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AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 266-DF (89125095) 

RELATOR 
AGRAVANTES 
AGRAVADO 
ADVOGADO 

O EXMO. SR. MINISTRO CARLOS M. VELLOSO 
ARI JOSÉ DE OLIVEIRA E OUTROS 
R. DESPACHO DE FLS. 79/81 
DR. EURY PEREIRA LUNA FILHO 

E M E N T A 

MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. MANDADO DE 
SEGURANÇA COLETIVO. INTERESSES DIFUSOS. 

I O mandado de segurança individual visa à proteção da pessoa, 
fisica ou juridica, contra ato de autoridade que cause lesão, in 
dividualizadamente, a direito subjetivo (CF., art. 52, LXIX). Inte 
resses difusos e coletivos, a seu turno, são protegidos pelo manda 
do de segurança coletivo (CF., art. 52, LXX), pela ação popular (C~ 
F., art. 52, LXXIII) e pela ação civil pública (Lei 7.347/85). 

11 - Agravo Regimental improvido. 

A C Ó R DÃO 

Vistos e relatados os auto~ em que são partes as acima 
das. 

indica 

Decide a Primeira Seção do Superior 
midade, nAgar f'r'0vime n t0 ~.o agravo, nos 
taquigráficas anexas, que ficam fazendo 
julgado. 

Tribunal de Justiça, por unani 
termos do relatório e notas 
parte integrante do 

Custas, como de le~. 

