, em face do alegado descumprimento das obrigações assumidas pelos réus,
quanto ao Distrito Federal, busca prestação que:

l - ...revogue ou declare a nulidade dos Decretos nO 33.301/2011 e 33.300/2011, referentes aos
parce

lamentos Vivendas Lago Azul e Lago Sul I, sob pena de ser a referida nulidade declarada por esse
Juízo, de modo a assegurar o resultado prático equivalente;
II - promova nova analise dos projetos urbanísticos URP-RP 49/2009-MDE-RP 49/2009 e URB-RP
117/2009-MDE-RP 117/2009, referentes aos parcelamentos Vivendas Lago Azul e Lago Sul l, para
adequá-los às exigências do TAC nO02/2007, submetendo-os novamente à apreciação do CONAM e
do COMPLAN;
III - dê cumprimento, quando da aprovação de novos parcelamentos passíveis de regularização, às
obrigações assumidas nas cláusulas lla; 14a; 25s; 26a; 28a e 29a do TAC nO02/2007, sob pena de
multa diária, em valor suficiente para coibir a reiteração da conduta, a ser aplicada aos agentes
públicos responsáveis pela prática dos atos administrativos correspondentes;

E quanto ao IBRAM, que:

I - ... revogue ou declare a nulidade das Licenças de Instalação nO42/2009 e 92/2009,
concernentes aos parcelamentos Vivendas Lago Azul e Lago Sul I, respectivamente, sob pena de ser
a referida nulidade declarada por esse Juízo, de modo a assegurar o resultado prático equivalente;
II - promova nova análise dos parcelamentos Vivendas Lago Azul e Lago Sul I, para que as
respectivas licenças ambientais sejam emitidas em conformidade com as exigências do TAC nO
02/2007;
III - dê cumprimento, quando da expedição de novas licenças ambientais para fins de regularização
de parcelamentos urbanos, às obrigações assumidas nas cláusulas 11a; 14a; 25s; 26s; 28a e 29s do
TAC nO02/2007, sob pena de multa diária, em valor suficiente para coibir a reiteração da conduta, a
ser aplicada aos agentes públicos responsáveis pela prática dos atos administrativos
correspondentes;

Como se vê, a pretensão executória tem por objeto prestações que não emanam do título que serve
à execução, segundo os seus respectivos elementos de liquidez. Por outras palavras, a prestação
buscada com a execução não corresponde àquela prestação prevista na cláusula 40a, como sendo a
obrigação devida para a hipótese de descumprimento.
Nem tampouco a sanção ajustada sofre alteração em face do disposto no Parágrafo Primeiro da
mesma cláusula Quadragésima, eis que "A multa ora pactuada não é substitutiva da obrigação
assumida, que remanesce à aplicação desta e não exime os agentes públicos do fiel cumprimento do
que foi acordado." (fi. 77)
E se a afirmada nulidade não for declarada pelos Requeridos, que então as declare o juízo. No
entanto, nesse particular, a alternatividade que encarna a pretensão inicial, submeteria ao juízo a
declaração que não se obteve na via Administrativa. Ocorre, porém, que nesse particular aspecto
formal, o terceiro interessado na declaração gravosa sequer integra a relação processual,
circunstância a desafiar a garantia proclamada no art. 472 ao advertir quanto aos limites subjetivos
da lide.
Retornando à questão central, não se está a afirmar que o descumprimento do ajuste, assim
sustentado como fundamento da causa de pedir, não tenha ocorrido. O que se está a considerar é
que o descumprimento alegado não decorre de nenhuma prescrição do título executivo,
circunstância que assim remete a controvérsia ao juízo cognitivo, único apto a aferir o
descumprimento afirmado pelo autor ministerial, bem ainda sua antijuridicidade em face da lei ou
do contrato, bem ainda para aferir a extensão e natureza.
Se há uma conduta antijurídica atribuível à responsabilidade dos Requeridos, esta somente poderá
ser proclamada após exauriente cognição a respeito dos fatos e sua posterior submissão aos efeitos
de lei ou convenção. O pacto por si mesmo não revela a antijuridicidade, nem a sanção que se está
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a perseguir.
Com efeito, as prestações reclamadas com a execução não derivam expressamente do contrato,
fazendo por isso necessário abrir a via cognitiva ampla para descortinar o alegado descumprimento
e, em seguida, prescrever a respectiva sanção.
Quando muito poderia admitir, em tese, que a execução manejada visasse o recebimento de valores
relativos a multa pelo descumprimento da obrigação ajustada, mas não a obtenção de prestação
que não foi expressamente consignada no pacto. Há nesse ponto uma desconexão entre a premissa
e a conclusão.
Feito isso e retornando ao ponto inicial ao tratar da antecipação de tutela, mesmo adotando a
interpretação mais elástica do formalismo processual para admitir a medida em processo de
execução, no mínimo era de se exigir a correlação da medida antecipatória com o objeto da
prestação principal da própria execução, de sorte que o caráter instrumental da medida
antecipatória viesse para constituir sentido de utilidade ou garantia da prestação principal. Afinal, se
assim não fosse, a coisa antecipada terminaria por constituir prestação autônoma, desconexa com a
prestação principal e, por isso, de inusitado caráter satisfativo.
No entanto, no caso vertente, não se vê relação acessória alguma entre a pretensão antecipatória e
a sanção que a rigor deveria constituir-se em simpl

es prestação pecuniária por descumprimento de obrigação consensual especifica, tal como as partes
ajustaram com o título que serve à execução.
Encoberta pelo manto de uma pretensão executória, tem-se, em verdade, autêntica pretensão
cognitiva e na qual torna necessário, primeiro, desvendar o fato do descumprimento do ajuste para,
em seguida, submetê-lo ao regramento normativo (legal ou contratual) e, ao final, estabelecer a
sanção pelo descumprimento, se este restar configurado.
Ao menos em juízo preliminar quanto aos elementos que instruem ou fundamentam o pedido inicial,
descabe a pretensão de roupagem cognitiva que se agitou em leito de procedimento executivo.
Logo, se o pedido principal parece não guardar relação contextual com o procedimento, ou desgarra
da consequência prescrita pelo título executivo, com mais razão descabe a pretensão antecipatória
fundada em premissa insubsistente.
Esses aspectos emergiram à primeira vista. Outras questões de ordem formal poderão ser
examinadas e decididas em momento superveniente, quando melhor amadurecidas, mesmo porque
não incide preclusão pro judicato.
Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela vindicada com a inicial (fI. 37).
Citem os Requeridos para, no prazo de 30 (trinta) dias contados da citação (CPC, art. 632), cumprir
as obrigações de fazer consubstanciadas no título executivo referido e assim comprovar nos autos o
respectivo cumprimento, sob pena de incorrer na multa consensualmente ajustada, sem prejuízo da
responsabilidade pessoal do agente público responsável pelo cumprimento.
Citem ainda os Requeridos para, no mesmo prazo, promoverem o desfazimento de todas as
obrigações a que se sujeitaram nas disposições do título (CPC, art. 642), sem prejuízo de sofrerem
os efeitos previstos no art. 643 e 9 Único, além de multa contratual.
Após intimado o autor da presente decisão, expeçam os mandados de citação.

Brasília, terça-feira, 03/07/2012 às 16h18.

Carlos D. V. Rodrigues
Juiz de Direito
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