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FORMAÇÃO, EFEITOS E EXTINÇÃO DOS ATOS 
ADMINISTRATIVOS NEGOCIAIS 

Hely Lopes Meirelles 
Juiz aposentado do Tribunal de Alçada de São 
Paulo. Ex-Secretário de Estado dos Negócios da 
Justiça-SP. Professor, escritor e jurista. 

I. Considerações Gerais 

Muito se tem escrito sobre os atos administrativos em geral, 
mas pouco ou nada se tem dito, especificamente, sobre a formação, 
efeitos e extinção dos atos administrativos negociais, ou seja, daqueles 
que são expedidos a requerimento do particular interessado na realiza
ção de um negócio jurídico ou de uma atividade materialdependente 
da aquiescência da Aqministração Pública. Tais atos formam-se, nor
malmente, através de um processo administrativo adequado e regular, 
no qual o requerente deve demonstrar a legitimidade de sua pretensão, 
bem como o atendimento de todas as exigências legais para o deferi
mento do requerido, a ser consubstanciado num alvará, num termo ou 
num simples despacho da autoridade competente. 

Diversamente dos outros atos admJnistrativos, especialmen
te dos normativos, o ato negociai gera, em regra, direitos subjetivos pa
ra o seu destinatário, e quando isso ocorre não pode ser sumariamente 
extinto por anulação, cassação ou revogação. Seus efeitos devem ser 
suportados pela Administração que os expediu, até que, em processo 
regular e com oportunidade de defesa, o Poder Público demonstre o 
vício que propicia a sua invalidação ou o interesse público que justifica 
a cassação de sua operatividade. 

O ato negociai pode ser vinculado ou discricionário e defi
nitiVO ou precário: será vinculado quando a lei dispuser sobre a sua 
formação; será discricionário quando a sua expedição ficar ao alve
drio da autoridade competente; será definitivo quando embasar-se em 
um direito individual do requerente; será precário quando provier de 
uma liberalidade da Administração. Tomemos para exemplo os atos 
negociais de licença, autorização e permissão, por serem os mais fre
qüentes na prática administrativa. 
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A licença, como ato vinculado e definitivo, é expedida após 
a verificação do direito subjetivo do requerente e o atendimento de to
dos os requisitos legais exigidos pelo Poder Públ ico: a autorização, co
mo ato discricionário e precário, pode ser deferida, !legada ou retirada 
sumariamente e a qualquer tempo, a ju(zo da Administração: a per
missão simples é também discricionária e precária, mas a permissão 
condicionada, tendo condições e prazos estabelecidos pela própria 
Afjministração permitente, goza de relativa permanência, enquanto o 
~armissionário cumprir os encargos que lhe foram impostos pelo Poder 
P jblico (cf. nosso Direito Administrativo Brasileiro, 10? ed., RT, São 
Pc..ulo, 1984, pg. 144 e segs.) 

11. A Formação dos Atos Negociais 

Os atos negociais formam-se sempre com a participação do 
particular interessado na sua obtenção, e para tanto há que atender às 
exigências administrativas estabelecidas para sua expedição, comprova
das em processo regular. 

É o que ocorre com a licença para construir ou lotear, em
basada no direito de propriedade e nas normas administrativas corres
pondentes. Em tal caso, a Prefeitura confronta o requerido com os 
textos legais e regulamentares e examina a documentação oferecida, 
deferindo obrigatoriamente o pedido, se estiver em conformidade com 
o direito do postulante e satisfizer as exigências regulamentares, ou da
rá oportunidade ao interessado para esclarecer dúvidas, complementar 
a documentação ou retificar o projeto e o plano de execução. Atendi
das essas exigências, a Administração expede o respectivo alvará; se 
discordante das normas legais, administrativas ou técnicas, a licença é 
denegada em despacho fundamentado, no qual a autoridade competen
te deverá indicar, necessariamente, os preceitos infringidos e os moti
vos do indeferimento, para possibilitar ao interessado o recurso cabível. 

O mesmo se verificará num pedido de permissão condicio
nada para qualquer atividade dependente da aquiescência do Poder Pú
blico. Quanto à permissão simples e à autorização, sempre discricioná
rias e precárias, a Administração é livre para deferí-las, indeferí-las ou 
extingu í-las a qualquer tempo e independentemente de motivação. 

O que cumpre distinguir para a formação do ato negociai 
são os requisitos para sua expedição e os efeitos para o seu destinatá-
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rio , pois ora o pedido esteia-se num direito individual do requerente 
(direito de construir, por exemplo), ora resulta de uma liberalidade da 
Administração (a ocupação provisória de um terreno público, por 
exemplo) . No primeiro caso, a Administração é obrigada a deferir, em 
caráter definitivo, o requerido, desde que o interessado atenda às exi
gências admin istrativas; no segundo, não se impõe o atendimento do 
pedido, ainda que o requerente justifique a sua pretensão, e, se atendi
do, sê-lo-á sempre em caráter provisório, porque o ato negociai precá
rio não gera direito subjetivo para o seu beneficiário mantê-lo indefini
damente. 

111. Os Efeitos dos Atos Negociais 

Os atos administrativos negociais produzem efeitos concre
tos e individuais para os que dele participam, gerando direitos, obriga
ções e encargos recíprocos para a Administração que os expede e para 
o particular que os recebe. 

Normalmente os atos administrativos negociais são de inte
resse exclusivo do particular, mas em certos casos atendem a uma con
veniência da Administração em obter determinada atividade ou serviço 
útil à coletividade, e quando isto ocorre o Poder Público estabelece as 
condições de sua prestação e seleciona os interessados dentre os que se 
propuseram a realizá-lo. 

Embora unilaterais, esses atos impõem às partes - Admi
nistração e administrado - a observância de seu conteúdo e o respeito 
às suas disposições para a execução de seu objeto. Enquanto os atos 
administrativos normativos são genéricos, os atos negociais são sempre 
específicos, operando efeitos jurídicos entre as partes . 

... 
O que convém distinguir são os efeitos do ato negociai vin

culado e definitivo, do ato negociai discricionário e precário, principal
mente quando se cuidar de sua extinção. 

IV. A Extinção dos Atos Negociais 

Expedido o ato negociai vinculado e definitivo, nem por is
so fica a Administração impedida de extingu í-lo, desde que ocorra jus
to motivo para a sua invalidação. O que a Administração não pode é 
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invalidá-lo sumariamente, sem demonstrar, em procedimento regular e 
com oportunidade de defesa, a causa de sua extinção, pois que, se para 
a expedição do ato foram exigidos tantos requisitos, não se compreen
de que possa esse mesmo ato ser suprimido sumariamente e sem justifi
cativa legal para a sua anulação, cassação ou revogação. 

Anula-se o ato negociai que contém ilegalidade na sua ori
gerr ou formação; cassa-se o ato quando ocorrer ilegalidade na sua 
ex•.cução; revoga-se o ato quando sobrevier motivo de interesse 
pú 'Jii co para cessação de seus efeitos. Mas - repita-se - em todos 
essE's casos a Administração deve expor os motivos de sua extinção, em 
procedimento regular e com oportunidade de defesa. É o princípio do 
devido processo legal, que rege toda atuação do Poder Público nos ca
sos em que afeta ou pode afetar direito individual do particular (STF, 
RDA 70/139, 70/142, RDP 26/147; TFR, AMS 84.840-RJ, in DJU 
de 28.11.1979). 

Entretanto, oem sempre a Administração obedece aos cri
térios jurídicos para a invalidação dos atos negociais, pois vem anulan
do, cassando e revogando licenças e permissões condicionadas, e ou
tros atos dessa espécie, sem comprovação do motivo autorizador da 
extinção e sem oportunidade de defesa para o interessado na sua ma
nutenção. Essa prática da Administração merece ser coibida, até mes
mo no interesse do Poder Público em evitar demanda, quando a regu
laridade da extinção do ato poderia ser demonstrada satisfatoriamente 
no devido processo legal, sem os encargos e a morosidade dos pleitos 
judiciais. 

Bem por isso, o Ministro Victor Nunes Leal, em criterioso 
voto no Supremo Tribunal Federal, ponderou que: "O elementar prin
cípio de defesa deve ser obrigatório para a Ac:ttninistração. Quando 
descumprido, no processo penal, declaramos a nulidade, mesmo em 
benefrcio de celerados. Entretanto, permitimos que um vultoso patri
mônio seja retirado da posse do particular sem atenção ao requisito 
mínimo da defesa. Parece que estamos necessitando, nessa matéria, de 
uma construção doutrinária que não institucionalize o arbftrio" (cf. 
voto no mandado de segurança 18.028-DF, in RDP 7/281). 

Realmente, esse salutar princ(pio vem sendo relegado no 
âmbito da Administração, permitindo-se que a autoridade invalide atos 

Estudos de D i r. Púb lico , São Paulo IV ( 1) jan ./jun. 1985 



7 

negociais, regularmente expedidos em favor do particular, sem dar-lhe 
a mínima oportunidade de defesa, o que estimula o arb(trio, ensejan
do o abuso de poder e o desvio de finalidade, só corrigíveis na via judi
cial. 

A audiência do interessado é sempre necessária na extinção 
dos atos negociais vinculados e definitivos, à semelhança do que ocorre 
nos processos judiciais em que se visa desconstituir situações jurídicas 
geradoras de direito individual subjetivo, pois, como advertiu Eduardo 
Couture, "Nunca habrá justicia, si, habiendo dos partes, solo se ha 
oido la voz de una" (lntroducción ai Estudio del Processo Civil, Bue
nos Aires, 2é! ed., pg. 141). 

Não se nega à Administração a faculdade de extinguir os 
seus próprios atos quando ilegais ou contrários ao interesse público. O 
que se nega é a conduta arbitrária da autoridade que, a pretexto de ile
galidade ou ofensa ao interesse público, invalida ato negociai vinculado 
e definitivo sem possibilitar ao destinatário a demonstração da suare
gularidade e a inexistência de ofensa ao interesse público. 

V. Conclusões 

Diante dessas considerações de ordem jurídica, concluímos: 

19) Os atos administrativos negociais podem ser vincula
dos e definitivos ou discricionários e precários. 

29) Os atos negociais vinculados e definitivos só podem 
ser extintos por justo motivo, demonstrado em processo regular e com 
oportunidade de defesa para o seu destinatário. 

... 
39) Nula é a extinção dos atos negociais vinculados e defi

nitivos, sem o devido processo legal. 

49) Os atos negociais discricionários e precários podem 
ser extintos sumariamente e a qualquer tempo. 
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"DIREITO A HABITAÇÃO" 

Adilson Abreu Dallari 
Ex-Secretário Municipal da Administração da Pre
feitura de São Paulo_ Professor Titular, de Direito 
Administrativo , na Faculdade de Direito de São 
Bernardo do Campo e Livre Docente na Pontifícia 
Universidade Católica- SP. 

A lei não tem palavras inúteis. Essa afirmação consagra um 
dos principias elementares da hermenêutica. Ela vale para a aplicação 
das normas jurldicas em geral, mas deve ser tomada com especial con
sideração, quando se cuida da interpretação das normas constitucio
nais. A Constituição não tem palavras nem disposições inúteis. 

A Constituição consagra uma opção política fundamental, 
abriga os valores maiores e essenciais para a vida de uma determinada 
sociedade, condicionando a validade de todas as normas de hierarquia 
menor e até dos costumes e princípios gerais de direito que asseguram 
a plenitude do ordenamento. • 

Assim, diante de um preceito constitucional, deve o intér
prete procurar extrair a máxima significação e o máximo conteúdo de 
seu enunciado, ainda e especialmente quando isso não afiara à primei
ra vista. 

Quando a Constituição afirma que, todo poder emana do 
povo e em seu nome é exercido, não é dado ao intérprete considerar 
tal expressão como simples figura de retórica, Ttlero adorno ao texto 
constitucional. Muito ao contrário, cabe ao jurista condenar, como 
anti-jurídica, como inconstitucional, qualquer norma legal, conduta ou 
interpretação que possa anular ou reduzir a fiel observância da mani
festação da vontade do povo por parte de toda e qualquer autoridade. 

É ilícita, inconstitucional, passível de sanção a conduta de 
uma autoridade no sentido de utilizar a máquina governamental em 
benefício de uma dada pessoa, candidatura ou corrente política, isto 
porque todo poder emana do povo e, assim, somente é legitimamente 
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exercido em nome de todo o povo e nunca em favor de uma parte ou 
segmento desse mesmo povo. 

No entanto, condutas desse tipo são normais, corriqueiras 
e acabam até mesmo por serem aceitas pela população. Mas o jurista 
não pode se conformar, muito especialmente quando a violação atinge 
o texto constitucional. 

O que ocorre, porém, é que raramente se tem noção de que 
uma determinada conduta está ferindo uma norma ou princfpio cons
titucional. É o caso, por exemplo, da atual política econômica brasi
leira, confessadamente recessiva e geradora do desemprego. Muita 
pouca gente tem noção de que essa política é inconstitucional e que ao 
adotá-la o Presidente da República está cometendo crime de responsa
bilidade. 

Com efeito, o art. 160, V, da Constituição Federal esta
belece como um dos princípios fundamentais da ordem econômica e 
social a "expansão das oportunidades de emprego produtivo", e o arti
go 82 qualifica como crime de responsabilidade "os atos do Presidente 
que atentarem contra a Constituição Federal". 

Estas considerações são feitas apenas para demonstrar a 
que nível chegou entre nós a desconsideração para com o texto Cons
titucional: violar a Constituição não acarretá qualquer conseqüência. 

Talvez seja por esse motivo que ainda não mereceu maior 
cuidado, entre nós, um dos mais elementares e fundamentais dire itos 
da pessoa humana e que está deveras amparado pela Constituição: o 
Direito à Habitação. 

... 
É bem verdade que os estudos de direito urban(stico são 

bastante incipientes no Brasil. Até bem poucos anos, este era um país 
de população predominantemente agrícola, como ocorria desde a sua 
colonização. 

O processo de urbanização, caracterizado pelo crescimento 
da população urbana em índices superiores ao crescimento da popula
ção rural, acabou por causar o congestionamento e a saturação das ci
dades, afetadas por uma sensível perda da qualidade de vida. 

Estudos de D ir . Público . São Paulo IV (1). jan. / jun. 1985 
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Com isso, afloraram e cresceram as preocupações com a or
ganização conveniente dos espaços habitáveis, inclusive quanto aos as
pectos jurídicos, ativando-se o direito urbanístico, especialmente no 
que pertine à propriedade privada urbana. 

Já temos uma noção de que a propriedade urbana é subs
tan ;ialmente diferente da propriedade rural. Esta depende do traba
lh o de seu proprietário. A primeira está muito mais relacionada com 
as -:~ções empreendidas pela coletividade e pelo Poder Público. O valor 
de L.m lote de terreno depende do uso que se possa fazer dele e da in
fra estrutura de serviços urbanos postos à sua disposição. 

Portanto, cada específica propriedade urbana interessa a 
toda coletividade e todos os membros da coletividade têm direito de 
desfrutar dos beneHcios oriundos do esforço e do trabalho conjunto. 

Merecem especial consideração e ensejam um enorme de
senvolvimento as quatro idéias básicas lançadas por PEDRO ESCRI
BANO CO L LADO em seu magnífico livro sobre "La Propiedad Priva
da Urbana": a atividade urbanística deve ter como objetivo assegurar 
o acesso à habitação: deve promover a distribuição equitativa dos 
benefícios do planejamento; deve proporcionar o rendimento ótimo 
do solo; e deve estar dirigida no sentido da satisfação dos interesses 
da comunidade. 

Ao discorrer sobre a primeira dessas idéias, o notável autor 
espanhol sustenta que o acesso à propriedade está ligado à idéia da ha
bitação como um bem social, indispensável e inerente à dignidade da 
pessoa humana e decorrente do conceito de propriedade como função 
social. 

... 
Caberia, agora, perguntar: tal concepção teria amparo no 

sistema jurídico brasileiro? E a resposta será afirmativa, se soubermos 
extrair todo o significado dos preceitos constitucionais vigentes. 

Em primeiro lugar, a Constituição Federal, em seu artigo 
160, 111, coloca como um dos princípios basilares de nossa ordem eco
nômica e social a idéia da "função social da propriedade". Cabe repe
tir que isto não é uma simples figura de retórica, destituída de sentido 
ou de positividade. 
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Conforme já tivemos oportunidade de consignar em nosso 
trabalho sobre "Desapropriação para Fins Urbanísticos": "De acordo 
com a formulação Constitucional, o sistema jurídico brasileiro somen
te consagra, comporta e ampara o direito de propriedade enquanto e 
na medida em que ele estiver cumprindo uma função social". 

A ·idéia de propriedade como função social, encampada pe
la Constituição, abre imensas possibilidades de uma atuação urbanísti
ca eficiente por parte do Poder Público. Pelo menos, de imediato, já 
revela que a detenção da terra urbana com propósitos puramente espe
culativos, para auferir as plusvalias decorrentes do trabalho da coletivi
dade, não tem e não pode ter amparo legal. 

A propriedade privada, no Brasil, deve cumprir uma função 
social e, em termos de propriedade urbana, a habitação é a primeira 
de suas funções. Só por isso já estaria juridicamente amparada uma 
ação mais agressiva da Administração Pública no sentido do desenvol
vimento de programas habitacionais de caráter sociai. Há mais, porém. 

O artigo 153 da Constituição Federal em vigor, que enfeixa 
os Direitos e Garantias Individuais, coloca em primeiro lugar, no pró
prio "caput" do artigo, o direito à vida. 

Ora, é elementar que todo ser humano vive em um deter
minado lugar. Todo cidadão, bem ou mal, habita em um determinado 
lugar. Sempre haverá um determinado ponto, que servirá como sede 
de exercício de todos os demais direitos assegurados e garantidos pela 
Constituição. 

É certo que o texto constitucional nãodefende e ampara a 
vida solta no éter, nem garante coisa alguma a um cidadão nômade 
permanente, errante, não localizado. 

Pode-se, portanto, afirmar, que a Constituição Federal ga
rante e assegura o Direito à Habitação, a todos os brasileiros, sem dis
tinção, permitindo, autorizando e até mesmo determinando uma atua
ção supletiva do Poder Público, no sentido de assegurar o acesso à 
habitação aos que dela ainda estão privados. 
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Estas noções rendem ensejo a enormes e significativos des
dobramentos, especialmente no campo da jurisprudência, onde já se 
conhecem algumas decisões prestigiando o uso da terra cumprindo sua 
função social, dando-lhe supremacia sobre a concepção tradicional e 
individualista de propriedade. 

Para que possam desenvolver-se, porém, será necessário res
ta il rar o conceito e o prestígio da Constituição como lei suprema, con
fe rindo o máximo de positividade e eficácia às suas normas e, muito 
especialmente, aos seus princípios. 

... 
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O PROCURADOR DO MUNIC(PIO DE SÃO PAULO, FRENTE AO "RENAS
CER DO MUNICIPALISMO". CONSIDERAÇÕES SOBRE A NECESSIDADE 

DE MELHOR DEFINIÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. 

Rodolfo de Camargo Mancuso 
Procurador :Vlunicipal em exercício na Secretaria 
~1unicipal de Educação. Professor Assistente
Doutor na Faculdade de Direito de São Paulo-lJSP 

I. Propósitos deste estudo: a) uma contribuição para a rede fi
nição do conceito funcional e finalidade de atuação do Procurador do 
Município de São Paulo; b) proposta de tratamento do tema a nível 
da lei local e bem assim de sua inclusão dentre os Itens a serem delibe
rados na Assembléia Constituinte. 