Brasllia, 12 de r;zembro de 1 989. 

~~~~~,"~~7-~~~~"~Z~~,-_________ Presidente 
MINISTRO 

i 

11uJJ-~ 
MINISTRO CARLOS M. VELLOSO 

Relator 

presente 
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AGRAVO REGIMENTAL NO 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 266 - DF 

R E L A T Ó R I O 

! 
12.12.89 

la. Seção 

O EXMO. SR. MINISTRO CARLOS M. VELLOSO: - Trata-se de 

mandado de segurança impetrado por ARI JOSÉ DE OLIVEIRA E OU 

TROS, contra ato dos Srs. MINISTROS DAS MINAS E ENERGIA, DA SAÚ 

DE E DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO, com pedido de citação dos liti~ 

consortes passivos indicados à fI. 3. Objetivam os impetrantes 

que não seja autorizada a importação ou adição de metanol, para 

utilização como combustivel na frota nacional de veiculas automo 

tores, "antes de obtidas as licenças determinadas pela legisla

çao ambiental em vigor, antes de realizados os estudos de Avalia 

çao de Impacto Ambiental por esta legislação determinados, antes 

de elaborado o relatório de Impacto Ambiental - RIMA e da ampla 

divulgação dos resultados conclusivos a respeito da segurança da 

utilização do metanol como combustivel alternativo, frente à saú 

de coletiva e ~.s eXigências da legislação ambiental, bem como so 

bre as cautelas técnicas e os requisitos tecnológicos para o es 

tabelecimento dessa segurança exigida". 

Em despacho de fls. 79/81, com fundamento no art. 212 

do RI/STJ, indeferi o pedido, considerando que, de acordo com a 

doutrina e a jurisprudência, o mandado de segurança individual vi 

sa a proteger, apenas, direito liquido e certo, que é direito sub 

jetivo. Não protege "os meros interesses legitimas, quer 0S dif~ 

sos, quer os coletivos". No presente caso, "a ordem é pedida p.§!: 

ra o fim de serem protegidos interesses difusos, ou interesses 

que dizem respeito ao meio ambiente ll
• Esses interesses encontram 

proteção através do mandado de segurança coletivo, da açao popu

lar e da ação civil pública, "jamais, entretanto, por meio de 

mandado de segurança individual". }W)..J .... J .. A.ÁJ 

12.39.()10.28/48 
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Irresignados, os impetrantes, as fls. 83/91, interpõem 

agravo regimental, sustentando que os "interesses difusos eonsis 

tem de pretensões que interessam e repercutem na vida de um nume 

ro plural de pessoas" e são denominados IImeras interesses" por 

limitações ou preconceito. Nada impede que sejam objeto do manda 

do de segurança individual, assim como podem ser objeto de açao 

popular, mandado de segurança coletivo e ação civil pública. 

É o relatório. 

12.39.01G.28/46 
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MANDADO DE SEGURANÇA N2 266 - DF 

v O T O 

o EXMO. SR. MINISTRO CARLOS M. VELLOSO (RELATOR) 

Ao indeferir, liminarmente, a segurança, escrevi: 

"Tem-se, no caso, mandado de segurança individual. Es 

te, inscrito no art. 52, inciso LXIX, da Constituição, visa 

a proteger direi to liquido e certo não amparado por "habeas 

corpus" ou "habeas data". Direito liquido e certo, protegi

do por mandado de segurança individual, é direito subjetivo 

que decorre de uma relação fático-juridica, vale dizer, fa 

to-norma de direito positivo. Incontroversos os fatos, pode 

ser ajuizado o writ, porque ao juiz será possivel aplicar a 

norma de direito positivo, assim completando a relação fáti

co-juridica. Dessa incidência poderá surgir o direito subje

tivo, caso em que o mandado de segurança sera deferido. O 

direito subjetivo distingue-se do mero interesse legitimo.s~ 

gundo a doutrina e a jurisprudência. Celso Barbi lembra, re 

gistrei em trabalho que escrevi sobre o tema, que os admini~ 

trativistas franceses e italianos distinguem o interesse p~ 

ro e simples do direito subjetivo. Há interesses a que a lei 

confere forte proteção; outros, a lei protege, mas o faz de 

forma mais fraca. Aqueles constituem os direitos subjetivos; 

estes, os meros interesses. Pugnei, na linha da lição 

Celso Barbi, pela interpretação ampla do disposto no art. 

§ 2º, da Lei 1 533, de 1951, para o fim de fazer com que 

mandado de segurança protegesse, também, o mero interesse 

t2.39.Q10.2B/46 
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("Curso de Mandado de Segurança", pags. 88-90). A doutrina 

·2 a jurisprudência, entretanto, não admitiram a interpreta -

çao preconizada. De nado que está assentado, tanto nas li 

ções dos doutrinadores como nos arestos dos Tribunais, que o 

mandado de segurança individual visa a proteger, apenas, di 

reito liquido e certo e que direito liquido e certo é direi

to subjetivo. Noutras palavras: o mandado de segurança indi

vidual não protege os meros interesses legitimos, quer os di 

fusos, quer os coletivos. 

A Constituição de 1988, entretanto, ao instituir o 

mandado de segurança coletivo (CF, art. 5º, LXX), que 

ser impetrado por partido politico com representação 

pode 

no 

Congresso Nacional ou por organização sindical, entidade de 

classe ou associação legalmente constitui da e em funcioname~ 

:~.~ :p.:::'c ~,~.--"03 um ano, fê-lo de forma ampla, vale dizer 

de modo a fazê-lo protetor de interesses -- difusos e co!eti 

vos -- e direitos subjetivos. É o que tenho sustentado em 

trabalhos e conferências ("Principias Constitucionais de 

Processol!, in "Processo do Trabalho -- Estudos em memória de 

Coqueijo Costa", Ed. LTr, são Paulo, 1989, pág. 25). 

No caso sob julgamento, a ordem e pedida para o fim de 

serem protegidos interesses difusos, ou interesses que dizem 

respeito ao meio ambiente. Esses interesses, conforme vimos 

de ver, encontram proteção através do mandado de segurança 

coletivo (CF, art. 5 Q , LXX), da açao popular (CF, art. 52, 

LXXIII) e da ação civil pública (Lei nº 7 347, de 24.7.85) 

jamais, entretanto, por meio de mandado de segurança indivi 

dual. E como, no caso, foi ajuizado mandado de segurança in 

dividual, segue-se o seu incabimento. 

Do exposto, forte no que estabelece o art. 212 do RI/ 

STJ, indefiro, desde logo, o pedido. Publique-se. " 

*********** 

12.39.010.28/46 
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Nas razoes de agravo, sustentam os agravantes que os 

interesses difusos, hoje, constituem direitos que encontram pr~ 

teçào no mandado de segurança individual. Esclareci, no despa-

cho agravado, que já sustentei essa posição. Entretanto, nem a 

jurisprudência e nem a doutrina acolheram esse ponto de vista.Os 

agravantes citam, em seu prol, J.C. Barbosa Moreira. Este, toda 

via, que sempre pugnou pela proteção dos interesses difusos atra 

vés do mandado de segurança, esclarece, ratificando o que está 

no nosso despacho, que IIdoutrina e juriSprudência firmaram-se no 

sentido de que o mandado de segurança é instrumento de proteção 

apenas contra ato que afete de maneira individualizada a esfera 

juridica de alguém. 1I (J.C. Barbosa Moreira, "Legitimação para a 

defesa dos interesses difusos no direito brasileiro ll
, Rev. Foren 

se, 276/1). Hoje, a questão perde relevância, por isso que os 

interesses difusos e coletivos podem ser defendidos através do 

;;-,G:..~,c.~.:::.;::. Coe segurança coletivo (CF, art. 5º, LXX), da aç:::'" 1-''-'1-' ..... 

lar (CF, art. 5º, LXXIII) e da ação civil pública (Lei nº 7347, 

de 1985). 

decisão 

Do exposto, meu voto e no sentido de, nos termos 

agravada, negar provimento ao agravo. rV,u--t~ 

12.38.010.28/46 
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EXTRATO DA MINUTA 

J 

AGRAVO REGIMENTAL NO MS NQ 266-DF (89125095) ReI. Mim. Carlos M 
Velloso. Agravantes: Ari José de Oliveira e Outros. Agravado: R. Des
pacho de fls. 79/81. Advogado: Dr. Eury Pereira Luna Filho. 

DECISÃO: A Seção, por unanimidade, negou provimento ao agravo ncs 
termos do voto do Sr. Ministro Relator. 12-12-89, Primeira Seção. 

Os Srs. Ministros Pedro ACioli, Américo Luz, Geraldo Sobral, I1mar 
Galvão, José de Jesus, Garcia Vieira e Vicente Cernicchiaro votaram 
com o Sr. Ministro Relator. 

Ausente, ocasionalmente, o Sr. Ministro Armando Ro1emberg. 
Presidiu o julgamento o Exmo. Sr. Ministro MIGUEL FERRANTE. 

OFICIAL DE GABINETE 
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