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           		RODRIGO EDUARDO GARCIA, brasileiro, solteiro, advogado, portador da cédula de identidade RG n 22.238.400-1 SSP/SP e do CPF/MF sob o n° 122.211.438-09, residente e domiciliado nesta cidade e comarca de Bebedouro/SP, na Rua Oscar Werneck 697, centro, com escritório no endereço abaixo tipografado, vem, respeitosamente, à presença de V. Exa., nos termos do art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal e Art. 4º, I da Lei 4.717/65,propor a presente
Ação POPULAR
                                                   com pedido de liminar
nos termos do art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal e Art. 4º, I da Lei 4.717/65 em face do MUNICÍPIO DE BEBEDOURO, na figura do Ilmo. Sr. Hélio de Almeida Bastos, podendo ser  citado  na  praça  Valêncio  de  Barros , s/nº ,  pelos motivos que passa a expor:

      				PREÂMBULO


 		É o meio constitucional posto à disposição de qualquer cidadão para obter a invalidação de atos ou contratos administrativos ou a estes equiparados lesivos ao patrimônio federal, estadual e municipal, ou de suas autarquias, entidades paraestatais e pessoas jurídicas subvencionadas com dinheiros públicos. 
É um instrumento de defesa dos interesses da coletividade, utilizável por qualquer de seus membros. Por ela não se amparam direitos próprios, mas sim direitos da comunidade. O beneficiário direto e imediato desta ação não é o autor, é o povo, titular do direito subjetivo. O cidadão a promove em nome da coletividade, no uso de uma prerrogativa cívica que a Constituição da República lhe outorga (art. 153 § 31)" 
Os interesses protegidos pela ação popular podem ser concretos (patrimônio, meio ambiente) ou abstratos (moralidade, história, cultura). Sabe-se que não cabe ação popular contra lei em tese. Cabe, porém, contra lei de efeitos concretos, ou lei auto-executável.

 		A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, no inciso LXXIII do seu artigo 5º, estabelece que "qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular.  Sobre a questão da legitimidade predomina o entendimento de que o autor é substituto processual, defendendo em nome próprio interesse alheio, isto é da coletividade. Ousa-se, todavia, o autor a descordar, em parte, do presente pensamento, filiando-se Ao entendimento de Jose Afonso da Silva que defende tratar-se de postulação em nome próprio, por direito próprio, na defesa de direito próprio, que é o de sua participação na vida política do Estado.
O objetivo da ação popular, dentre outros intrínsecos é o de anular o ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência"..
DOS FATOS  E DO DIREITO
Estamos  assistido,  nas principais avenidas da cidade, a um massacre realizado pelo poder público, às arvores plantadas há anos e que estão sendo arrancadas, sem o devido estudo de impacto ambiental e em afronta a inúmeros dispositivos legais, sob o suposto fundamento inaceitável de que estão danificando a rede de esgoto.
Importante mencionar que não se trata de uma ou algumas, trata-se, por enquanto, de centenas, e,  caso o ato administrativo que determinou este ato prevaleça, chegará, em curto espaço de tempo, a milhares e abrangerá TODAS as avenidas da cidade.
O ato, conforme proferido, fere  a legislação e gerará graves prejuízos ao meio ambiente, a qualidade de vida dos cidadãos e indiretamente causará inúmeros outros impactos não só estético, mas também climático, atingindo  ambiente saudável e ecologicamente equilibrado.  
O art. 2º da lei 4.717/1965, traz  um elenco de circunstâncias que podem ser argüidas para demonstrar a  nulidade do atos lesivo, são elas: a) incompetência; b) vício de forma; c) ilegalidade do objeto; d) inexistência dos motivos;
Os art. 182 da Constituição Federal estabelece que:
A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.

A lei 10257 de 10 de junho de 2001 veio regulamentar o referido dispositivo estabelecendo em seu art. 2º e incisos que:
Art. 2º A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais:

VI - ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar:

c) o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou inadequados em relação à infra-estrutura urbana;
f) a deterioração das áreas urbanizadas;
g) a poluição e a degradação ambiental;

XII - proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico;

XIII - audiência do Poder Público municipal e da população interessada nos processos de implantação de empreendimentos ou atividades com efeitos potencialmente negativos sobre o meio ambiente natural ou construído, o conforto ou a segurança da população;

Art. 4º Para os fins desta Lei, serão utilizados, entre outros instrumentos:

III - planejamento municipal, em especial:

s) referendo popular e plebiscito;
VI - estudo prévio de impacto ambiental (EIA) e estudo prévio de impacto de vizinhança (EIV).
Da análise destes dispositivos previstos em lei, verifica-se que o poder público, não observou os ditames legais e vem causando  prejuízos que se tornarão irreversíveis, lesando a população e o meio ambiente 
Presente está o desvio de finalidade, o vício de forma e a inexistência de motivos, capaz de autorizar o Poder Judiciário a anula e suspender o ato, vez que foge a esfera da discricionariedade administrativa.
Não é demais lembrar que a auto-executoriedade do ato administrativo se submete ao amplo controle judicial, pois, in casu, afronta a lei e o interesse  público. Ademais a oportunidade e a conveniência em relação ao ato administrativo subsumem-se ao mérito. 
Padece ainda o ato administrativo de alguns requisitos de validade, dentre eles: objetivo, motivo, finalidade e forma, devendo, portanto, a presunção de validade "juris tantum", ser afastada, diante da inquestionável afronta a lei.  
DO PEDIDO
Face o exposto, 

 		REQUER: A citação do Prefeito Municipal para, apresentar contestação, sob conseqüência de julgamento à revelia e aplicação da pena de confissão sob a matéria de fato.
REQUER:, concessão de liminar, para o efeito de suspender, até o final do processo,  a eficácia do ato atacado por trata-se de ato arbitrário, fora dos limites da lei.
Seja intimado o Ministério Público para oficiar nos autos na qualidade de “custus legis”.
Seja a ação julgada procedente acolhendo a ação e declarada a nulidade do ato, e condenado o réu à perdas e danos, que se apurar, devendo ser revertido aos fundos próprios criados por lei, sem prejuízo do pagamento das custas e honorários de advogado.
		Protesta por todos os meios de prova e dá, à causa, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 
		Nestes Termos.
Pede Deferimento
Bebedouro 14 de setembro de 2005

RODRIGO EDUARDO GARCIA
             OAB/SP 178.926