Segundo uma ótica clássica, os interesses, conforme seu 
grau de abrangênCia, ou sua referibilidade subjetiva, classificam-se em 
individuais, coletivos e públicos(ll. Essa tripartição merece, desde logo, 
duas considerações críticas: em primeiro lugar, ela não significa dife
rença essencial ou substancial entre esses termos, porque os interesses, 
quaisquer que sejam suas modalidades, estão todos situados no mesmo 
plano da "existência -utilidade"( 2 l, isto é, no plano fático. Em segun
do lugar, o termo "público" é plurívoco, por isso que ele, conquanto 
seja primordialmente ligado à idéia de "Estado"(3 l, apresenta forte si
nonlmia com os vocábulos "geral" e "social", estes primordialmente 
referenciados à "sociedade civil". 

Essa relativa confusão conceitual repousa num dado jurídi
co-sociológico relevante: conquanto o Estado deva, por definição, ten-

... 
(l) V., a propósito, Yicente GRECO FILHO, "Direito Processual Civil Brasi

leiro ", ed. Saraiva , São Paulo, 1981 , vol. 1, p.13. 

(.:2) Cf. Andre GERYA..IS, "Quelques réflexions à propos de la distinction des 
droits et des intérêts ". In ·'Yiélanges en honneur de Paul RO CEIE R". 
t. l.. ed. Dalloz & Sirey , Paris. 1961. p. 242. 

f'i\ U Lo ui;: COl-PET · '·( .. . ) les intérêts publics, qui forment l'intérêt de 
I "Etat ". ·'L 'artion en justice des personnes morales de droit priYé .,_tese. 
Aix-en-.\ larseille. França . 197 -i , p . .:264. 
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der à realização do bem comum, verifica-se que nem sempre se reco
nhece a identificação entre o interesse do Estado e o bem comum, isto 
é, entre a atividade estatal e a persecuçãu dos objetivos compatíveis 
com o bem estar da população. Isso porque, embora esses dois termos 
da equação possam se compatibilizar a nível teórico, verifica-se que, na 
prática, a atuação estatal pode se distanciar da finalidade adrede traça
da ( "détournement du pouvoir"), ou pode se revelar excessivamente 
o r. e rosa e desproporcional frenté ao benefício co limado ( "exces du 
pr.uvoir"). 

Por outras palavras, haveria dois campos distintos, que ora 
se sobrepõem, identificando-se; ora se distanciam, tangengiando-se, 
apenas. Por exemplo, quando o Estado determina providências efica
zes e racionais no combate à violência urbana, ocorre a identificação 
entre o interesse do Estado e o interesse "social" ou "geral", visto que 
ambos são convergentes nesse caso. Mas, quando a realização de uma 
obra pública de alto custo se revela não-prioritária ou excessivamente 
onerosa ao ver da população, os interesses em questão se distanciam e 
até, por vêzes, se tornam divergentes. 

Essa diversidade conceitual ou essencial entre o que consti
tui o interesse estatal e o que consu lta ao interesse social, ganha colo
ração especial quando se trate de "eleger" a instituição ou órgão que 
representará em Juízo aqueles interesses. Em princípio, o interesse da 
"sociedade" é de ser tutelado pelo Ministério Público<4 >. Ao passo 
que os entes políticos (União, Estados, Municípios) constituirão seus 
órgãos de representação judicial (e mesmo extra-judicial), normalmen
te chamados "Procuradorias"<5 >. 

(4) - Diz Micliele-Laure RASSAT: " le ministere public est clone en toute ma
tiere ( civile ou répressive), et à tout moment forigine de l'action ou dé
roulement du proces) , l'organe de la lo i, chargé de l'interpréter pour la 
défendre". "Le Ministére Public en tre son passé et son avenir", ed. Libr. 
Gén. Droit et Jurispr. , Paris, 1967 . p. 145_ 

(5) - Tomá~ PARÁ FILHO prefere a expressão "Procuradoria Geral". "que 
deita raízes, mais fundamente, em nossa tradição constitucional e admi
nistrativa, na qual sempre despontou a figura do Procurador da Fazenda, 
do Erário ou do Estado". ("A adYocacia do Estado e o controle de legali
dade da administração pública". in Rev. Pro c. Geral E~t. S. Paulo (.5), 
out. 1974, p. 82. 
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Ocorre que a imbricação e a constante interação entre os 
interesses do Estado e da sociedade é tão intensa, que por vezes leva a 
situações de perplexidade ou de divergência interna entre as institui
ções encarregadas de representá-los. Por exemplo, no tocante à assis
tência judiciária aos hiposuficientes, sustenta-se que não pode caber à 
Procuradoria do Estado( 6 >, mas, contrariamente, também se entende 
que tal função "não é própria do Ministério Público, devendo ser exer
cida pelos órgãos de advocacia do Estado."(?>. De outra parte, há paí
ses, como a Itália, onde não existe o Ministério Público como institui
ção autônoma, sendo tal função desempenhada pela assim chamada 
''magistratura requerente"( 8 l. Outrossim, em nosso pafs, conforme as 
vicissitudes e contingêndàs das organizações judiciárias locais, nem 
sempre as atividades desenvolvidas pela Advocacia estatal e pelo M. P. 
se apresentam nitidamente diferenciadas: pode ocorrer, por exemplo, 
que o órgão do M.P. promova as execuções fiscais (C. F., art 126)(9 >. 

Presentemente, os casos de atuação do M.P. e da Advocacia es
tatal tendem a fiéar melhor delimitados, na medida em que aquela ins
tituição está dotada de uma Lei Orgânica a nível nacional; e, no Esta
do de São Paulo, a instituição se viu também beneficiada por uma Lei 
Orgânica( 10 >. De outra parte, está em exame um ante-projeto de lei 
orgânica da Procuradoria Geral em nosso Estado, com o que se atende
rá à proposição há tempos expendida por um de seus mais ilustres inte
grantes: " ... a Advocacia do Estado, assim no sentido preventivo ou 
consultivo, assim no sentido ativo de representação judicial da Fazen
da Pública, deve ser constituída sob forma de sistema, provida, obvia
mente, de órgãos centrais. De modo que o tratamento preventivo e 
contencioso dos interesses jurídicos do Estado tenha, efetivamente, 
aquele indeclinável sentido de organicidade, para que hoje não se deci
da diferentemente do que se decidiu ontem e para que amanhã não se 
inanize o que se fez hoje, em tão repetida quão perniciosa versatilida
de, comprometedora dos legítimos interesses do trário e do império 

( 6 ) - Art. supra , p. 84. 
( 7) - Cf. V. GRECO FILHO, oh. e t. cits., p. 160, nota n9 2. 
( 8) - Cf. CI:''iTRA. DINA.\l-\RCO & GRt\fOVER. "Teoria geral do processo ", 

ed. Rev. Tribs. , São Paulo. 1983. p. 176. 
( 9 ) - Idem. p. 178. 
(10) Leis complementares n9s : 40/ 81 (federal) e 304/ 82 (estadual). 
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do prindpio de legalidade"l 11 '. De resto, a outorga de melhor estrutu
ra à Advocacia Estatal, por meio de lei orgânica espedfica, dará cum
pri menta ao art. 51 da Constituição de nosso Estado, onde se dispôs 
que "a carreira de Procurador do Estado será organizada em lei. .. ". 

"Quid juris" no tocante à Procuradoria do Municlpio de 
Sã() Paulo? Trata-se, no caso, da representação judicial e extra-judicial, 
co ntenciosa e consultiva, da maior metrópole da América Latina, cujo 
o P.:amento é o quarto do país e cujas performances nos mais diversos 
carr .pos de atividade são tão sabidas que seria fastidioso mencioná-las, 
especialmente no que tange aos campos econômico, cultural e da pes
quisa científica. É fato notório que para São Paulo converge a atenção 
geral do pais. Estaria nossa cidade dotada de um corpo orgânico e 
bem estruturado, em termos de Procuradoria? Está a classe dos Pro
curadores organizada em carreira, entendida esta não apenas em senti
do formal, de mera alteração de letras e números funcionais, mas de 
efetivo progresso e perspectivas futuras em função do aprimoramento 
profissional de seus integrantes? Têm as Administrações que se vão su
cedendo, conhecimento preciso das funções e prerrogativas do Procu
rador do Munic(pio? É com o empenho de todos, desde agora, que 
poderemos, por certo, dar resposta afirmativa a questões dessa natureza. 

Esse "statu quo" pode e deve merecer a atenção da Admi
nistração, com vistas a estimular o exerc(cio de um "munus" público 
que, por definição, deve ser fomentado e prestigiado pela urbe, qual 

(ll) - Cf. Tomás PARÃ FILHO, art. cit. retro. p. 82. 
Há dissensão quando a saber se o interesse da pessoa jurídica de direito 
público "corresponde" ao interesse público. \'icente GRECO FILHO 
anota que , em nosso Estado, "domina a interpretação de que intere~se 
público não é necessariamente o interesse de ~ssoas jurídicas de Direito 
Público, porque estas podem também ter interesses patrimoniai~ que não 
cheguem a configurar um verdadeiro interesse público( ... )". Oh. e ml. 
cits., p. 1.'56. Todaúa, parece-nos que mesmo no campo dos intereose~ 
patrimoniais dos entes políticos, não se pode ab~trair o interesse público. 
cw;o contrário se configuraria o arbítrio ou o des\io de finalidade. Onde 
a atividade administratin - em qualqut>r nÍYel ou forma - :-e distancie 
do interesse público. ela deixa de ser legítima. porque ela ~ó se justifir·a 
na medida em que oe compatiLiliza com o hem comum. (0 tema com
porta outro; desdobramento;-. incabíYei~ nesta oede.) 
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seja sua própria representação judicial e extra-judicial, contenciosa e 
consultiva; outrossim, há que atender o l(dimo direito público subjeti
vo que assiste a todos os paulistanos de ver sua cidade dotada de um 
corpo de Procuradores à altura de sua pujança e projeção, visto que a 
boa e eficaz defesa e representação do Munic(pio em Juízo é fator de 
tranqüilidade e segurança para os mun(cipes. 

A forma pela qual se pode atender aos interesses da Admi
nistração, da população e dos Procuradores é a mesma utilizada pelo 
M.P. a n(vel nacional e local e que está em vias de ser empregada pela 
Procuradoria de nosso Estado: a elaboração de Lei Orgânica, na qual 
se estipulem as diretrizes, se fixem os princípios, se organize a progres
são funcional, se estabeleçam os direitos e deveres, se preservem as 
prerrogativas. Visto que, presentemente, toda a nação se volta parare
pensar os valores desde há muito estabelecidos; que todos os segmen
tos sociais são convidados para exporem a nível local e nacional suas 
idéias e sugestões; que, enfim, se está caminhando para uma "demo
cracia participativa"C12 >, parece-nos ser o momento azado para expor 
estas considerações, -a título de contribuição modesta para uma redefi
nição, "de lege ferenda", da função do Procurador do Município de 
São Paulo. Essa redefinição poderá fazer-se, preferivelmente, conju
gando-se esforços a nível da Assembléia Nacional Constituinte (estabe
lecendo-se, nitidamente, a colocação institucional das Procuradorias de 
Fazenda), e, bem assim, a nível local, com a elaboração da Lei Orgâni
ca da Procuradoria deste Munic(pio. 

11. A Procuradoria do Município e a ·tutela do "peculiar inte
resse" da cidade de São Paulo. Necessidade e conveniência de Lei Or
gânica estruturadora dessa carreira. 

A Advocacia do Estado, seja a exercida pelos Procuradores do 
Munic(pio, do Estado ou da União (esta última chamada "da Fazenda 
Nacional") não se confunde com a advocacia "comum" ou de "clien
tela", assim como não é exatamente similar ao Mio.istério Público, em
bora deste se aproxime bastante, a certos respeitosC 13 >. 

(12) - V .. a propósito desse tema . o artigo de Paulo Affonso LE\1E !\1ACHADO. 
"Administração participada e interesses co letivos", in "A tutela dos inte
resses difusos", coord. A.P.GRl.\'OYER, ed. :\1ax Limonad. São Paulo. 
198-l , p. 46 e s. 

( LJ) Essa aproximação conceitual não é de ca usar espécie. se considerarmos 
que. historicamente. o :\I.P. surgiu mesclado aos "gens du Roi " . ao5 "avo
cats du Roi ". Cf. :\1.L.RASSAT. oh. cit., pp. 16-17. 
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Assim, declara o art. 71 do Estatuto da OAB que "a advo
cacia compreende, além da representação em qualquer juizo ou tribu
nal, mesmo administrativo, o procurató~:c extra-judicial, assim como 
os trabalhos jurldicos de consultoria e assessoria e as funções de dire
toria jurldica". Este seria o "núcleo comum" da advocacia em geral. 
Todav ia, na Advocacia do Estado, há um "quid" diferenciador: o Pro
cur<,dor não é apenas o representante judicial e extra-judicial do ente 
po ~ítico, mas, na medida em que cabe ao Estado fazer atuar a ordem 
pÚ ~) Iica e favorecer o bem comum, o Procurador não atua como sim
ples advogado, mas também lhe compete a função de "custos legis", 
de fiscal do cumprimento da lei. Isso significa que ele "defende" o 
ente pol ltico na medida em que a atuação desse ente se pauta pela te
galidade e pela probidade administrativa. Tal se dá porque, na advoca
cia do Estado, os interesses em questão são de ordem pública, e não 
particular; de modo que a representação deles só se legitima se e en
quanto esses interesses sejam compat(veis com a legalidade e a probi
dade administrativa. 

Assim, quando o Código de Processo Civil declara que os 
Procuradores representam ativa e passivamente em juízo a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Territórios; e que os Munic(pios são 
representados pelo Prefeito ou pelo Procurador (art. 12, I e 11), é claro 
que tal representação é um "munus público", de que o Procurador so
mente se desincumbirá a contento quando pautar sua atividade pelo 
contraste entre o que o Administrador quer fazer e o que a lei indica 
ser o "modus faciendi". Não se trata, evidentemente, de uma ingerên
cia no poder discricionário da Administração, mas, ao contrário, de 
subministrar a esta os subs(dios jur(dicos necessários para que os atos 
da Administração ganhem validade, eficácia e permanência. Nesse sen
tido, é claro que o Procurador aparece como um aliado da Administra
ção, seja prevenindo quanto à impossibilidade ou os riscos da realiza
ção de um ato, seja produzindo os instrumentos'"'jurldicos necessários 
para que os atos viáveis se tornem legalmente eficazes. 

Sob esse ângulo, o Procurador aparece como o guardião da ju
risdicidade dos atos administrativos, notadamente quando ele atua na 
área consultiva e de assessoramento . É inegável a segurança e a tran
qüilidade que um Administrador pode ostenta r quando conta com a 
colaboração do Procurador que bem o assessore na parte jurídica. Isso 
é tão mais verdadeiro quando se sabe que a jurisprudência tem evoluldo 
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no sentido de que mesmo os atos discricionários são passlveis de con
traste jurisdicional, quanto aos aspectos de forma, motivação e finali
dade(l4l. É preciso sempre lembrar, com SEABRA FAGUNDES, que 
"admin istrar é aplicar a lei, de oHcio", de modo que u'a administração 
que se distancie da lei é, no mínimo, incoerente com o que há de mais 
elementar na gestão da coisa pública. 

Atuando, assim, como representante e como "custos legis", 
a função do Procurador se avizinha do tipo de atividade desempenhada 
pelo Ministério Público(15 l. Como explica Vicente GRECO F I LHO, 
com a autoridade de processualista e Procurador de Justiça, o básico, 
na atividade do M. P. é que ele atua sempre na defesa de um interesse 
público, seja determinado (por exemplo, como curador do revel citado 
por edital ou por hora certa), ou indeterminado (um bom exemplo 
desta última espécie nos parece ser a ação civil pública "por danos cau
sados ao meio ambiente", visto referir-se à tutela dos interesses difu
sos)(l6 l . Também, ao nosso ver, a atividade do Procurador se pauta 
pela tutela ao interesse público, já que é de evidente interesse público 
que a atividade administrativa seja proba e eficaz, pautando-se pelo 
respeito à lei e aos direitos e garantias individuais. 

Daí, uma certa proximidade entre as atividades da Advoca
cia do Estado e do Ministério Público. Além de ambas as instituições 
integrarem o Poder Executivo, elas se tangen.ciam no campo da atua
ção prática. Como lembra Eduardo Lobo BOTELHO GUALAZZI, 
ex-Procurador do Munic(pio, hoje Procurador do Estado e administra
tivista, "se o Ministério Público é responsável perante o Judiciário, pela 
defesa da ordem jurldica e dos interesses indisponíveis da sociedade, a 
Procuradoria Geral do Estado é o órgão que a representa, judicial e ex
tra-judicialmente, e exerce as funções de consultoria do ,Executivo e da 
Administração em geral, bem como de assistência judiciária aos neces
sitados (art. 48, caput da Constituição do Estado de São Paulo" (. .. ). " 

(1-1-) Y .. sobre o tema . Ada Pellegrini GRI~OYER . "As garantias constitucio
nais do direito de ação". ed. Rev. Tribs .. São Paulo . 1973. pp. 153/1 58. 

( 15) \ -.. a propósito. Tomás PAR:\ FILHO . art. cit. , p. 74. 

(16) - Ob. e vo l. ci t .. p. 15-1-. Sobre a ação ci\il pública frent e ao~ interesses di
fu,;o~. \ . ·'A ação civil púb lica e a tutela jurisdicional dos interesses di fu 
~:; ·-. de CA.\IARGO FERRAZ . .\IILARÉ e ~ERY ]R .. ed. Sarai,·a . ~ . 

Paulo. 198-1- . pp 1.'5 e'· 
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Enfim, a Procuradoria Geral do Estado é órgão substancialmente asse
me lhado ao Ministério Público . As funções de ambos entrecruzam-se, 
amalgamam-se, são circulas secantes"0 7 J . 

Na verdade, o que há entre ambas as instituições é um 
núcleo comum, a par de certas diferenças específicas. No núcleo co
m•J m, como já lembrado, estão a tutela do interesse público, a organi
ze,:ão hierárquica em carreira, a indisponibilidade das atribuições. Nas 
di fe renças especificas contam-se a titularidade para a promoção da 
ação penal pública ( "dominus litis"), o acompanhamento de "atos in
vest igatórios, junto a organismos policiais civis e militares ou adminis
trativos", as funções específicas nas Curadorias de Ausentes, Incapazes 
e de Massas Falidas , etc.<l8 J. 

De todo modo, não resta a menor dúvida de que a Advoca
cia do Estado, o Ministério Público, os advogados "stricto sensu" e a 
Magistratura formam, jUntos, toda uma estrutura necessária ao funcio
namento da máquina judiciária. Isso resulta da simples constatação da 
atividade forense, como também da própria Lei. Diz o Estatuto da 
OAB (Lei n<? 4215/ 63, arts. 68 e 69): "No seu ministério privado o 
advogado presta serviço público, constituindo, com os juízes e mem
bros do Ministério Público, elemento indispensável à administração da 
Justiça". "Entre os ju(zes de qualquer instância e os advogados não há 
hierarquia nem subordinação, devendo-se todos consideração e respei
to rec í p rocas". 

Assim, abstraindo-se de certas peculiaridades específicas da 
atuação de cada qual desses profissionais, pode-se falar que, "in gene
re", todos eles integram a classe dos juristas, quer dizer, dos profissio
nars do Direito. Quando esses juristas são remunerados pelo Estado 
(M. P., Magistratura, Advocacia do Estado), tornam-se eles servido
res públicos diferenciados, porque sua atuaçãõ não encontra símile 
nas atividades dos demais servidores que compõem o ' ~taff" da Admi
nistração. Nem por outra razão, de resto, a Constituição do Estado de 
São Paulo engloba num cap(tulo (Do Poder Executivo) o Governador, 
os Secretários, o M. P. e a Procuradoria Geral do Estado ; noutro capí-

(17) "Ministério Público e a Advocacia do Ltado " . art. in "O ESTADO DE 
SÃO PACLO". ed. 22.08.1982. 

(18) \' ., a re~peito d e5~as atrib uições, a Lei Orgânica do \l.P. paulic,ta . art. 
39 e s. 
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tulo (Do Poder Judiciário), a Magistratura, restando os "servidores pú
blicos" enquadrados em capítulo autônomo, integrande de outro títu
lo dessa Carta Constitucional paulista ("da administração do Estado"). 
Como diz BOTELHO GUALAZZI, "não há necessidade de profundo 
conhecimento de Hermenêutica para atingir-se a exegese de que a 
Constitu ição paulista não confunde Procuradores do Estado e mem
bros do Ministério Público com o funcionalismo comum do Estado: a 
distinção na Constituição de nosso Estado é ainda mais nítida do que 
na Constituição da República"Cl9l. 

Essa especificidade de atribuições tem justificado a outorga 
a certos desses "servidores- juristas" de um Estatuto próprio, que sói 
denominar-se "Lei Orgânica", onde; em sede apropriada, se estabele
cem suas prerrogativas, deveres, atribuições, responsabilidades. Tal se 
deu com a Magistratura e com o Ministério Público e por certo dar-se-á 
em breve com a Procuradoria Geral do Estado. Neste passo deve-se 
ressaltar a importância do art. 49 da Lei Orgânica do M. P. paulista 
que, cumprindo preceito da Lei Orgânica Nacional dessa instituição, 
dispôs que o M. P. "tem autonomia administrativa e financeira, dispon
do de dotação orçamentária própria". Esse reconhecimento estatal 
quanto a esses ítens é fundamental para que uma instituição possa se 
estruturar eficazmente. 

Em suma, finalizando este tópico, cabe dizer que, ressalva
das certas peculiaridades funcionais, antes invocadas, pode-se falar de 
uma classe de "servidores juristas", que têm por atividade precípua a 
representação e defesa do interesse público, onde quer que ele se mani
feste. A fim de que esses servidores possam bem desempenhar suas 
funções (com a independência e serenidade necessárias), é absoluta
mente indispensável que suas carreiras sejam estruturadas com base em 
Lei Orgânica específica. De outra parte, a fim de serem evitadas diver
gências no seio dessa mesma comunidade jurídica, devem seus integran
tes, no limite do possível, receberem tratamento funcional isonômico. 
Sob este último aspecto, TOMAS PARÁ FILHO propôs um "projeto 
de reforma da Carta Constitucional de 1969", onde, dentre várias per
t inentes sugestões, esse processualista e Procurador de nosso Estado 
propunha que a lei orgânica previsse: o ingresso na carreira de Procura
dor somente por concurso de provas e títulos, aquelas e estes aprecia-

( 19) - Art. cit.. in "O ESTADO··. t>d. :2.:2 .08.1982. 
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das por Comissão Presidida pelo Procurador Geral: que a remoção com
pulsória dos Procuradores somente se faça "para cargo de igual natureza 
e hierarquia"; que fique vedado o exerc ício da advocacia aos Procurado
res "que perceberem vencimentos e vantagens pecuniárias iguais ou 
equ ivalentes às dos membros do Ministério Público", etc .. (20 l . 

É claro que tudo está a recomendar que também a n (vel do 
i\th nicí-pio desta Capital se elabore a Lei Orgânica dos Procuradores, 
po1 forma que a carreira ganhe a estrutura necessária ao seu desenvol
vir7"lento e de modo que seus integrados tenham asseguradas as condi
ções de trabalho compatíveis com suas elevadas atribuições e grau de 
responsabilidade. 

111. O "renascer do municipalismo", a sugerir o debate 
acerca da (re) instituição da Justiça Municipal, no novel texto consti
tucional. Necessidade de que a Procuradoria do IVlunicípio de São Pau
lo esteja estruturada e apta a atender às crescentes solicitações da urbe 
paulistana. 

Conquanto a Constituição Federal estabeleça que "os Es
tados organizarão a sua justiça" (art. 144), não há impedimento de or
dem lógica ou jurídica a que se especule - neste momento histórico 
que precede à Assembléia Constitu inte - quanto à conveniência da 
previsão, a n(vel constitucional, da criação de uma Justiça Municipal, 
ao menos nas Capitais dos Estados ou nas chamadas regiões metropo
litanas, segundo o critério que se revele mais eficiente e viável. 

Presentemente, quando se levantam por todo o pais vozes 
sustentando a tese municipalista, é bem o momento de virem a lume 
as idéias e sugestões que interessem ao fortalecimento do Município. 
Aliás, não é demasiado lembrar que, dos três entes políticos, o Muni
clpio é o único tangível, "visível" pelo cidadão-comum: é no Municl
pio que as pessoas habitam, nascem, morrem, estudam, praticam atos 
da vida civil em geral. O municlpio é a "gens", a comuna, a tribo, o 
núcleo urbano natural, espontâneamente formado. Ao passo que o 
"Estado" já se reveste de uma certa abstração, na medida em que, na 
verdade, ele se constitui precisamente da reunião de seus munic lpios, 
e seu território nada mais é do que a somatória dos territórios comu
nais. Quanto à União, a abstração é ainda mais acentuada, nesse senti -

(20) - Art. cit., pp. 85, 86. 
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do, na medida em que ela se apresenta como a guardiã do sistema re
publicano-federativo! 21 l , e seu território é formado por critério que se 
diria "residual", como deflui do art. 49 da Carta Magna. 

Então, se por ocasião da Assembléia Nacional Constituinte 
vai se tentar outorgar aos Municípios os recursos materiais e financei
ros para que a autonomia municipal se torne efetiva e não apenas 
ideal; se, por outro lado, os Municípios já são dotados dos Poderes Le
gislativo e Executivo, faltando-lhes o Judiciário, não haverá mal, em 
nosso sentir, que se inclua na pauta dos trabalhC6 a instituição deste 
último Poder a nlvel municipal. Tal possibilidade, "prima facie", vem 
corroborada por argumentos de ordem histórica e de política judiciá
ria. 

Historicamente, como se sabe, os juízes eram municipais. 
Lê-se na Lei de 29.11.1832 (que Moacir LOBO DA COSTA conside
ra o "primeiro diploma legal brasileiro sobre o processo civil): Art. 
89: Os juízes municipais ficam autorizados para prepararem e proces
sarem todos os feitos, até sentença final exclusive, e para execução da 
sentença"!22l, Os juízes de direito poderiam mandar repetir a prova 
oral, colher outras provas, decidindo a final (art. 99). Posteriormente, 
com a lei n0261, de 03.12.1841 e seu regulamento, "o juiz de direito 
da comarca passava a ter atribuições de órgão revisor de segunda ins
tância em relação aos juízes municipais e de .órfãos. Pelo regulamento 
(n9143, de 15.03.1842), a competência dos juízes municipais incluía: 
"conhecer e julgar definitivamente todas as causas cíveis, ordinárias ou 
sumárias, que se moverem no seu Termo, com exceção das que têm 
privilégio de fôro" ( ... ); "exercer toda a mais jurisdição civil que exer
ciam os juizes do cível". No sistema do famoso Regulamento n9 
737, de 1850, que disciplinou o processo nas causas comerciais (e de
pois foi aplicado às cíveis pelo Decreto n9 763, de 1890), aos juízes 
municipais cabia julgar as causas cuja alçada se contivesse entre cem 
mil réis e quinhentos mil réis,_ que seguiam rito sumário. A supressão 
dos ju lzes municipais passou a de I inear-se a parti r de 1882, quando o 
Governo nomeou comissão encarregada de reestruturar a organização 

(21) Art. lO<?. \"11. '·a''. da C .F. 
(2:2) - "Bren~ notícia histórica do Direito Procesmal Ci\·il Braoileiro e de oua li

teratura··. ed. Re\·. Tribs. e t5P. 19-;'0. _\o fls. 0:-.20. 22. -lO. -U. -+6 es
tão as informações colacionada::. 
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judiciária. A Constituição Republicana, de 1891, já falava em "j ustiças 
dos Estados" (art. 62) (231. 

Atualmente, compete à União legislar sobre direito proces
sual em geral, como deflui do art. 8<?, XVII, "b", da Carta Magna, com
pet indo aos Estados legislar sobre organização judiciária (art. 144), ca
bfndo a cada Tribunal de Justiça estadual propor ao Legislativo a alte
re;ão da organização e divisão judiciárias(§ 59 desse artigo). E dispõe 
a Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Lei complementar n<? 35/79), 
qua "a lei dividirá o território do Estado em comarcas, podendo agru
pá~as em circunscrição e -divid(-las em distritos" (art. 96), segundo es
tes critérios: extensão territorial; número de habitantes; número de 
elei to res; receita tributária; movimento forense (art. 97). 

Além do precedente histórico quanto aos ju(zes muniCI
pais, juizes "da terra', parece-nos que, em sere-instituindo esses juízos 
comunais, estar-se-ia dotando o Munic(pio do Poder de que ele ainda 
não conta, além de se possibilitar que as justiças locais se organizem, 
realmente, segundo as pecularidades e os recursos da comunidade. De 
outra parte, haveria uma maior interação e integração entre órgão jul
gador e os habitantes da localidade. Num primeiro passo/ tal justiça 
comuna! poderia receber competência para julgamento de causas "de 
alçada", compreendendo, v.g., as que hoje integram o Juizado de Pe
quenas Causas(24l e, posteriormente, tal fosse o resultado da experiên
cia, a competência poderia abranger as causas que hoje compõem o ri
to sumaríssimo. De outra parte, integrariam, ainda, sua competência, 
os feitos de interesse da fazenda municipal (tributos municipais, cau
sas relativas a seu território, causas que interessem a seus servidores, 
etc.), que hoje são endereçadas, em nossa Capital, a Juízo especializa
do. Com isso se atenderia, pensamos, a dois objetivos: deixar-se-ia aos 
Municlpios que julgassem os feitos de seu "peculiar interesse", dando
se, assim, plena expressão ao que se contém no art. 15, 11, da C.F .; 
e, de outra parte, se desafogaria, nessa parte, o serviço judiciário esta
dual. 

(23) V. texto in 'Toda.ó a, Conotituiç·õeo do Bra,il"'. de Adriano e Hilton LO
BO CA:VIPAG.\OLE. ed. Atlas. São Paulo. 1978. 

(24) Lei n9 7244. de 07.11.1984. \" .. a propóoito. a obra "] uizado Lpec:ial dt · 
Pequena~ Cau;,a~". coordenação de Kazuo 1\AT . .\.\ABE. ed . Re1·. Trib, .. 
São Paulo. 1985. 
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É claro que tudo isso implica em decisões que mesclam as
pectos técnicos e escolhas políticas. À soberana Assembléia Consti
tuinte caberá escolher, dentre as sugestões que receberá, quais aquelas 
que melhor consultam aos valores, interesses e conveniências nacio
nais. E cabe aos profissionais em cada ramo de atividade, fornecer aos 
constituintes o material de trabalho sobre o qual estes se debruçarão. 
E parece não haver dúvida de que, em grande parte, as discussões ver
sarão sobre o ''renascer do municipalismo", especialmente no que tan
ge à outorga efetiva de instrumento e recUrsos (aí incluída uma maior 
participação municipal na repartição da arrecadação tributária), de 
modo a tornar efetiva e viável a autonomia municipal (25~ 

Nesse "renascer do municipalismo" avultará, por certo, a 
figura do Procurador do Município, na medida· em que ele será cada 
vez mais solicitado a prestar sua contribuição nesse fortalecimento da 
comuna que representa; sobretudo, será exacerbado seu papel de asses
soramento àqueles agentes encarregados de aplicar, de ofício, a lei mu
nicipal. De outra parte, nas cidades onde haja Tribunal de Contas Mu
nicipal(26l, como em São Paulo, será ainda mais evidente a atuação do 
Procurador que esteja afeto a esse Colégio, porque, com o fortaleci
mento do Munic(pio, ocorrerá o rápido crescimento de seu orçamento, 
de onde decorrerá um redobrado esforço para o controle da boa apli
cação dos recursos públicos( 2 7l. Acolhida que venha a ser a idéia da 
criação da Justiça a nível municipal, poderia o. Procurador ser convoca
do a atuar como "custos legis" daquilo que constitua o peculiar inte
resse do Município. 

(25) :'\esse "rush" municipalista se insere a temática da criação da guarda mu
nicipal em São Paulo. 

( 26) C.F ., art. 16. § 3? 
(27) \'esse sentido. cf. Jo~é de OLIYEIRA \1ESSI.\IA . adrninistrati,ista e Pro

curador Geral da Fazendo junto ao E. Tribunal de Contas .\1unicipal: ".\lo 
Tribunal de Contas do ~1unicípio de São Paulo , funcionam o Juízo Singu
lar e o Plenário. Portanto. Administração. Ministério Público (Procurado
ria da Fazenda). partes vinculada;; por qualquer forma a recursos públicos 
- quer por interesses particulares ou coletivos - todos agem dentro de 
um prorp,-,-o especial na órbita maior do Tribunal de (_,ontas que . inega
wlmentr. diz o direito ... "Jurisdição do:; Tribunais de Contas". in Revis
ta do \d\Ogado. n<? 17. abril de 1985. p. -t5. (grifamo;:) 
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LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO. INDEFERIMENTO 
EM RAZÃO DE SER O LOCAL ATINGIDO POR 

PLANO DE MELHORAMENTO PÚBLICO 

29 

Elizabeth Maria Belmonte Mena 
Procuradora .\lunicipal em exercício na Assessoria 
Técnica de Assuntos Jurídicos SAR. 

Cuida o presente processo de reconsideração de despacho, 
que indeferiu pedido de construção de três sobrados, em local total
mente atingido pelo melhoramento aprovado pela Lei 7. 104/68. 

Em consequência, à vista do disposto no § único do arti
go 49do Decreto n9 15.907/79, a unidade de origem, através da Super
visão Geral de Uso e Ocupação do Solo - SGUOS, solicitou a oitiva 
de PROJ, que se manifestou às fls. 08 v9, no sentido de que fosse ex
pedido Decreto de Utilidade Pública, nos termos da ai ínea "b" do 
inciso I do artigo 5<? do Decreto citado, e Resolução n9 011/82-do 
Conselho lntersecretarial de Transportes e Desenvolvimento Urbano 
-CODEVIN. 

O processo foi ~ncaminhado ao . Departamento de Desa
propriações, que informou não haver nenhuma referência a decreto ou 
planta expropriatória em seus arquivos (fls 22), e sugeriu o prévio exa
me do CODEVIN, antes das providências de DESAP quanto à edição 
do D.U.P. 

O CODEVIN, em deliberação da 44a. Reunião assim se 
pronunciou: 

"O Conselho recomenda que não seja aprovado o projeto 
apresentado, uma vez que o mesmo apresenta caracterís
ticas de empreendimento imobiliário e no alvará a ser expe
dido deverá constar ressalva de não indenização da constru
ção quando for efetivada a desapropriação. O processo de
verá ser encaminhado à SEHAB que deverá providenc iar a 
comunicação do interessado sobre a recomendação do 
CODEVI N sobre o indeferimento, sugerindo o aproveita-
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menta do terreno com outro tipo de construção, com fi
nalidade mais precária, menos definitiva como já existem 
outras no local" (fls. 31). 

A SGUOS, à vista da deliberação do CO DEVI N e especial
mente em razão do disposto no artigo 59, inciso I, alínea "b" do De
cr· ~to 15.907/79 e Resolução 011/82 do mesmo Conselho, pede o 
ponunciamento desta Assessoria. 

É o relatório. 

"Data venia" do entendimento estampado na deliberação 
do CODEVIN, a nosso ver merece e deve ser reconsiderado o despacho 
que indeferiu o pedido de construção, ora em exame. 

1. Nessa linha, preliminarmente, de se consignar que o direito 
de propriedade é assegurado constitucionalmente (artigo 153, § 22 da 
Constituição Federal), inserido no Capítulo dos Di rei tos e Garantias 
Individuais, só cedendo ante a desapropriação por necessidade ou utili
dade pública, já que o direito individual se condiciona ao bem estar da 
comunidade. 

Como corolário do direito de propriedade, há o direito de 
construir, eis que tem o proprietário o poder legal de usar, gozar e dis
por de seus bens (art. 524 do Código Civil), para que deles possa aufe
rir todas as vantagens. 

Ao direito de construir, dada a função social da proprie
dade, se contrapõem várias limitações, ora de ordem privada -direi
tos de vizinhança, ora de ordem pública - limitação administrativa, 
sendo que esta se caracteriza por ser geral e gratuita, di rígida a proprie
dades indeterminadas, como medida protetora dos interesses da coleti
vidade. 

Se o Estado desejar intervir de maneira concreta, particu
lar, em determinado imóvel, tem quefazê-loatravés da desapropriação, 
que se caracteriza por ser onerosa - mediante prévia e justa indeniza
ção -e observado o devido procedimento legal. 

Postas as questões de caráter doutrinário em cotejo com o 
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caso concreto-indeferimento ao pedido de construção em razão de o 
local ser atingido por plano de melhoramento público, qual seja a Lei 
7.104/68, que aprovou o prolongamento da Av. Faria Lima, criou a 
Administração uma situação sui-generis: não deferiu o pedido de cons
trução; não desapropriou o imóvel; não editou decreto de utilidade pú
blica; e nem pode falar em limitação administrativa, eis que a interven
ção está se fazendo de forma concreta sobre o imóvel em tela. 

2. Com efeito, a simples existência de lei que aprova plano de 
melhoramento público não significa início de desapropriação. Aliás, 
nem a declaração de utilidade pública se confunde com a desapropria
ção, sendo bem diversos os s~us efeitos. É o que ' ressalta, por exemplo, 
a lição de HEL Y LOPES MEl RELLES: 

"A declaração de necessidade ou utilidade pública, ou de 
interesse social, é apenas o ato-condição que precede à efe
tivação de transferência do bem para o domínio do expro
priante. Só se considera iniciada a desapropriação com o 
acordo administrativo ou com a citação para a ação judi
cial, acompanhada da oferta do preço provisoriamente es
timado para o depósito. Até então a declaração expropria
tória não tem qualquer efeito sobre o direito de proprieda
de do expropriado, nem pode impedir a normal utilização 
do bem a sua disponibilidade. Lícito é ao particular explo
rar o bem ou nele construir, mesmo após a declaração ex
propriatória, enquanto o expropriante não realizar concre
tamente a desapropriação, sendo ilegal a denegação de alva
rá de construção: o impedimento do pleno uso do bem 
diante da simples declaração de utilidade pública importa 
restrição inconstitucional ao direito de propriedade ... " (Di
reito Administrativo Brasileiro, RT, pg. ?12, grifos nossos). 

E, corroborando essa orientação registra GILBERTO SI
QUEIRA LOPES: 

" •. A declaração de utilidade pública não é suficiente para 
que a autoridade administrativa negue, uma vez requeridos, 
alvarás e licença para construção. Sim, por que o proprie
tário apesar da declaração, continua a dispor do bem se
gundo todas as faculdades do proprietário. Nesse sentido 
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a Súmula 23 do Supremo. Cumpre acrescentar que se as 
benfeitorias necessárias serão sempre indenizadas, as úteis 
somente o serão se autorizadas (art. 26, § 1<?). (A Desapro
priação e as Limitações do Direito à Propriedade Privada, 
Editora VELLENICH)". 

Coroando tal doutrina, dispõe a Súmula 23 do Supremo 
T~ibunal Federal: 

"Verificados os pressupostos legais para o licenciamento da 
obra, não. o impede a declaração de utilidade pública para 
a desapropriação do imóvel, mas o valor da obra não se in
cluirá na indenização, quando a desapropriação for efetiva
da". 

Do exposto há que se ter em mente, sempre, que NEM na 
hipótese de declaração de utilidade pública pode o pedido de constru
ção ser denegado: neste caso, expede-se o alvará com a ressalva de não 
indenização das benfeitorias por ocasião da desapropriação. 

É bem verdade que há o decreto n9 15.907/79, tantas ve
vezes aqui lembrado e cuja aplicação é sugerida. Esse diploma legal, 
que "fixa normas para o processo especial de aprovação de projetos 
para edificação, reforma, reconstrução, conservação ou regularização 
de obras relativas a imóveis atingidos por plano de melhoramento pú
blico", prevê no dispositivo invocado, seja por PROJ-SVP (fls. 8 v?), 
pelaSGUOS-SAR (fls.11),porAR-IP (fls.24),que: 

"Artigo 59 - Mediante Resolução, o referido Conselho 
deliberará: 

I - Pela manutenção do plano de melhoramento, propon
do, alternativamente: 

a) a efetiva e imediata desapropriação do imóvel, editado 
previamente, se necessário, o ato competente; 

b) o prosseguimento do exame do pedido de aprovação do 
projeto, sendo que, nesta hipótese, do Alvará de Licença a 
ser eventualmente expedido, constará ressalva no tocante à 
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não indenização da construção, bem como das acessões e 
benfeitorias a serem realizadas no imóvel, quando, no futu
ro, for efetivada a desapropriação, conforme Súmula 23 do 
Supremo Tribunal Federal. (grifamos) 

li -Pelo abandono do plano ... " 

"A aplicação da letra "b" do Item I do artigo 5<? do Decre
to n<? 15.907 de 31 de maio de 1979 deverá sempre ser pre
cedida da expedição de Decreto de utilidade Pública". (gri
famos). 

Como se vê do dispositivo legal transcrito, o decreto, na in
terpretação dada pelo CODEVIN através de sua Resolução, procurou 
equacionar o problema de aprovação de planta para construção em 
imóvel atingido por plano de melhoramento público, e condicionou a 
ressalva de não indenização de benfeitorias à prévia edição do decreto 
de utilidade pública, em consonância com a doutrina existente sobre 
a matéria e a vigente súmula n9 23 do Supremo Tribunal Federal. 

Mas não foi nesse sentido a deliberação do CODEVIN pos
ta às fls. 30/31 do processo! 

Sequer há declaração da utilidade pública em questão e 
não há qualquer permissivo legal a embasar a deliberação do CO
DEVIN! 

A decisão do colegiado, pois, a par de contrária ao diploma 
legal (DL. n9 3.365/41 ), configura séria ofensa à garantia constitucio
nal da propriedade (art. 153, § 22, CF), vindo a ser fulminada pelo v(
cio irsanável da inconstitucionalidade. 

A esse pas5o, convém lembrar que há farta e pacífica juris
prudência de nossos Tribunais a embasar o direito líquido e certo do 
interessado, em eventual mandado de segurança contra o ato arbitrário 
da Administração, que indefere o pedido de construção formulado pe
lo proprietário de imóvel, meramente atingido por plano de melhora
mento público. Dentre essas, merecem particular destaque 02 (duas) 
recentes decisões, proferidas contra ato desta Prefeitura, a primeira de
las, aliás, proferida por Juiz que já integrou os quadro da Procuradoria 
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Municipal, cujo tópico permitimo-nos reproduzir: 

"A Administração não pode bloquear a propriedade priva
da e estancar o direito de construir, indefinidamente e sem 
indenização do proprietário. Se há necessidade ou utilidade 
pública, parece contraditório que esta perdure anos a fio, 
sem qualquer concretização expropriatória, em detrimento 
do proprietário particular . 

... Ante o exposto e mais que dos autos consta, concedo a 
segurança para os fins pleiteados, para que a Municipalida
de aprecie e, se preenchidos os requisitos legais, conceda a 
aprovação dos projetos de construção apresentados pelos 
impetrantes, relativamente a edificações em seus terrenos". 
(grifo nosso - Setença proferida em 28/08/84, no Manda~ 
do de Segurança n9 353/84, da 3a. Vara da Fazenda Muni
cipal, em que é impetrante JOS~ ROBERTO NEFFA SA
DEK e outros, e impetrado o Secretário das Administra
ções Regionais da Prefeitura do Município de São Paulo). 

E ainda: 

"Então, o que a impetrante quer é simples: apenas o afasta
mento daquela motivação, para que, adequando-se o proje
to às demais exigências legais, de um possível "comunique
se" ser liberado o alvará permitindo a construção de outras 
casas, onde a requerente já construiu OUTRAS 43. 

Para tal fim é de se cqnceder a segurança, unicamente para 
arredar aquele obstáculo de "ser o local atingido pelo Anel 
Viár·io" (em sentença proferida pel0 Juiz da 2a. Vara Mu
nicipal contra o ato do Administrador Regional de Santa
na-Tucuruvi, no mandado de segurança n<? 13/78, confirma
da pela E. 2a. Câmara Civil do Tribunal da Justiça, em 
acórdão proferido em 26/06/79, na Apelação Cívil n9 
274.991, que ponteou: 

"Inexistindo decreto declarando de utilidade pública a área 
onde será constru (do o anel viário, não se sabendo, portan
to, qual a área abrangida e mesmo se os imóveis da lmpe-
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trante apelada aí estão incluídos, não tem justificativa in
defi ri r um pedido de construção sob a alegação de uma 
possível construção de obra pública. Diante do quadro 
atualmente existente, sequer é caso de ressalva contida no 
final na Súmula n?23, do Colendo Tribunal Federal". 

Como se vê, qualquer que seja o caminho: da lei, da doutri
na ou da Jurisprudência, não se oferece guarida ao comportamento da 
Administração, neste caso. 

O Entendimento do CODEVIM parece-nos de todo incon
sistente e deverá ser reformulado, por desconforme com o direito. 

3. Por todo o exposto, sugerimos o reencaminhamento do 
presente à SGUOS, para ciência e, se essa Unidade entender convenien
te, ao CODEVIN, para idêntica finalidade, com posterior retorno à 
Administração Regional para as providências necessárias à regulariza
ção do quadro que o processo fotografa. 

À consideração de Vossa Senhoria. 
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O PRINCfPIO DO DUPLO 
GRAU NO ÃMBITO DO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 

Mônica Herman Salem Caggiano 
Procuradora .\lunicipal em exercício na As~esso 

ria Técnica de Assuntos Jurídico~ - SAR 

1. Como já exaustivamente apontado neste expediente, con
substancia-se a peça inicial em pedido de revisão proferida pelo se
nhor Administrador Regional, à época, confirmatória da penalidade 
de suspensão por 5 (cinco) dias aplicada ao Eng<? G. R. N., ora Su
plicante. 

2. lrresignado diante dessa situação e invocando os longos 
anos de serviços prestados à Municipalidade sem qualquer tipo de ano
tação disciplinar no respectivo prontuário, solicitou, o servidor, em 
primeiro grau, a remodelação daquele pronunciamento, inserindo no 
seu arrazoado uma longa narrativa acerca das irregularidades que te
riam precedido o atacado ato punitivo, o que suscitou a instauração de 
procedimento investigatório que obstou o regular trâmite da pretendi
da revisão. 

3. Ultimadas as providências direcionadas à apuração da de
núncia, retornou o expediente à AR de origem para, nos termos da 
manifestação da d. S.J ., "pela competência apreciar o pedido de recon
sideração formulado na inicial". 

4. A AR, porém, independentemente de qualquer despacho 
ou decisão sobre a matéria versada e mediante mera cota de encami
nhamento (fls. 21), limitou sua atuação à remessa do processo a este 
Gabinete, frisando que, em se tratando de recurso -como o próprio 
Recorrente desígna a inicial - interposto com fulcro na forma previs
ta no inciso V, do art. 176, da Lei n9 8.989, de 29 de outubro de 
1.979, a sua apreciação inserir-se-ia na esfera de competência do Titu
la da Pasta. 

5. As fls. 23, manifestou-se a ATAJ deste Gabinete, advertin -

Estudos de Di r . Púb licü, São Pau i o IV 1 1}, jan ,lju n, 1985 



~ssteiiÇit dts ,.rteurtdtrtt ~~ MunJci,it flt Sãt f'aule 
37 

do para a inviabilidade da linha proposta por aquela unidade, porquan
to , consoante restou assente, qualquer pronunciamento, nessa instân
cia, viria fulminado de nulidade. Isto porque, a peça ofertada a guiza 
de recurso, fotografava, na realidade, pedido de reconsideração -o 
primeiro passo na revisão do ato impugnado -cujo exame, indepen
dentemente do "nomen juris" utilizado pelo Recorrente, aloja-se, nos 
termos estatuários, no âmbitó da competência da Autoridade que o 
praticar, ·~n casu" o Administrador Regional. 

6. De qualquer forma, suscitada a dúvida, foi o expediente 
encaminhado à CONSUL T, advindo o pronunciamento de fls. 29 "us
que" 36, o qual, entendendo a cota de AR.PI (fls. 21 / 22) como despa
cho decisório - de não conhecimento das razões deduzidas no inicial 
- propôs que o Senhor Secretário da SAR, já em grau de recurso, 
apreciasse indigitada peça. Nesse sentido assinala, "in verbis": 

" ... para obedecer-se o formalismo do texto legal, deveria, 
realmente, o processo ser encaminhado à autoridade que 
indeferiu a defesa, embora no presente essa autoridade seja 
representada por outra pessoa. 

Contudo, já se tomou esta providência. Entendemos que o 
pronunciamento do Sr. Administrador Regional pode ser 
considerado como não conhecimento do recurso. 

Ouvida aquela autoridade, temos que já se exauriu a etapa 
de reconsideração, estando o processo em termos para su
bir à consideração do Sr. Secretário das Administrações 
Regionais, competente para julgar o recurso interposto " . 

7. Encampando a orientação delineada pelo ilustrado órgão 
consultivo, às fls. 39 o Senhor Secretário dos Negócios Jurídicos fez 
retornar o expediente a esta Pasta, opinando pela apreciação do ape
lo vestibular como recurso, pautando a solução alvitrada na norma do 
artigo 25 do Decreto n9 15.306/78. 

E o RELATORIO. 

Passo a opinar. 
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8. A questão trazida à baila, pertinente à reapreciação, em 
primeiro grau, de decisão administrativa de cunho disciplinar, gira em 
torno de problemas recursais devendo, pois, ser analisada à luz dos 
princípios que norteam a atividade processual da Administração Pú
blica nesse espedfico segmento. 

9. Assim é que, de início, convém lembrar que, conquanto o 
pncesso administrativo disciplinar apresente características peculiares, 
cor-,o aliás a própria subscritora do criterioso parecer de fls. 29 regis
tra, não pode e não deve, o mesmo, afastar-se do cânones processuais 
constitucionais, máximas que, consagradas pelo próprio Estatuto Fun
damental, impõem irrestrito atendimento. 

10. Em verdade, hoje, preocupam-se os processualistas em de
monstrar a existência de uma teoria geral do processo; mais que uma 
teoria do processo jurisdicional, uma teoria do processo como instru
mento utilizado na composição de conflitos, enfim, recorrendo à já 
célebre lição de Chiovenda, como um sistema de "atuação da vontade 
concreta da lei", não só no campo da prestação da tutela jurisdicional, 
como também em esfera administrativa, abrandando-se, portanto, a 
postura eminentemente privativista, que até há pouco dominara esse 
campo em razão da própria visão individualista liberal do século XVIII 
que lhe fora impregnada (cf. Cândido Rangei Dinamarco, "Princ(pio 
de Contraditória", in R.P.G.E., nQ 19/21. 

11. Com efeito, afastando-se do formalismo da velha praxe, 
exsurge o processo como instrumento direcionado a assegurar direitos; 
como uma verdadeira garantia, talvez, como explícita J.J. Calmon Pas
sos, "a mais eminente de todas elas, porque asseguradora da efetivida
de das demais" (in "O Devido Processo Legal e o Duplo Grau de Juris
dição", Revereor, Saraiva, 1.981, pg. 83). 

12. E, alçado à condição de mecanismo indispensável à realiza
ção do direito, à segurança dos indiv(duos na convivência social, bem 
como em razão da sua própria significância nos quadros do Estado au
tolimitado em seu poder de ordenar a sociedade que denominamos de 
Estado de Direito - permanece tal instrumento (o processo) estrita
mente vinculado às máximas constitucionais, à exemplo dos postula
dos do juiz natural, da isonomia, do contraditório, da ampla defesa, 
duplo grau, etc., comandos que convergem todos para a configuração 
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final do cânone maior compreendido pela cláusula do "devido proces
so legal"- o "due process of law" que, de sua interpretação primitiva, 
de mera garantia de legalidade, passa a ser concebido como "stan
dard", um standard" de garantia de um processo que assegure a legal 
e efetiva tutela aos direitos ou, na definição da ilustre Pro f. Ada Pellegri 
ni Grinover, "um conjunto de garantias que deve assegurar, ao indiví
duo, no decorrer do processo, a titulariedade de situações que fazem 
com que esse processo seja legitimado". (conferência proferida no Cur
so de Processo Constitucional, publicado no R.P.E., n<? 19 pg. 9). 

E mais, ressalta a mestra com a perspicácia que lhe é pecu
liar, traduzir esse "standard" um conjunto de garantias a envolver, não 
só o processo como instrumento de atuação jurisdicional, mas, tam
bém, outros processos em que se garanta o direito de defesa, como o 
processo administrativo disciplinar. 

Corroborando tal doutrina, lembra Caio Tácito modelar-se 
a "fisionomia moderna do direito administrativo segundo a tendência 
impropriamente qualificada de jurisdicionalizaçâ'o do poder discipli
nar", expressão que, advindo da literatura jurídica francesa, "visa de
signar o fenômeno crescente de adoção de ritos processuais obrigató
rios tendentes a garantir os funcionários contra decisões arbitrárias", 
de ritos que assegurem a apreciação das questões dentro dos critérios 
estabelecidos em lei e à luz dos postulados que norteiam a atividade 
processual (in R.D.A.- vol. 37 /345). 

Nessa trilha é de se frisar que em esfera norte americana, 
já há muito, a Corte Suprema vem consagrando a aplicabilidade da 
cláusula do "due process" ao processo administrativo (Sérgio de An
dréa Ferreira, "A Garantia da Dupla Defesa no Direito Administrativo 
Processual Disciplinar", in R.D.P., n919/60. 

13. Pois bem, no rol desse conjunto de garantias e com o mes
mo destaque cometido aos demais postulados, depara-se o analista com a 
cláusula do "duplo grau" que traduz exigências de duas ou mais esfe
ras de revisão das decisões proferidas -tanto a nível jurisdicional co
mo administrativo - condenando eventual supressão de uma dessas 
esferas de conhecimento, exatamente por investir, esta, contra a possi
bilidade de dupla apreciação das questões suscitadas, consoante preco
nizado em lei, e consagrado pelo texto fundamental. 
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14. Destarte, como primeira observação é de anqtar que, par
tindo da lição espelhada no trabalho do Prof. J.J. Calmon Passos (op, 
cit., sup) no sentido de que o "duplo grau" configura uma "garantia 
indissociável do próprio "due process", uma garantia indissociável do 
próprio Estado de Direito não conforta em absoluto, aludido "stan
dard ", o entendimento perfilhado pela subscritora do parecer de fls. 
2~, de que nada obsta o desprezo a uma das instâncias recursais. Isto 
pJrque, tal trajetória, vem afrontar diretamente a, hoje, inafastável 
exigência de estrito cumprimento, do "devido processo legal", o qual, 
at.arcando o cânome do "duplo grau", prevê de forma clara e- irretor
qu (vet a revisão em vários níveis administrativos, assegurando ao ser
vidor, em primeiro plano, o reexame pela própria autoridade que edi
tou o ato impugnado, o qual, mais próximo do quadro que conduziu 
à punição, detém condições mais adequadas à justa e correta reaprecia
ção. 

15. E, não seria por demais aduzir que, exatamente em atenção 
ao secular postulado, o legislador municipal ao editar o diploma esta
tuário dispas: 

"ART. 176 É assegurado ao funcionário o direito de 
requerer ou representar, pedir reconsideração e recorrer, 
desde que o faça dentro das normas de urbanidade, obser
vadas as seguintes regras: 

I- ................... ······· ................ . 

li - o pedido de reconsideração deverá ser dirigido à au
toridade que houver expedido o ato ou proferido a decisão 
e somente será cabível quando contiver novos argumentos; 

111 

I V - somente caberá recurso quando houver pedido de 
reconsideração desatendido; 

V - o recurso será dirigido à autoridade imediatamente 
superior à que tiver expedido o ato ou proferido a decisão 
e, em última instância, ao Prefeito". (grifas nossos). 
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16 . A esse passo aliás, cumpre frisar que, em recebendo, o titu
lar da Secretaria, a peça oferecida pelo Interessado a título de apelo, o 
resultado lógico, decorrente do texto legal seria o seu não conhecimen
to por não ter atendido o seu autor a um dos requisitos basilares, qual 
seja a existência de prévio pedido de reconsideração, "ex vi" do dis
posto no inciso IV, do já assinalado artigo 176 do texto estatuário. 

17. A afirmativa de que o pronunciamento da unidade de ori
gem (fls. 21) poderia ser encarado como decisão de não conhecimento 
do apelo, de outra parte, nos parece inócua, totalmente afastada até 
da mais perfunctória interpretação das normas legais pertinente . 

Como qualquer decisão - e se decisão fotografassse - re
ferido ato deveria estar revestido de forma de despacho, ter um con
teúdo de despacho e, afinal, merecer publicação no órgão competente, 
consoante determina o Decreto n9 15.306, de 14 de setembro de 
1.978, texto que serviu até de superfície à sugestão emanada de CON
SUL T. São esses -de qualquer forma, nos moldes da lei e da doutrina 
mais categorizada, requisitos intransponíveis para a validade e eficácia 
das decisões administrativas. 

18. Ademais, admitindo, ainda que por mera argumentação, a 
tese edificada pelo CONSUL T, no sentido de que a manifestação da 
AR.PI deveria ser concebida como decisão çje não conhecimento da 
peça vestibular, a esse passo, a única medida adequada para finaliza r 
a questão seria o arquivamento do expediente, porquanto não há 
notícia de qualquer ato de oposição àquele pronunciamento, even 
tualmente interposto pelo Recorrente, e em esfera administrativa é 
desconhecida a figura do recurso de oficio. Para tanto, basta exami
nar o artigo 27 do Decreto n9 15.306/78, "in verbis": 

"ART 27 - Os recursos e pedidos de reconsideração de 
despachos serão interpostos por requerimento dirigido 
à autoridade que deles deva conhecer, nele se mencionando 
o número do processo em que foi proferido o despacho 
recorrido. 

Parágrafo único - O requerimento referido neste artigo 
será autuado em separado, observadas no processo assim 
constituído todas as normas de ordenamento previstas 
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neste Decreto". (grifos nossos). 

19. Destarte, é o reexame solic itado no inicial que continua a 
demandar a atenção da Municipalidade e que à vista do quadro legal 
estatuario que incide sobre a matéria poderia ser examinado tão 
só nos moldes preconizados pela Lei n<? 8.989, de 29 de outubro de 
1 879, sob pena de insanável violação ao "due process", o que fulmi
nari a de nulidade eventual decisão emanada de espúrio tratamento. 

20. Por derradeiro, de se remarcar que, conquanto em razão do 
poder hierárquico, pode no âmbito administrativo,o Superior avocar e 
decidir as questões de competência de uma instância inferior, tal pro
cedimento encontra guarida tão só em termos de controle e de ativida
de corretiva dos atos administrativos, afigurando-se inadequado e ir
recomendável quando, como na presente hipótese, acaba suprimin
do uma etapa recursal, pois aqui tal procedimento investe contra prin
cípios processuais consagrados pelo Estatuto Fundamental e que ser
vem de garantia à legalidade e lisura das decisões administrativas de 
cunho disciplinar. 

Eliminar uma etapa, nesse específico segmento disciplinar, 
importa na supressão de uma das esferas de defesa do servidor, instân
cia que lhe é assegurada pela própria lei estatutária e da qual, aliás, não 
pode desistir o Interessado sob pena de ver obstada a reapreciação, pe
la autoridade superior, do ato impugnado, "ex vi' do princípio previs
to pelo artigo 176 que arrola, dentre as condições de recebimento dos 
apelos, a existência de prévio pedido de reconsideração desatendido. 

21. À vista das ponderações acima delineadas, destarte, e com 
a devida venia do entendimento perfilhado por S.J., permitimo-nos 
propor o reencaminhamento do presente a AR.PI para o adequado 
exame da pretensão deduzida na inicial, peça que, é de se frisar por 
mais uma vez, deve ser recebida como pedido de reconsideração, por 
uma questão de economia processual e independentemente da designa 
ção que lhe foi conferida pelo seu autor, para, só na hipótese de o servi
dor não se conformar com a resposta, exigir, no prazo e na forma legal, 
nova revisão a ser procedida, agora sim, pela autoridade superior. 

22. Em acolhendo, porém, a solução oferecida pela d . S .J., não 
nos parece, reunir o apelo, condição de prosperar, por não atender aos 

Estudos de Di r, Público, São Paulo IV ( 1), jan. /jun . 1985 



43 

requisitos formais estabelecidos pelo legislador, a exemplo da inocor
rência de pedido de reconsideração desatendido cuja inobservância 
conduz irremediavelmente ao não conhecimento da indigitada peça. 

23. Nestas condições submetemos este parecer ao sempre crite
rioso exame de Vossa Excelência que melhor deliberará. 

"Sub censura". 
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INTERVENÇÃO EM SERVIÇO 
PúBLICO 

Fábio Ulhoa Coelho 
Procurador )lunicipal em exercício no Dept<? J u
dicial da Secretaria dos :\egócios Jurídicos - S]. 
Professor de Direito Comercial na Faculdade de 
Direito da Pontifícia L"niversidade Católica - SP. 

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO e a MU
NICIPALIDADE DE SÃO PAULO, o primeiro oferenda as informa
ções requisitadas pelo ofício 134/84 e a segunda, por seu procurador 
que esta subscreve, requerendo o seu ingresso no feito como assisten
te litisconsorcial para defender o ato impugnado, vêm, nos autos do 
mandado de segurança impetrado por VIAÇÃO GATO PRETO 
L TDA. e Outros, aduzir o quanto segue. 

1. INTRODUÇÃO 

Em 06 fevereiro "de 1984, as impetrantes, juntamente com 
as demais empresas permissionárias do serviço público de transporte 
coletivo na Capital, dirigiram-se à autoridade impetrada, através de oH
cio, no qual solicitaram a majoração da tarifa do serviço em virtude 
de aumento do preço do combustível. Neste ofício, as permissionárias 
afirmaram que a negativa do repasse pretendido obrigariam-nas a "de 
imediato adequar suas frotas ao serviço que operam, remanejando os 
horários e conseqüentemente diminuindo o número de ônibus, com 
dispensa de funcionários da empresa, como é evidente". Além disso, 
ver-se-iam "obrigadas a suprimir a tarifa gratuita aos idosos". 

Em 10 de fevereiro de 1984, o Sindicato das Empresas de 
Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de São Paulo - TRAN
SURB, publicou em todos os jornais de grande circulação na Capital, 
um Comunicado dirigido "ao público" assim redigido: 
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"O Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano 
de Passageiros de São Paulo (TRANSURB) a fim de prevenir o público 
usuário de transporte coletivo de passageiros por ônibus, do municí
pio da Capital, faz o seguinte comunicado. 

"A partir da zero hora do próximo dia 14, as empresas par
ticulares, em decorrência das dificuldades, agravadas pelo recente e 
brutal aumento do óleo diesel, tomarão as deliberações abaixo: 

"1 - As pessoas acima de 65 anos de idade deverão aden
trar os coletivos pela porta traseira, munidas do passe fornecido pela 
CMTC acompanhadas da carteira especial, emitida também pela 
CMTC, tudo na forma do acordo firmado em 02/ 12/83, entre as em
presas e o Poder Público. 

"2 - Adequarão o número de ônibus em cada linha, com 
a finalidade de suportar o aumento de custo do óleo diesel e derivados 
do petróleo, que alcançou 30%, adaptando, para esse fim, a mão-de
obra existente. As empresas se vêm obrigadas a manter esta última de
cisão, até que seja autorizado o repasse do atual aumento do óleo die
sel. 

"Sobre o assunto referido as Empresas de Ônibus, por in 
termédio de seu Sindicato, em 06 de fevereiro p.p., oficiaram ao Ex
mo. Sr. Prefeito dando~he ciência das deliberações referidas neste co
municado. A Diretoria. 

Inegavelmente, as impetrantes, junto com as demais per
missionárias do serviço público de transporte coletivo da Capital, pre
tendiam pressionar a Administração Municipal com uma séria e grave 
ameaça de interrupção deste serviço, acompanhada pela negativa aos 
passageiros com mais de 65 anos de seu di rei to a gratuidade no trans
porte coletivo. Não se tratava de discutir alternativas com o Poder Pú
blico acerca do aumento do combustível, como pretendem fazer crer, 
mas, sim, de tentar impor a solução que entenderam mais adequada 
aos seus interesses, através de um ato de coação que prejudicaria toda 
a população usuária do serviço. 

Diante da iminência da interrupção (ainda que parcial) dos 
serviços de transporte coletivo e da ameaça de se obstaculizar aos ido-
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sos o exerdcio de seu direito ao transporte gratuito, fatos que caracte
rizam grave ameaça à prestação destes serviços e perturbação da ordem 
pública, a autoridade impetrada autorizou, por solicitação da Compa
nhia Municipal de Transportes Coletivos e do Senhor SecretéHiu iviu111 
cipal de Transportes, a assunção dos serviços das permissionárias. Ato 
publicado no Diário Oficial do Munic(pio em 11 de fevereiro de 1984 
e republicado em 14 seguinte. 

Contra este ato administrativo, consistente na autorização 
concedida pela autoridade impetrada para que a Companhia Municipal 
de Transportes Coletivos pudesse assumir os serviços prestados pelas 
permissionárias, é que insurgem as impetrantes, alegando ter o mesmo 
lesado seus direitos líquidos e certos. O objeto da presente segurança, 
portanto, resume-se a este despacho da autoridade impetrada, à autori
zação que concedeu à referida empresa municipal para intervir na ope
ração dos serviços prestados pelas empresas particulares que exploram 
linhas de ônibus no transporte coletivo de passageiros nesta Capital 
(conforme cap(tulo XIII- "Pedido" da inicial). 

Assim, a vista deste objeto, faz-se necessano ressaltar a 
absoluta irrelevância de diversas questões suscitadas no bojo da peça 
exordial, inclusive daquelas pertinentes aos atos praticados em decor
rência do ato impugnado. Com efeito, ou se admite que tais questões 
não referentes ao ato de autorização editado pela autoridade impetra
da não têm lugar entre as discussões próprias ao presente mandado de 
segurança, ou se conclui pela inépcia da inicial nos termos do artigo 
295, parágrafo único, inciso li do Código de Processo Civil. Se ocorreu 
ou não o narrado às fls. 23 e seguintes, se a assunção dos serviços se 
processou desta ou daquela forma, isso tudo são fatos impertinentes 
no presente mandado de segurança, cujo objeto é circunscrito à autori
zação publicada em 11 e 14 de fevereiro últimos. _Não obstante, estas 
questões marginais serão também consideradas, para fins de demons
trar que as impetrantes, inclusive nestas, não têm razão. 

O presente mandado de segurança não merece provimento, 
pois o ato impugnado foi praticado com estrita observância de seus 
pressupostos, fáticos e jurídicos, revestido que se encontra por ampla 
legalidade e legitimidade. Deve portanto a segurança ser denegada, 
com a condenação das impetrantes a final requerida. 
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2. DA VALIDADE DO ATO IMPUGNADO 

No Município de São Paulo, o serviço público de transpor
te coletivo foi concedido, com exclusividade, à Companhia Municipal 
de Transportes Coletivos - CMTC (artigo 19 da Lei Municipal 8424, 
de 18 de agosto de 1976 e Termo n9 06, do Gabinete do Prefeito, de 
31 de outubro de 1977), à qual é facultado, mediante prévia justifica
ção, e final autorização pelo Prefeito, permitir, por prazo não inferior 
a seis anos, a operação das linhas que entender conveniente a terceiros 
(artigo 99, parágrafo único, do mesmo diploma legislativo). A permis
são do serviço a particulares encontra-se disciplinada na lei municipal 
8579, de 07 de junho de 1977. 

É certo que ambos os diplomas citados se referem a "con
tratação de serviços". Contudo, trata-se de verdadeira permissão o víncu
lo que aproxima a concessionária e os particulares. Isto porque a Lei 
Orgânica dos Municípios do Estado de São Paulo (Decreto-Lei Com
plementar nQ 9, de 31 de dezembro de 1969) estabelece, em seu artigo 
68 e parágrafos, um regime jurídico que não pode ser inobservado na 
transferência a parti cu lares da exploração dos serviços públicos. Re
gime jurídico este caracterizado pela precariedade, unilateralidade, se
leção do melhor pretendente (art. 68, "caput"), controle pela Admi
nistração Municipal (art. 68, § 2Q) e pela possibilidade de retomada 
dos serviços (art. 68, § 39). Sendo norma jurídica complementar à Cons
tituição Estadual, a ela se sujeitam as normas municipais, sem embargo 
da isonomia constitucional dos entes públicos. E, assim sendo, mesmo 
que a legislação municipal denomine o vínculo que aproxima a conces
sionária e os particulares na transferência dos serviços de transporte 
coletivo pela expressão "contrato", a natureza jurídica deste ato, cujo 
conteúdo vem previsto na norma complementar, não se altera. Não é, 
por certo, a denominação que define o conteúdo do ato jurídico, mas, 
pelo contrário, este é que deveria presidir a escolha daquela pelo legis
lador. E se o§ 1 Q do artigo 68 da Lei Orgânica dos Municípios fui mina 
com a nulidade, de pleno direito, os ajustes feitos com inobservância 
do disposto no mesmo artigo, não há como se afastar a conclusão se
gundo a qual trata-se de mera impropriedade do legislador municipal a 
nomeação de um ato típico de "permissão" por "contratação de servi
ços" 
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Neste sentido é o ensinamento de HELY LOPES MEI
RELLES ("Ensaios e Pareceres de Direito Público"- vol. I- RT- São 
Paulo, 1971 - pg. 37 e segtes.; vol. li- RT- São Paulo, 1977- pg. 483 
e segtes.); podendo ser citados, ainda, como autores com entendimen
tos semelhantes os publicistas ANTONIO TITO COSTA (RDP 2/156) 
CAIO TACITO (RDP 6/93) e J.H. MEIRELLES TEIXEIRA (RDP 
6/ 100e7/114). 

A "contratação" de terceiros para operarem linhas deter
minadas pela concessionária é, portanto, um ato de permissão. As im
petrantes, e demais empresas particulares que exploram o serviço de 
transporte coletivo na capital, são permissionárias deste serviço. E na 
qualidade de prestadores de serviço público, por permissão, devem cui
dar para que o interesse da população, destinatária deste serviço, seja 
sempre preservado, cabendo ao Poder Público controlar a observância 
deste dever pelas permissionárias. 

Assim o professor HELY LOPESMEIRELLESensinaque: 
"o fato de tais serviços (os serviços públicos) serem delegados a tercei
ros, estranhos à Administração pública, não retira o poder indeclinável 
de regulamentá-los e controlá-los exigindo sempre a sua atualização e 
eficiência, de par com o exato cumprimento das condições impostas 
para o seu fornecimento ao público. Qualquer deficiência do serviço, 
que revela inaptidão de quem os presta ou descumprimento de obriga
ções impostas pela Administração, ensejará a intervenção imediata do 
Poder Público delegante para regularizar o seu funcionamento, ou re
tirar-lhe a prestação" ("Direito Municipal Brasileiro"- RT- São Pau
lo, 1981, pg. 300). 

Na mesma linha, o mestre JOSÉ AFONSO DA SILVA le
ciona que "os serviços permitidos ficam sempre sujeitos à regulamen
tação e fiscalização do Munic(pio, incumbindo, aos que os prestam, 
sua permanente atualização e adequação às necessidades dos usuários". 
("O Prefeito e o Município"- CEPAM- São Paulo, 1982- pg. 242). 

Em harmonia com esses ensinamentos, é que o Decreto Mu
nicipal 14.629, de 22 de julho de 1977, estabelece, em seu artigo 16, 
que "nos casos de interrupção ou deficiência grave na prestação do ser
viço, fica facultado à Companhia Municipal de Transpoctes Coletivos 
CMTC, com autorização do Prefeito, independentemente de qualquer 
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medida judicial: (a) rescindir desde logo o contrato, sem direito da em
presa contratada à indenização; (b) intervir na operação do serviço, as
sumindo<> total ou parciaimente por meio de pessoal e veículos seus 
ou alheios, bem como assumir o controle total ou parcial das garagens, 
oficinas, veículos, material e pessoal, para restabelecer a regular e efi
ciente prestação de serviço". 

Esse dispositivo regulamentar, como visto, encontra-se em 
perfeita harmonia com o disposto na Lei Orgânica dos Municípios (art. 
68, § 2<?) e com as lições dos doutrinadores. A revogação da permissão 
(art. 16, "a" do decreto 14.629/77) e a assunção dos serviços (art. 16, 
''b" do mesmo decreto) são instrumentos para o perfeito desempenho, 
pelo· Município, de seu poder-dever de fiscalização e regulamentação 
dos serviços permitidos, com vistas a adequação dos mesmos às neces
sidades dos usuários. Não por outro motivo, é que o ''Termo de Per
missão" (equivocadamente denominado "termo de contrato de presta
ção de serviço"), que obedece a modelo padrão, prevê em seus ítens 
22 e 23, a possibilidade de"intervenção" nos serviços permitidos, em 
caso de guerra, perturbação de ordem pública, interrupção do serviço 
por parte da contratada ou deficiência grave na operação de serviço" 
(tipificada esta última hipótese nas cláusulas 20.1 e 20.2, 1), interven
ção que não resulta para a concessionária "qualquer espécie de respon
sabilidade em relação aos encargos, ônus, compromissos, ou obrigações 
da contratada, quer para com seus sócios, acionistas ou interessados, 
quer para com seus empregados ou terceiros". 

Assim, seja em decorrência do estabelecido no artigo 68, § 
29 da Lei Orgânica dos Municípios, seja pelo prescrito no artigo 16, 
letra "b" do Decreto Municipal 14.629/77, ou, ainda, pelas cláusulas 
22, 23 e outras do ''Termo de Permissão", seja, finalmente, pela pró
pria natureza do ato administrativo de permitir .a exploração de servi
ço público, à Administração Municipal é facultado, sempre que enten
der conveniente à adequeção do serviço às necessidades da população, 
por não realizada esta adequação pela permissionária, assumir os servi
ços permitidos. A assunção dos serviços, que também pode ser deno
minada por "intervenção nos serviços", é um poder-dever atribuído à 
Administração Municipal que tem por escopo garantir que o serviço pú
blico sirva, prioritariamente, ao pública Quando o serviço público deixa, 
ou pode deixar, de atender a esse seu primeirr'ssimo objetivo, por haver 
a permissionária invertido a ordem de prioridades para priviligiar seus 
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individuais interesses, a Administração Municipal pode assumir o servi
ço permitido com vistas a restaurar a ordem usurpada. Não se nega aos 
interesses lucrativos da permissionária do serviço público qualquer re
levância: Negasse, na verdade, a predominância dos interesses lucrati
vos da permissionária do serviço público sobre o próprio interesse pú
blico. 

Sempre, portanto, que as necessidades dos usuários do ser
viço público deixarem de ser privilegiadas pela permissionária deste 
serviço, para que, em preju (zo destas necessidades, se atenda aos seus 
individuais interesses lucrativos, a Administração Municipal deve inter
vir nesta situação para regularizá-la, seja através da revogação da per
missão, seja por assunção dos serviços permitidos. 

E esta é, precisamente, a hipótese dos autos. 

As impetrantes, em conjunto com as demais empresas per
missionárias do serviço público de transporte coletivo na capital, amea
çaram interromper parcialmente os seus serviços, com a diminuição 
dos ônibus em circulação, e obstaculizar aos idosos o exerdcio do di
reito a tarifa gratuita. A prova desta atitude, condenável por todos os 
ângulos, busca-se no ofício de 06 de fevereiro último, dirigido à auto
ridade impetrada e no comunicado, de 10 de fevereiro, que fizeram 
publicar na imprensa. Não se afirme que por estes documentos não po
dem se responsabilizar as impetrantes. Em relação ao of(cio, o mesmo 
foi subscrito por representantes das impetrantes, não podendo, agora, 
negar o que anteriormente afirmaram; no que pertine ao Comunicado, 
o mesmo foi assinado pelo Sindicato a que pertencem as impetrantes 
e, à vista da identidade de çonteúdo com relação ao ofício, não há co
mo não se entender que os seus dizeres correspondem àquilo que as 
impetrantes realmente pretendiam fazer, sendo o órgão sindical o seu 
porta-voz. Além do mais, como ignorar o último parágrafo do Comuni
cado, que faz expressa referência ao ofício subscrito pelas impetran
tes? Não há como fugir da vinculação, patente e inequ(voca , existente 
entre ambos os documentos. Também não se diga que tais documentos 
não realizam uma verdadeira ameaça. Os próprios termos constantes 
do Comunicado publicado pela imprensa evidenciam o caráter coativo 
das "deliberações" das impetrantes. O Comunicado é feito para "pre
venir os usuários", como se fosse uma atitude necessária e irreversível, 
da qual não haveria como fugir porque assim haviam decidido as impe-
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trantes. A natureza ameaçadora e coativa de ambos os documentos 
não pode deixar de ser reconhecida à primeira vista. Não se trata de 
instrumentos para a discussão de alternativas para o aumento do preço 
do combustlvel, como pretendem fazer crer as impetrantes, e basta no
tar para o tom unilateral de ambos para se perceber que as impetran
tes, e demais empresas, não cogitavam de diálogo, mas somente de pres
são sobre a população e o Poder Público. Importante ressaltar que as 
permissionárias haviam até marcado data para concretizarem a ameaça 
(zero hora do dia 14, data em que já retornavam às aulas os estudantes 
da rede escolar), cujos efeitos se aproximam aos de um verdadeiro 
"lock out". 

Inegável, portanto, que as impetrantes pretendiam inter
romper efetivamente o serviço público do qual são permissionárias, 
através da diminuição do número de ve(culos em circulação, como for
ma de pressionar mais um aumento tarifário. A autoridade impetrada, 
diante deste fato, para impedir que a interrupção do serviço se consu
masse, autorizou a sua assunção pela concessionária Companhia Muni
cipal de Transportes Coletivos. 

Não se encontrava a autoridade impetrada sujeita a espe
rar a consumação da ameaça para, ao depois, coibi-la. Inexistiam mo
tivos para não se considerar seriamente os termos do Comunicado pe
la imprensa: a ameaça de interrupção parcial era séria e grave. A auto
ridade impetrada devia justamente evitar que o serviço público em 
questão sofresse qualquer perturbação, antecipando-se às anunciadas 
medidas coativas para imped(-las. 

As impetrantes e demais permissionárias do serviço público 
de transporte coletivo, com as ameaças perpetradas através dos docu
mentos acima referidos, privilegiaram os seus individuais interesses lu
crativos em detrimento do interesse público, que é o atendimento às 
necessidades dos usuários do transporte coletivo. A assunção dos ser
viços pela concessionária, autorizada pela autoridade impetrada, visou 
a preservar a supremacia do interesse público. 

Fundou-5e referida autorização no artigo 16 do Decreto 
14.629/77, nas cláusulas 13, "in fine" e 22 do Termo de Permissão, 
.Jbjetivando garantir que o serviço continuasse a ser prestado à popula
ção. 
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Perfeitamente válido, portanto, é o ato impugnado pela 
presente segurança. Com efeito, os dispositivos já mencionados funda
mentam amplamente a autorização liberada à Companhia Municipal de 
Transportes Coletivos para assunção dos serviços permitidos. Presentes 
que se encontram todos os pressupostos que o justificam, o ato im
pugnado revestiu-se de plena legalidade e legitimidade. Como se pode 
perceber na precisa e pertinente lição ainda do mestre HEL Y LOPES 
MEl RELLES: "o fim precípuo do serviço público, ou de utilidade pú
blica, como o próprio nome está a indicar, é servir ao público, e, para
lelamente, produzir renda a quem o explora. Daí, decorre o dever 
indeclinável de o concedente regulamentar, fiscalizar e intervir no servi
ço concedido sempre que não estiver sendo prestado a contento do pú
blico a que se destina" (ob. cit.- pg. 301 -grifas do original). Ames
ma lição se aplica aos serviços permitidos. 

E o que alegam as impetrantes contra o ato impugnado? 

Alegam, em síntese, que o mesmo é lesivo a direito I íquido 
e certo delas, sob dois aspectos: primeiramente, por não ter ocorrido a 
ameaça de interrupção parcial do serviço a justificar a medida; em se
gundo lugar, por ter sido autorizado à concessionária "o controle dos 
meios materiais e pessoais das empresas que operam o serviço assumi
do". 

Nenhum destes argumentos, contudo, procedem. No que 
pertine ao primeiro deles, tentam as impetrantes demonstrar que não 
podem ser responsabilizadas pelo Comunicado de seu Sindicato, de 
molde a descaracterizar a ameaça. Evidentemente que se trata de um 
expediente para atenuar as consequências de suas infelizes atitudes 
(para se dizer o mínimo). Com efeito, se o Comunicado foi lavrado em 
termos corretos" (fls. 6), com referência expressa ao oficio subscrito 
pelas impetrantes , e se identifica, por seu conteúdo, ao ofício por elas 
endereçado à autoridade impetrada, é porque o Sindicato a que se en
contram vinculadas as impetrantes, fez as vezes de porta-voz destas, 
não podendo, agora, pretender-se a descaracterização da ameaça perpe
trada. 

No referente ao segundo fundamento por que se ataca o 
ato administrativo de autorização, não se reserva melhor sorte ao in
tuito das impetrantes. A autoridade impetrada poderia autorizar, co-
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mo autorizou, o controle sobre os meio materiais e pessoais das impe
trantes. O artigo 16, alínea "b", "in fine", do Decreto 14.629/77, fa
culta a assunção do "controle total ou parcial das garagens, oficinas, 
veiculas, material e pessoal, para restabelecer a regular e eficiente pres
tação do serviço". 

A palavra "controle"- explica-o FÁBIO KONDER COM
PARATO - possue três nl'veis distintos de significação. No primeiro 
nivel, em que o significado se aproxima da expressão francesa "centre
role", cuja primeira utilização remonta ao século XIV, a idéia de con
trole -se identifica GOm a de "fiscalização"; no segundo nível, possui 
um sentido fraco de "poder regulamentar"; -finalmente, ao terceiro ní
vel, controle tem um sentido forte de "poder de dominação" (confor
me capitulo I da Parte I de sua excepcional obra "S.A. -o poder de 
controle na Sociedade Anônima"- RT- São Paulo, 1977). O autor 
elenca uma série de dispositivos legais em que o sentido conferigo a pa
lavra "controle" é justamente este último designativo de "poder de do
minação" (consUltem-se as páginas 12 e seguintes da obra citada). Em 
qual destes sentidos -indaga-se- teria o legislador municipal se apoi
ado para inserir a palavra "controle" no dispositivo regulamentar em 
questão? A resposta somente pode indicar para o último significado. 

Com efeito, se se trata de assunção dos serviços de trans
porte coletivo permitidos a particulares, controlar as garagens, oficinas, 
veículos, material e pessoal, para restabelecer a regular e et1ciente pres
tação de serviço não pode significar apenas fiscalizá-las ou regulamen
tá-la . Essas prerrogativas a concessionária já as possui mesmo quando 
não assume os serviços pennitidos. Controlar os meios das permissio
nárias é exercer sobre eles um "poder de dominação". Entender de 
forma diversa é pretender tornar inoperante qualquer assunção dos 
serviços. 

Mas ainda que assim não se entenda, impõe-se a conclusão 
pela validade do ato impugnado, quanto a este último fundamento das 
impetrantes, pelo regime jurídico a que se sujeitam os bens utilizados 
em serviço público. Com efeito, ainda que pertencentes a prestadores 
particulares do serviço, estes bens não se submetem a um regime pró
prio de direito privado. Em razão da relevância do serviço ao qual se 
encontrem vinculados, que, por sua natureza, não pode sofrer inter
rupção (Princípio da continuidade dos serviços públicos), os bens ade-
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rem de tal forma a este serviço, que o direito de propriedade sobre os 
mesmos exercido nunca é absoluto. Invoque-se, neste passo, o instituto 
da "reversão" para se confirmar a procedência do alegado. 

Dessa forma, os bens das impetrantes, vinculados que se en
contram ao serviço público de transporte coletivo urbano, podem per
feitamente continuar sendo utilizados neste mesmo serviço, durante a 
intervenção da concessionária. 

Ambos os fundamentos invocados pelas impetrantes para 
impugnar a autorização para assunção dos seus serviços pela conces
sionária CMTC são, como visto, absolutamente improcedentes. 

A conclusão necessária é pela inatacável lega lidade do ato 
impugnado, o qual não lesou qualquer direito líquido e certo das im
petrantes . 

3. DAS QUESTÕES MARGINAIS 

A petição inicial se reporta, por diversas vezes, a questões 
irrelevantes para a indagação da legalidade do ato impugnado. Em 
prindpio, nem seria necessário o enfrentamento destas questões mar
ginais. Apenas,. porém, para demonstrar que também nestes par
ticulares carecem as impetrantes de razão, permite-se considerá-las, 
uma a uma, nesse passo das informações e defesa do ato impugnado. 

3.1. O passe dos idosos -a lei municipal 9.651, de 24 de 
novembro de 1983, concedeu às pessoas com mais de 65 anos isenção 
do pagamento da tarifa nos ônibus da concessionária CMTC. Posterior
mente, este direito dos idosos à tarifa gratuita foi estendido para os 
ôniuus das permissionárias, através do "Termo de Compromisso", de 2 
de dezembro de 1983, entre a Prefeitura e as permissionárias. Por esse 
termo , as permissionárias concordam "em receber, nos seus ônibus, 
como pagamento da passagem, os passes que forem emitidos pela 
Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos para uso de pes
soas com mais de 65 anos". Passe é todo meio de pagamento pelo 
transporte coletivo diferente de dinheiro. Vezes há em que o passe é 
representado por um "b ilhete" (como no caso dos passes escolares), 
mas há di versas hipóteses de passes sem bilhete correspondente (passes 
dos polic iais militares, dos agentes do correio , dos funcionários da pró-
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pria empresa, dos oficiais da justiça federal e do traba lho e dos id osos, 
entre outros) . O passe dos idosos é a "carteira de passageiro espec ial" 
emitida pela concessionária . Não há nenhum outro documento ou bi 
lhete que os idosos tenham que apresenta r além do passe "carteira de 
passageiro especial". Anote-se, também, que a entrada pela porta da 
frente do veículo não traz os empecilhos arguídos, posto que os idosos 
não são os únicos "passageiros com passe" a fazê-lo. Este é o conteúdo 
do termo de compromisso subscrito pelas impetrantes e demais permis
sionárias; instrumento que, diga-se de passagem, não seria imprescindí
vel frente ao direito da autoridade permitente de alterar as regras da 
permissão por ato unilateral de vontade. Além do mais, se as permis
sionárias consideram-se lesadas por esta sistemática, caber-lhes-ia se so
correrem do Judiciário, em ação própria, para que fosse declarada a 
extensão de suas obrigações relativas ao transporte dos idosos. Ao in
vés de assim procederem, preferiram ameaçar suspender, por sua arb i
trária vontade, o transporte gratuito a que os idosos têm di rei to. Que 
trouxessem a Ju(zo o direito que entendem possuir é o que se esperava 
das impetrantes, que, no entanto, optaram por tentar a imposição de 
seus interesses através da coação. 

3.2. O aumento do preço do combustível -as impetrantes 
e demais permissionárias ameaçaram interromper parcialmente o servi
público de transporte coletivo alegando dificuldades financeiras provo
cadas pela maioração do preço do combustível. Ainda que fossem verí
dicas essas dificuldades, não é este, certamente, o meio adequado para 
contorná-las. Não é ameaçando submeter a população a um transporte 
precário, que as impetrantes conseguiriam o atendimento às reivindica
ções que elas reputam justas. Muito pelo contrário, quem se propõe a 
prestar um serviço público não pode se furtar a sérios encargos e res
ponsabilidades. Nada justificaria a ameaça perpetrada, muito menos a 
redução da lucratividade. 

3.3 A execução das medidas autorizadas - alegam as im
petrantes que os agentes públicos encarregados da assunção dos servi
ços permitidos teriam praticado atos ilegais, como violação de corres
pondência, e de livros comerciais, confisco de receitas e outros. 
Tais fatos, contudo, não foram comprovados; por outro lado, não faz 
parte do pedido de segurança formulado o conhecimento judicial des
ses atos. Mas, na verdade é que a execução das medidas autorizadas pe
la autoridade impetrada está sendo feita com estrita observância da le-
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gislação e demais normas jurídicas aplicáveis e com absoluto respeito 
ao direito de propriedade das impetrantes, sendo de se afastar qual
quer acusação em contrário trazida a estes autos. 

3.4 Os encargos das impetrantes- prescreve a cláusula 23 
do Termo de Permissão que "do eventual exercício do direito previsto 
na cláusula 22 (no caso, assunção dos serviços), não resultará para a 
CMTC qualquer espécie de responsabilidade em relação aos encargos, 
ônus, compromissos, ou obrigações da contratada, quer para com seus 
sócios, acionistas ou interessados, quer para com seus empregados ou 
terceiros". A essa cláusula, como às demais, do termo de permissão, 
sujeitaram-se as impetran1Es, ao concordarem em prestar o serviço pú
blico. Não podem, agora, furtar-se a esta obrigação. E tanto sabem as 
impetrantes deste fato que sequer formulam pedido de segurança espe
cifico para impugnar esta cláusula do termo de permissão, limitando-se 
a pleitearem a invalidação da autorização para assunção dos serviços. 

3.5 Da reduça'o dos veículos em circulação -entendem as 
impetrantes que, pelo "Termo de Permissão", teriam direito a proce
derem a uma redução dos ve(culos em circulação até um percentual 
naquele ato fixado (cláusula 20.1, I). No entanto, é necessário assen
tar-se que não se trata de um direito a redução dos ve(culos em circu
lação mas de simples definição de uma "margem de tolerância" para 
esta redução. No ofício endereçado à autoridade impetrada, as empre
sas-permissionárias se referem a dimuição do número de ônibus "cum
prindo as Ordens de Serviço de que são possuidoras, que se valendo da 
redução de 8% (oito por cento) nas frotas, que se valendo da redução 
de 20% (vinte por cento) nas linhas, ou mesmo aumentando esta redu
ção, se necessário se tornar". Essa ameaça a que o comunicado se re
porta através da expressão "adequação", que a torna pouco clara para 
a maioria da população, não foi, até a presente data, desmentida, pu
blicamente, por qualquer das impetrantes, individual ou coletivamen
te, nem por seu porta-voz, o respectivo Sindicato. Nada induz a crença de 
que haveriam abdicado de suas intenções expressas nestes documentos. 

4. DA MEDIDA LIMINAR 

Na petição inicia l, as impetrantes formulam pedido no sen
tido de ser o ato impugnado liminarmente suspenso, pedido confirma
do às fls. 482. 
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Com a devida vênia, o pedido de liminar não comporta de-
ferimento. 

O formulado às fls. 482 sequer deve ser conhecido. A me
dida liminar, com efeito, embora seja prestação jurisdicional autônoma 
em relação a apreciação do pedido de mérito, não pode deixar de guar
dar íntima relação com este. Caso contrário, poder-se-ia ter o absurdo 
de uma denegação da segurança com a confirmação da medida liminar. 
O pedido de reapreciação vem instruído por vários documentos e rela
ções de débitos, que, por evidente, são impertinentes ao âmbito do 
mandado de segurança, o qual não comporta discússão sobre matéria 
il íquida, dependente da dilação probatória. 

Por isso, requer-se o desentranhamento desses documentos 
que acompanham a petição de fls. 482 por sua absoluta irrelevância. 

Sem embargo do entendimento de que se cuida de matéria 
estranha ao presente feito, que tem por objeto apenas o ato de autori
zação da intervenção no serviço, mas em homenagem ao Poder Judiciá
rio, registre-5e que a concessionária pagará todas as despesas de custeio 
do período de intervenção (salários, acréscimos sociais dos salários, 
combustível, aluguel das garagens e oficinas, etc.), utilizando-se do ar
recadado com as tarifas. E o fará com estrita observância das normas 
jurídicas pertinentes, inclusive as previstas no "Termo de Permissão" 

. chamado "Contrato de Prestação de Serviço" (cláusulas 22.1, 22.2 e 
23). Por conseguinte, os pedidos endereçados aos interventores estão 
sendo apreciados à luz destes critérios. 

Por outro lado, inexiste dano irreparável, decorrente do 
ato impugnado, que justifique a sua concessão. Ao contrário, por não 
terem as impetrantes desmentido o comunicado de seu Sindicato, pre
sume-5e que ainda persistem em seus ameaçadores propósitos de per
turbar a ordem pública, com a interrupção do serviço público de trans
porte. 

Assim, não comporta deferimento o pedido de liminar for
mulado pelas impetrantes. Ao contrário, somente o seu indeferimento 
corresponde ao interesse público. Por isso, propugna-se pela denegação 
da mesma. 
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5. CONCLUSAO 

De todo o exposto, uma só conclusão se impõe : as i~pP 
trantes não sofreram qualquer lesão a di rei to I (qu ido e certo quando a 
autoridade impetrada autorizou a assunção, pela concessionária Com
panhia Municipal de Transportes Coletivos - CMTC, dos serviços per
mitidos àquelas. A assunção dos serviços, a par de prevista no ordena
mento jurídico do Município e no próprio termo de permissão com o 
qual concordaram as impetrantes, encontrava-se plenamente justifica
da enquanto medida coibidora da séria e grave ameaça, perpetrada pe
las impetrantes e demais permissionárias, consistente em convulsionar 
o transporte coletivo na capital. 

Diga-se de passagem, também, que além de contar com o 
integral apoio dos usuários e dos empregados do transporte coletivo 
urbano, a assunção dos serviços permitidos às impetrantes tem criado 
condições para um melhor conhecimento da realidade em que se inse
rem estes serviços, possibilitando, inclusive, conferir a exatidão das in
formações periodicamente prestadas pelas permissionárias. A popula
ção, como um todo, está se beneficiando da assunção dos serviços au
torizada pela autoridade impetrada, eis que a partir de seus resultados, 
será possível aprimorar os mecanismos de fiscalização e regulamenta
ção do transporte coletivo explorado por particulares. 

Assim é que pleiteam a autoridade impetrada e a Municipa
lidade de São Paulo a denegação da segurança, com a condenação das 
impetrantes nas custas e nos honorários de advogado, devidos estes úl
timos à vista da insubsistência da Súmula 512 do Supremo Tribunal 
Federal frente ao artigo 20 do Código de Processo Civil. Outrossim, 
o procurador que esta subscreve, desde já, protesta por sustentar oral
mente as razões ora expendidas nos termos do artigo 554 do Código 
de Processo Civil. 

São Paulo, 28 de fevereiro de 1984. 
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SERVIÇO PÚBLICO -TRANSPORTES DE MASSAS POR ÔNIBUS- AMEA· 
ÇA DAS PERMISSIONÁRIAS DE INTERRUPÇÃO PARCIAL DO SERVIÇO
VALIDADE DA INTERVENÇÃO DECRETADA COMO MEDIDA PREVEN· 
TIVA. ACÓRDÃO -DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR - DÉCLARAÇÀO 
DE VOTO VENCIDO -PARECER DA PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA 

"Quem fala no direito de intervir diante de uma realidade 
presente, fala também do poder de intervir diante de uma situação de 
perigo iminente, porque o poder de polícia do Estado não se justifica 
só em situações de restabelecimento da ordem pública e dos serviços 
fundamentais de interesse da população, como também nas situações 
em que é preciso prevenir e evitar a sua perturbação ou alteração, co
locando em risco a vida da comunidade." 

ACúRDÃO 

T JSP - 4~ Câmara Cível - Mandado de Segurança 
45.953-1 - Impetrantes: Viação Gato Preto Ltda. e outras; impetra
do: Prefeito da Cidade de São Paulo - relator: Des. Freitas Camargo 
-maioria. 

ACORDAM, em Quarta Câmara Civil do Tribunal de Justi
ça do Estado de São Paulo, por votação unânime, deferir a juntada de 
petições das impetrantes e do impetrado e julgar extinto o processo 
em relação às impetrantes que desistiram do pedido. No mérito, dene
gar a segurança contra o voto do 2QJuiz que a concedia. 

Trata-se de mandado de segurança interposto contra ato do 
Exmo. Sr. Prefeito do Município de São Paulo que decretou a inter
venção nas linhas de transportes urbanos das empresas que os operam 
mediante contrato com a Companhia Municipal de Transportes Coleti
vos, CMTC, que é a concessionária exclusiva dos serviços de ônibus 
dentro do Município da Capital. 

Argumentam as impetrantes que o ato da autoridade impe
trada é arbitrário, violador da propriedade privada e infringente do 
contrato que mantém com a CMTC,· caracterizando-se por mera mani 
festação de vontade potestativa da autoridade coatora, sem amparo no 
direito ou em fatos que o justifiquem. 

O mandamus foi processado sem li minar. Foram prestadas 

Estudos de Di r. Público, São Paulo IV (1 ), jan./ jun. 1985 



56 ÃssÓci•ção dos Procu:idOrH d11 Municipi• lle Sãe f'aulo 

informações pela autoridade impetrada. Esta justificou o ato esclare
cendo que a intervenção foi determinada para previnir perigo iminente 
de grave alteração da ordem e da tranqüilidade pública, de vez que, pa
ra forçar o aumento das passagens e repassar a majoração do preço do 
óleo diesel, as impetrantes, por carta que lhe endereçaram, dispunham
se a reduzir o número de ônibus em circulação nas linhas que opera
vam, com a conseqüente dispensa de pessoal e supressão do transporte 
gratuito às pessoas idosas, vigorante no Município. Essa intervenÇão, 
acrescentou o impetrado, tornou-se inevitável diante da comunicação 
feita pelo sindicato de classe das requerentes, que, por meio de aviso 
ao público, comunicou que no dia 14 de fevereiro do corrente ano, 
suas associadas poriam em prática as medidas acima referidas. 

Uma parte das impetrantes pediu, posteriormente, desis
tência da impetração, esclarecendo que haviam feito acordo com a Mu
nicipalidade e a CMTC, perdendo, por isso, em relação a elas, o writ o 
seu objeto (cf. fls. 680). 

As demais requereram a juntada de pareceres de doutos e 
eminentes juristas, nos quais são apreciados os fatos debatidos nos au
tos à luz da doutrina e dos princípios jurídicos aplicáveis e que, no res
peitável entendimento de seus signatários, autorizam a concessão do 
pedido de segurança requerido. 

A douta Procuradoria Geral da Justiça em promoção de la
vra do ilustre Procurador de Justiça, Dr. Paulo de Tarso Barbosa Duar
te, manifestou-se pela denegação da ordem, por ter o Sr. Prefeito Mu
nicipal agido em consonância com as disposições previstas na legislação 
do Município pertinentes à espécie, referendado também nas cláusulas 
do contrato padrão firmado entre as impetrantes e a CMTC, não ocor
rendo assim prática de ato abusivo ou ilegal, v~olador de direito I íqui
do e certo das requerentes do writ. 

É o relatório. 

Tem razão o eminente Dr. Procurador da Justiça na sua 
lúcida, precisa e concisa manifestação em que aborda os aspectos fáti
cos e jurídicos do assunto sob exame. 

Despicienda, aliás, no caso concreto, a questão a que tanto 
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enfoque se deu, relativa ao exame da situação jurídica das impetrantes, 
se de meras contratantes de transportes sujeitas às regras do direito pri
vado , se meras pe rmissionárias ou, ao contrário, investidas da qual ida
de de subconcessionárias. Despicienda porque, qualquer que fosse ela, 
não pcx:Jeriam essas empresas se postarem perante o Município em si
tuação jurídica melhor e diversa da própria CMTC, da qual derivam os 
direitos que lhes foram concedidos para, mediante contrato com esta 
última, realizarem o transporte coletivo de passageiros dentro da cida
de de São Paulo. 

Ora, se a concessionária é uma só; concessionária única e 
exclusiva é a CMTC, agindo as impetrantes por força de contrato como 
meras delegadas desta, evidente que não podem se apresentar perante a 
Administração em situação diversa e, com isso quererem se furtar às 
normas legais que regem a concessão que o Município outorgou à referi
da concessionária, nem aos principias juridicos que são insitos a todo 
contrato de concessão de serviços públicos. 

Por força de principio constitucional (cf. Constituição Fe
deral, art. 167, n. 111) o poder concedente tem o direito de fiscalizar as 
empresas concessionárias e os serviços por elas prestados à coletivida
de. No poder de fiscalizar está insito o de punir e o de intervenção 
para restabelecer a regularidade dos serviços públicos. Isso porque a 
concessão é realizada no interesse e para o bem da coletividade repre
sentada pelos usuários dos serviços concedidos, de molde que, não os 
mantendo a concessionária em condições de regularidade, permanênsia, 
constância e eficiência, cabe ao Poder Público retomá-los definitiva
mente, ou neles intervir para restabelecer as condições de bom atendi
mento aos usuários. Por isso mesmo, no poder de fiscalização estão im
plícitos os poderes de vigilância e tutela do Poder Público sobre os ser
viços concedidos. 

Pela mesma razão, ainda que não houvesse expressa dispo
sição a respeito na legislação do Munidpio ou nas cláusulas contratuais 
firmadas entre a CMTC e as empresas que operam as suas linhas de ôni
bus, o poder de intervenção do Municipio continuaria incólume e in
tangível, porque lhe é inerente e indespojável na qualidade de conce
dente, face ao conteúdo do aludido princípio constitucional inserto n. 
111, do artigo 167 da Carta Federal. 
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Se, pois, as linhas da CMTC- da CMTC, acentue-se porque 
é esta a única e exclusiva concessionária e titular da concessão dos 
transportes públicos urbar1os por via de ônibus no Município de São 
Paulo - operadas pelas impetrantes deixassem de funcionar regular
mente e a contento, prejudicando não só os usuários, como a própria 
normalidade da vida da cidade, o direito de intervir do Munidpio se 
faria presente. 

E quem fala no direito de intervir diante de uma realidade 
presente, fala também do poder de intervir diante de uma situação de 
perigo iminente, porque o poder de polícia do Estado não se justifica 
só em situações de restabelecimento da ordem pública e dos serviços 
fundamentais de interesse da população, como também nas situações 
em que é preciso prevenir e evitar a sua perturbação ou alteração, colo
cando em risco a vida da comunidade. 

O ato da autoridade impetrada, portanto, além de ter 
apoio legal, não foi arbitrário e nem abusivo como alegam as requeren
tes do mandamus. 

Pondere-se que razões de sobejo justificam e motivaram o 
ato da autoridade impetrada, pois esta Capital tem sido ultimamente 
palco freqüente de tumultos e alterações da ordem provocadas por 
deficiências setoriais dos meios de transportes coletivos, resultando 
delas depredações de toda espécie, com incêndios de bens de custosa 
reposição, além de mortes, ferimentos e pânico entre os usuários. Tu
multos provocados pela irritação e insatisfação popular, principalmen
te nos bairros habitados por populações de baixa renda, que, na sua 
quase totalidade, têm no transporte coletivo o seu único meio de con
dução na busca do ganha-pão de cada dia. Pois bem, se este é o quadro 
com que se defrontou a autoridade impetrada diante da conduta das 
impetrantes, que, valendo-se das dificuldades notórias da hora presen
te, jogando com a insatisfação generalizada da massa popular com as 
atuais condições de vida do País, se dispuseram a fazer gerar a repeti
ção daqueles tumultos em inúmeros setores da cidade servidos pelas 
linhas que operam, colocando as autoridades do Município diante da 
iminência de uma situação incontrolável de ameaça à ordem pública, 
:c-~ riscos ir"llprevis(veis e pondo em xeque a estabilidade do governo 
municipal, de molde a causar o descrédito do próprio Estado dentro 
da órbita da federação e perante a União. Lícita pois, não lhe era a 
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omissão. 

Ora, o Estado não pode ser colocado de mãos atada~ e -::1':' 
joelhos diante a particulares pouco preocupados com o bem comum, 
indiferentes à ordem e à manutenção da tranqüilidade pública, que ca
be primordialmente ao impetrado, na sua alta função, assegurar. 

O direito de intervir do Município, defluiu, pois, como 
uma decorrência necessária e natural da situação criada pelas próprias 
impetrantes que, sem pejo e sem rebuços, anunciaram por intermédio 
de seu sindicato de classe, colocar em prática no dia 14 de fevereiro p. 
p. as medidas prejudiciais à regularidade dos serviços públicos que ope
ram. 

Ante a iminência do perigo, perigo certo e incontroverso, 
insusceptível de ser evitado por outro qualquer meio eficaz, não restou 
outra alternativa à Administração senão a que tomou, defrontando-se 
como defrontava-se com um verdadeiro estado de necessidade, a lhe 
impor o uso da intervenção para coibir o mal maior, evitando a pertur
bação da ordem e danos ao patrimônio público como ao particular, in
clusive aos das próprias impetrantes, que não estariam livres de verem 
os seus ve(culos de transportes de passageiros e as suas garagens e insta
lações sob a sanha incontrolável da população enraivecida e irritada 
com a falta de transportes condizentes. 

O ato de intervenção não foi, portanto, desmotivado, co
mo alegam sem razão as impetrantes. 

Saliente-se, por outro lado, que, irregularidade alguma 
ocorreu pelo fato da intervenção se ter feita por via da própria CMTC, 
que agiu como delegada do Município. É ela concessionária dos servi
ços de transportes coletivos da Capital; suas são as linhas de ônibus 
operadas pelas impetrantes e cuja regularidade dos serviços lhe compe
tia, perante o poder concedente, manter. 

Cuida-se, ademais, de empresa de economia mista cujo ca
pital é quase totalmente do Município e do próprio Estado e que, na 
realidade, não é senão a longa manus do próprio Poder Público conce
dente. 
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Ponha-se em evidência, por fim, que, para ser eficaz, o que, 
aliás, era previsto no contrato padrão da CMTC com as impetrantes, a 
intervenção tinha que alcançar todos os serviços das empresas inclusive 
os burocráticos e de pessoal, sob pena de ficar frustrada e medida. 

Como bem ponderou a lúcida manifestação da douta Pro
curadoria Geral da Justiça, eventuais excessos cometidos por executo
res da medida interventiva nas empresas a seu cargo, não descreden
ciam-na quanto a sua legalidade, apenas facultando aos prejudicados 
pelos excessos dos executantes a demandarem junto ao Poder Judiciá
rio os seus eventuais direitos. 

Fica, pelas razões acima expostas, conseqüentemente, de
negada a ordem e, outrossim, extinto o pedido em relação às empresas 
que dele desistiram. 

Custas como de direito. 

O julgamento foi presidido pelo Sr. Desembargador 
MORETZSOHN DE CASTRO. 

São Paulo, 31 de maio de 1984. 

FREITAS CAMARGO 
Relator 
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DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR 

Pedido de adiamento 

Cuida-se de mandado de segurança impetrado contra ato 
do Sr. Prefeito Municipal de São Paulo no qual este decretou interven
ção nas empresas que executam os serviços de transporte urbano no 
Municlpio da Capital, mediante contrato firmado com a Companhia 
Municipal de Transportes Coletivos - CMTC, concessionária exclusiva 
dos serviços de ônibus dentro desta Cidade. 

O eminente Dr. Relator denega a segurança, enquanto o 
eminente Dr. Segundo Juiz a concede. 

Ouvi, com a maior atenção os brilhantes votos, em que 
Suas Excelências, como sempre, examinaram a espécie com real cuida
do. 

Pela Lei Municipal n9 8.424, de 18 de agosto de 1976, o 
serviço de transporte, no Munic(pio de São Paulo, foi concedido, com 
exclusividade, à Companhia Municipal de Transportes Coletivos -
CMTC. 

A Lei Municipal n98.579, de 7 de junho de 1977, estabele
ce normas para a execução do disposto no parágrafo único do artigo 
9<?, da citada Lei n<? 8.424/76. 

A Lei Orgânica dos Municípios (Decreto-lei Complementar 
do Estado n<? 9, de 31 de dezembro de 1969), em seu art. 68, estatui: 

"A permissão de serviço público, sempre a t(tulo precário, 
será outorgada por decreto, após edital de chamamento de interessa
dos para escolha do melhor pretendente. A concessão só será feita com 
autorização legislativa, mediante contrato, precedido de concorrência. 

§ 19 - Serão nulas de pleno direito as permissões, as con
cessões, bem como quaisquer outros ajustes feitos em desacordo com 
o estabelecido neste acordo. 
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§ 29 - Os serviços permitidos ou concedidos ficarão sem
pre sujeitos à regulamentação e fiscalização do Município, incumbin
do, aos que os executem, sua permanente atualização e adequação às 
necessidades dos usuários. 

§ 39 - O Município poderá retomar, sem indenização, os 
serviços permitidos ou concedidos, desde que executados em descon
formidade com o ato do contrato, bem como aqueles que se revelarem 
insuficientes para o atendimento dos usuários." 

Fica nesse Decreto-lei Complementar do Estado, que dis
põe sobre a organização dos Municípios, estabelecido o regime jurídi
co caracterizado pela precariedade, seleção pelo melhor pretendente, 
controle da Administração Municipal e a possibilidade da retomada 
dos serviços. 

Aliás, a Constituição Federal já prevê que o poder conce
dente tem o direito de fiscalizar empresas concessionárias e os serviços 
por elas prestados à coletividade (art. 167, inciso 111). 

Os empresários de transporte coletivo urbano dirigiram-se 
ao Sr. Prefeito da Capital por meio da exposição de fls. 62/68. 

Como observa o ilustre Procurador de Justiça, Dr. Paulo de 
Tarso Barbosa Duarte, fizeram-no "com a finalidade de manifestar de 
modo formal suas intenções" (fls. 62) e protestando "de imediato ade
quar suas frotas ao serviço ·que operam, remanejando os horários e 
conseqüentemente diminuindo o número de ônibus, com dispensa de 
funcionários da empresa, como é evidente" (fls. 64), na hipótese de 
não lhes ser autorizado o "simples repasse ·do aumento do custo do 
diesel para a tarifa atual" (fls. 671). 

E prossegue o Dr. Procurador de Justiça, sempre calcado 
no expediente endereçado pelos empresários de transportes coletivos 
ao Sr. Prefeito: -

"Aquela medida, qualificada como a primeira alternativa, 
f-ld' a a manutenção de serviço adequado, regular e eficiente, concreti
zariam-na, 'cumprindo as Ordens de Serviço de que são possuidoras, 
quer se valendo da redução de 8% (oito por cento) nas frotas, quer se 
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va lendo da redução de 20% (vinte por cento) nas li nhas, ou mesmo au
mentando essa redução, se necessário se tornar . Em úl t imo caso com
pletariam-na, suprimindo a tarifa gratuita dos idosos, que :hc:; ~::::: ::-:-: 
posta no último reajuste tarifário': 

Depois, pela intermediação de seu Sindicato, comunicaram 
ao público a adoção das mencionadas providências, a partir de zero ho
ra do dia 14 de fevereiro último" (fls. 671). 

Esse comunicado do Sindicato encontra-se a fls. 584 dos 
autos. 

Proferiu o Sr. Prefeito, então, o seguinte despacho: "Dian
te do comunicado publicado pela imprensa e da correspondência fir
mada por todas as empresas particulares que exploram linhas de ôni
bus no transporte coletivo de passageiros nesta Capital, caracterizado
res de grave ameaça à prestação do serviço e da perturbação da ordem 
pública , autorizo a Companhia Municipal de Transportes Urbanos -
CMTC, a intervir na operação do serviço prestado por essas empresas, 
nos termos do pedido encaminhado pelo Senhor Secretário Municipal 
dos Transportes, e com fundamento no art. 16 do Decreto n9 
14.629/77, na cláusula 13 "in fine", do contrato de concessão e na 
cláusula 22 do contrato celebrado c-om as referidas empresas, objeti
vando que o serviço continue a ser prestado à população. 

A assunção do mencionado serviço será feita gradativamen
te, em bloco de empresas, de acordo com o cronograma traçado pela 
CMTC com a aprovação da SMT. Com a assunção do serviço, a CMTC 
também assumirá o controle dos meios materiais e pessoais das empre
sas que operam o serviço assumido, conforme a mesma legislação e 
contratos citados. São Paulo, 10 de fevereiro de 1984" (fls. 585) . 

Di r-se-á: mas o art . 16, do Decreto n<? 14'.629 , de 22 .7.HH7 
a lude a paralisação (o que não chegou a haver) e em redução superior 
a 20%, limite esse não ultrapassado. 

Note-se, porém, que a paralisação não chegou a se verificar, 
po rque as medidas em causa estavam anunc iadas para o dia 14 de feve 
re iro p. passado (f ls. 584) e o despacho do Sr . Prefeito acima transcri 
to é an terior , isto é , de 10 de fevereiro (fls 585). No mais, lembre-se 
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que não eram as aludidas, as únicas medidas noticiadas. 

Merecem ser considerados o momento e a realidade dos fa
tos. Em uma época como a atual e em uma cidade como São Paulo, 
com o número de habitantes, o trânsito e as pecularidades que a ca
racterizam, constituiria grave omissão ignorar os problemas, bem como 
as inevitáveis e sérias conseqüências que poderiam advir das atitudes 
noticiadas pelas Empresas e pelo Sindicato, de redução de meios de 
transporte coletivo, com o respectivo remanejamento dos horários dos 
ônibus. 

São recentes os sérios acontecimentos ocorridos, com toda 
uma série de prejuízos não só materiais, mas também pessoais que pro
blemas dessa ordem têm causado. 

Se a fiscalização dimana da Constituição Federal; se a Lei 
Orgânica dos Municípios realça além dessa fiscalização pelo Município, 
incumbir aos que executam os serviços permitidos a sua permanente 
adequação às necessidades dos usuários; se autoriza o Município a re
tomar sem indenização os serviços permitidos ou concedidos; se para a 
intervenção decretada são invocadas leis e cláusulas contratuais em vi
gor, não se nota, no ato hostilizado, a alegada violação a direito I íqui
do e certo, tal como conceituado este na doutrina invocada. 

O Decreto n<? 14.629/1977, em seu art. 16, letra "b", fa
culta à CMTC intervir na operação do serviço, assumindo-o total ou 
parcialmente por meio de pessoal e veículos seus ou alheios, bem co
mo assumir o controle total ou parcial das garagens, oficinas, veículos, 
material e pessoal. 

Nessa conformidade, o desenrolar das providências toma
das, pelo que no momento é dado aquilatar estão dentro das normas 
do decreto tantas vezes referido. 

O voto do Exmo. Dr. Relator ressalva expressamente, co
mo já o fizera o parecer do Dr. Procurador de Justiça (fls. 674), e aqui 
se endossa, que eventuais excessos cometidos por executores da medi
da interventiva nas empresas a seu cargo, conquanto não descreden
ciem a sua legalidade, facultam aos prejudicados recorrer ao Poder Ju
diciário, em defesa de seus possíveis direitos. 
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De se ressaltar, aliás, que os nobres Drs. Advogados das im
petrantes, - a cujo não só alto, mas também reconhecido valor não 
posso deixar de render minhas homenagens, -ao declararem a perda do 
objeto do mandado de segurança em relação às constituintes que dis
criminaram, já o fizeram a salvo do ajuizamento das ações ordinárias 
competentes (fls. 680/681). 

Assim, data maxima venia, do magn(fico voto do insigne 
Dr. Desembargador Segundo Juiz, e do brilhantismo da inicial e das 
demais peças dos autos o meu denega a segurança, acompanhando o 
do Dr. Relator. 

ALVES BARBOSA 
3<? Juiz Vencedor 
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DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO 

Pelos fundamentos que passo a expender, votei contra a 
douta Maioria. 

Conquanto elementar, convém recordar a conotação do 
"writ" em seu pelo passivo, fixada pela CF, art. 153, § 21. I rrecusável 
exigência é que o ato de autoridade se revista de ilegalidade ou consubs
tancie abuso de poder. Não constituiria, em contrapartida, superfe
tação ter presente a imprescindibilidade, no tocante às impetrantes, de 
serem titulares de direito líquido e certo, expressões terminológicas to
das cuja acepção se faz cotidiana no trato jurídico, dispensando eluci
dação dos respectivos significados. 

Represado pela tecnicidade que lhe inere, o enfoque da 
problemática "sub judice" deve, a meu ver, abstrair-se de desdobra
mentos sociais ou políticos, pese embora tomar-se este último étimo 
na tradução de diretrizes altas, dissociadas do ingrediente personalista 
ou partidário que por vezes o macula. 

Sendo-se fiel a uma redução dialética, pois, impende, em 
seguida, dar resposta a um quesito basilar, sobre se a intervenção, tal 
como realizada, afeiçoa-se ao princ(pio da legalidade, desconvindo, pa
ra mais aguda percepção do "punctum pruriens", questionar a viabili
dade da intervenção em si. Importa seja ela postà em prática em sime
tria com os cânones legais, mesmo porque, como adverte a boa doutri
na, "Em nenhum momento pode-se pensar que uma porção da ativida
de administrativa possa estar fora ou acima do ordenamento jurídico e 
é por isso que se enuncia uma série de princípios de direito, que cons
tituem um limite à discricionariedade administrativa" (Agustin Gor
dillo, "Princ(pios Gerais de Direito Público", pg. 183). 

Sucede que a hipótese focada depara normação legal espe
cífica, a cujos lindes deverá cingir-se a atuação da autoridade, sob pena 
de extrapolação configurativa de um ou da dualidade de senões logo 
de inl'cio destacados, ou a ilegalidade (antítese entre o ato e flagrante 
esbarro legal) ou o "detournement du pouvoir" (desbordamento in
firmatório do comando legal). 
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O ato interventivo há que lastrear-se com adequacidade r(
gida no D. n . 14.649/77, art. 16, cujo enunciado reflete os pressupos
tos indeclináveis. Não é discricionário , nem pode tisnar-se de arbitra 
riedade. Antes, referido dispositivo legal elenca tipicamente a casuís
tica que àquele regula, explicitando, logo em seu pórtico, dois fatores 
causais, aptos a desencadearem o processo interventivo: interrupção ou 
deficiência grave na prestaç~o do serviço pelas empresas contratantes 
do transporte público. 

Ora, interrupção é hiato, solução de continuidade. Por de
ficiência grave é inescapável entender um funcionamento imperfeito 
em extremo, a comprometer o interesse público - escopo de toda a 
Administração, assim direta como indiretamente exercitada. A adno
minal "grave" não tem seu emprego ligado a intuitos explitivos apenas. 
Sua utilização-, ao contrário, reforça a qualificação fática da deficiên
cia reclamada, sublinhando o grau de sua grandeza, "sine qua non" pa
ra o quadro factual de cujo reconhecimento dependerá licitude dá" in
tervenção. 

A visualização teleológica da regra legal reponta reiterada 
no corpo do art. 16, cuja ai ínea "b" legitima a intervenção "para resta
belecer a regular e eficiente prestação do serviço". 

Assim, coloca-se ela "a posteriori", sobrelevando a verifica
ção daqueles fatores etiológicos mencionados no art. 16. Longe fica a 
idéia de representar sanção patrimonial ao ente incumbido, por força 
de contrato, de implementar o transporte coletivo urbano. O propósi
to que anima o instituto se harmoniza com a correção de anomalia gra
ve, detrimentosa à regularidade de um serviço de substancial relevância 
à coletividade. 

Mais se potencia tal observação diante do § ún. do preceito 
em caúsa: considera-se deficiência grave primordialmente dupla hipó
tese, redução superior a vinte por cento dos ve(culos empregados em 
qualque r das linhas e crônica inobservância do itinerário ou horários 
dete rminados. Intervenção que se proceda desatenta à craveira legal 
ativará certamente a tutela, pelo "mandamus", de direito I íquido e 
certo. 

Na mesma ordem de pensamento, o art. 18 traduz liame 
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com os postulados já denunciados, aclarando que, para impedir opera
ção irregular do serviço, cabe à CMTC providenciar sempre o guincha
menta dos veículos que trafegarem contravindo as normas contidas no 
susódito decreto. Em termos contratuais, vem a propósito remissão à 
cláusula 15 (f. 156), que faculta fiscalização da frota e equipamentos 
de sua conservação, de honorários, pontos, itinerários, número de veí
culos em operação e, por último, exame contábil das empresas. Como 
se vê, nada que dê forças a uma devassa patrimonial ou ao apossamen-
to de meios materiais e pessoais alheios. · 

Uma precisão a mais se impõe. Contratantes do serviço de 
transporte são empresas, providas de um contingente patrimonial di
versificado e de pessoal habilitado à execução dos variegados encargos 
que produzem o serviço. Mesmo investido daquela prerrogativa fiscali
zadora, ao Poder Público há de interessar tão só uma projeção exterior 
da vida, daquelas entidades, consistente na adequada prestação do ser
viço. É natural que fiscalizar não abre margem a incursões no âmbito 
patrimonial das contratantes, sob pena de negar-se vigência ao direito 
de propriedade, cuja dignidade lhe assegura porte constitucional. 

Assim delineada a matéria, cabe, agora, analisar o ato incre
pado (f. 70), depreendendo-se, de seu estudo, que não se adstringe, co
mo cumpria, só à intervenção no serViço, mas, intensificando a sua do
sagem, adiciona ~ decretada "assunção do serviço" concomitante as
sunção do controle dos meios materiais e pessoaiçdas empresas que 
operam o serviço assumido. 

Bem é de ver que não se expõem à confusão os conceitos 
de intervenção em serviço e de controle dos meios materiais e pessoais 
- elementos estes que não se inserem no contexto obrigacional do 
contrato e são de todo alheios à concessionária CMTC ou à própria 
Administração. 

Conceba-se naquela demasia uma usurpação da proprieda
de particular. Certo, do encontro de vontades dos contratantes não se 
divorcia a unilateral idade do interesse público, determinante de desní
vel jur(dico entre as partes. Entretanto, a convenha-se em que a latitu
rlP rlP tr~l supremacia repele uma subjugação despótica, incompat(vel 
com prindpios jurídico-administrativos e com normas constitucionais 
incidentes. 
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per ou prestar o serviço com deficiência grave, o que só interessa pôr 
em foco. 

A ressalva da indenizabilidade de preju(zos materiais supor
tados pelas impetrantes, a que não faltam o parecer-da Procuradoria Ge
ral da Justiça e o voto do eminente Des. Relator, se, por um prisma, se 
ajusta ao equacionamento da matéria, por outro, entretanto, deixa de 
eliminar o vulto da ilegalidade e abuso de poder, dado que a causação 
do detrimento visibiliza, afinal, e com exatidão, tais categorias antiju
rCdicas. 

Em harmonia com o exposto, meu voto concede a seguran
ça, com a devida vênia do eminente Des. Relator, do qual ouso diver
gir, consciente de que, pela sua integridade ética e vasta cultura, digni
fica, com os demais membros desta Câmara, a tradição onomástica 
desta Casa, ao n(vel dos paradigmáticos Laudo Camargo, Costa 
Manso, Antão Morais, Mário Guimarães, Rodrigues Alckimin e Pedro 
Chaves. 

1: o meu voto, Sr. Presidente. 

NEY ALMADA 
29Juiz vencido. 
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JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Empresárias de transporte coletivo urbano, "com a finali
dade de manifestar de modo fomal suas intenções", endereçaram cor
respondência ao Prefeito do Município de São Paulo, protestando "de 
imediato adequar sua frotas ao serviço que operam", com remaneja
mento de horários e diminuição do número de ônibus, dispensados 
conseqüentemente seus funcionários, na hipótese de não lhes ser auto
rizado o "simples repasse do aumento do custo do diesel para a tarifa 
atual." 

Aquela medida, qualificada como a primeira alternativa, 
para a manutenção de serviço adequado, regular e eficiente, concreti
zariam-na, "cumprindo as Ordens de Serviço de que são possuidoras, 
quer se valendo da redução de 8% (oito por cento) nas frotas, quer se 
valendo da redução de 20% (vinte por cento) nas linhas, ou mesmo au
mentando essa redução, se necessário se tornar". Em último caso,com
pletariam-na, suprimindo "a tarifa gratuita dos idosos, que lhes foi im
posta no último reajuste tarifário". 

Depois, pela intermediação de seu Sindicato, comunicaram 
ao público a adoção das mencionadas providências, a partir de zero 
hora do dia 14 de fevereiro último. 

O Prefeito do Município de São Paulo viu nisso traços "ca
racterizadores de grave ameaça à prestação do serviço e de perturbação 
da ordem pública", autorizando a Companhia Municipal de Transpor
tes Coletivos "a intervir na operação do serviço prestado por essas em
presas, nos termos do pedido encaminhado pelo Senhor Secretário 
Municipal dos Transportes, e com fundamento no art. 16 do Decreto 
nQ 14.629/77, na cláusula 13, 'in fine', do contrato de concessão e na 
cláusula 22 do contrato celebrado com as referidas empresas, objeti
vando garantir que o serviço continue a ser prestado à população". A 
assunção do serviço, gradativa, seria acompanhada da assunção do 
"controle dos meios materiais e pessoais das empresas que operam o 
serviço assumido". 

Daí esta ação de segurança, apenas para "a correção do ato 
ilegal, praticado com abuso de poder pelo Sr. Prefeito Municipal, auto
rizando intervenção em empresas privadas, sem os pressupostos legais 
para tal" 
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Observo, porém, que as impetrantes foram contratadas, na 
forma da lei local, por concessionária de serviço público, para atuar, 
com recursos materiais e humanos seus e por sua conta e risco, no 
transporte coletivo de passageiros por meio de ônibus, no Município de 
São Paulo, remuneradas por tarifa unilateralmente fixada pela Admi
nistração, a cuja fiscalização permanente se acham sujeitas. 

Inequivocamente, pois, são as impetrantes permissionárias 
da execução de serviço público, o que explica estarem expostas à reso
lução unilateral dos contratos, que firmâram com a concessionária, 
sem direito a qualquer indenização, e, bem assim, à intervenção da 
concessionária na atividade a seu cargo, quando presentes determina
das circunstâncias de fato, após autorização do Prefeito Municipal. 

A referida intervenção, na forma do preceito regulamentar 
e das disposições contratuais a que aludira o ato impugnado, poderia 
ter lugar no caso de deficiência grave na prestação do serviço, como tal 
considerada a "redução superior a 20% (vinte por cento) dos veículos 
empregados em qualquer da linhas vinculadas à área objeto do contra
to" (cf. Decreto Municipal n<? 14.629, de 22 de julho de 1977, artigo 
16, parágrafo único, letra "a"). 

Ora, fora exatamente uma tal redução de veículos utiliza
dos nas linhas, que exploravam, o que haviam as impetrantes prometi
do de imediato realizar, se a reputassem necessária para compatibilizar 
seus custos com sua receita e se a Administração não as socorresse com 
pronto aumento de tarifas. 

Diante de um tal quadro, já com data marcada para que se 
compusesse, à Administração não restava senão antecipar-se à "defi
ciência grave na prestação do serviço" a cargo das impetrantes, para 
garantir-lhe a eficiência e a regularidade-. 

Não há afirmar-se, assim, que o ato combatido tenha esco
lhido para fundamento motivos sem correspondência no mundo empí
rico. Os pressupostos fáticos da intervenção encontravam-se verdadei
ramente reunidos em perspectiva da imediata concretização; e não ca
be censurar à Administração o ter reputado conveniente e oportuna a 
atitutle profilática, que adotou, pois que o ordenamento jurídico per
tinente a permitia. 
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Eventuais excessos porventura ocorridos durante a execu
ção do procedimento interventivo são manifestamente estranhos à ór
bita de responsabilidade administrativa do Prefeito do Município de 
São Paulo, de jeito que delas é despiciendo cuidar aqui. 

Subscrevendo, pois as criteriosas, e bem ai icerçadas in
formações da ilustre autoridade impetrada, permito-me alvitrar a dene
gação da segurança pretendida. 

À elevada consideração do Egrégio Tribunal. 

São Paulo, 4 de abril de 1984 

PAULO DE TARSO BARBOSA DUARTE 
Procurador de Justiça 
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LOTEAMENTO- OBRAS NÃO EXECUTADAS- REGISTRO DE LOTEA· 
MENTO NA CIRCUNSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA COMPETENTE- PAVIMENTA· 
ÇÃO DE VIAS PÚBLICAS- LANÇAMENTO DE IMPOSTOS- IRRELEVÂN· 
CIA -PEDIDO DE LEVANTAMENTO DAS IMPORTÂNCIAS DEPOSITADAS 
PELOS COMPROMISSÁRIOS COMPRADORES, NA CAIXA ECONÓMICA, IN
DEFERIDO. 

Para obter o levantamento pretendido, precisa o loteador 
demonstrar -de modo inequ (voco a regularidade do loteamento (art. 
38 §§ 39e 49, da Lei 6.766, de 19.12.79). 

Sentença de 19 grau e Acórdão do Tribunal de Justiça de 
São Paulo. 

SENTENÇA 

Vistos, etc. 

1. Mário Farina requereu o levantamento das importâncias 
depositadas pelos compromissários compradores de lotes do Jardim 
Augusta, loteamento promovido por ele. 

Alegou que o parcelamento foi regularizado na forma do 
disposto na Lei 6.766/79, tendo sido executadas as obras necessárias. 
A regularização teria sido averbada na matrícula nQ77.771, do 9Q Car
tório de Registro de Imóveis. Pediu então a citação da Prefeitura e o 
deferimento do pedido. Juntou documentos. 

O pedido foi distribuído à 4~ Vara da Fazenda Municipal. 
Na audiência designada, acolhida preliminar argü(da pela Prefeitura, 
foi determinada a redistribuição do processo a este juízo (fls. 43). 

Na contestação apresentada, a Municipalidade, depois de 
alegar a incompetência do juízo que dela declinou, afirmou ser inepta 
a inicial. É que o requerente não teria juntado o documento básico pa
ra a propositura da medida: o auto de regularização. Expôs a Preteitu-
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ra toda a história do loteamento Jardim Augusta, para provar a irregu
laridade que ainda não teria sido sanada. Juntou os documentos referi
dos na resposta (fls. 53/93). 

O autor sustenta que o loteamento está regularizado, como 
provariam as averbações feitas no Registro de Imóveis, os registros das 
escrituras definitivas já outorgadas e o lançamentos dos impostos pela 
própria Prefeitura. Teria ele satisfeito a todas as exigências impostas 
pela contestante. Toda a demora seria atribu(vel à Municipalidade, que 
não executa as obras necessárias, nem libera o loteador dos serviços. 
Esse atraso estaria fazendo com que o dinheiro depositado fique des
valorizado. Reiterou o pedido inicial. 

A douta Curadoria de Registros opinou pelo indeferimento 
do pedido de levantamento (fls. 99v9e 123v9). 

E o relatório. 

2. O procedimento judicial que se instaura para que o lotea
dor obtenha a declaração da regularização do loteamento e o conse
qüente levantamento do depósito, tudo na forma do artigo 40 da Lei 
6.766/79, não pode abrigar a contenciosidade que, no caso dos autos, 
loteador e Prefeitura procuraram trazer. 

Cuida-se de procedimento de jurisdição voluntária, o que, 
aliás, justifica a competência deste ju(zo. Houvesse contenciosidade, o 
processo não teria sido redistribuldo à Vara de Registros Públicos. O 
loteador e a Prefeitura reconheceram expressamente que a competên
cia é deste juizo (fls. 43 e 43v9). 

A decisão, aqui, fica limitada ao exame das condições que, 
satisfeitas, admitem o reconhecimento da regularização do loteamen
to, requisito para o levantamento dos depósitos feitos. 

3. A regularização do loteamento é ato complexo, à medida 
que depende de requisitos urbanísticos, administrativos e registrários. A 
satisfação dos primeiros permite que os outros dois sejam superados. 
A condução do loteamento ao registro é o último passo e os atos even
tualmente praticados no Registro de Imóveis só são suficientes para o 
reconhecimento da regularização se os demais requisitos estiverem sa-
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tisfeitos. 

No caso dos autos, o loteador fundamenta seu pedido exa
tamente na prática de atos, no Registro de Imóveis, que provariam a 
regularização. Não tem razão. 

A Prefeitura, por seu órgão competente, para resolver o 
problema dos adquirentes de lotes, assumiu a regulariazação do lotea
mento. Providenciou a documentação necessária e a apresentou ao 99 
Cartório, dando ensejo aos registros das escrituras definitivas. Em ne
nhum momento expediu documento que pudesse fazer presumir are
gularização, isto é, a satisfação de todos os requisitos urbanísticos e 
administrativos. A aparente contradição que significaria o ingresso do 
loteamento no Registro antes de cumpridas as etapas preliminares tem 
explicação lógica. Os adquirentes não podem ter sua situação cada vez 
mais agravada. Já arcam com as consequências da não execução das 
obras necessárias. Vedar-lhes o registro pela desídia do loteador, sem 
que nada pudessem fazer, seria impingir-lhes duplo castigo. Bem por 
isso, o Poder Público contornou o obstáculo, criando condições para a 
aquisição do domínio, ainda que as condições de habitabilidade dos lo
tes não estejam todas presentes. 

A tarefa do Poder Público não terminou. Não foram ainda 
satisfeitos os requisitos urban(sticos e administrativos. Em outras pala
vras, ainda não foram executadas as obras que as normas municipais 
exigem; não foi ainda expedido o documento que significa o reconhe
cimento da execução dessas obras, isto é, o auto de regularização. Em 
resumo, o loteamento não está regularizado. 

4. Não há necessidade de exame das alegações feitas pelo lo
teador. Como já foi dito, neste procedimento não cabe o exame de 
eventual litígio entre o Poder Público e o particular. Não importa se a 
Prefeitura deveria ter expedido o auto de regularização. Importa que 
ela não expediu, e se não o fez, o loteamento ainda está irregular. 

O loteador pode discutir a legitimidade da recusa da Muni
cipalidade em expedir aquele documento, mas deverá fazê -lo nas vias 
ordinárias. 

5. Isto posto, indefiro o pedido inicial. 
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Pagará o loteador as custas do processo e honorários advo
catícios à Prefeitura, arbitrados em Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzei
ros). 

P.R.I. 

São Paulo, 9 de abril de 1984. 

NARCISO ORLANDI NETO 
Juiz de Direito 
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ACúRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO 
CIVEL n9 81.797-2, da Comarca de SÃO PAULO, em que é apelante 
MARIO FARINA, sendo apelada a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SÃO PAULO: 

ACORDAM, em Décima Nona Câmara Civil do Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo, por votação unânime, negar pro
vimento à apelação. 

Custas na forma da lei. 

1. O proprietário do loteamento executado irregularmente, 
alegando estarem sanadas as falhas e omissões, requereu o levantamen
to das importâncias depositadas pelos adquirentes dos lotes. 

O MM. Juiz de Direito, pela r. sentença de fls. 125/129, 
cujo relatório fica incorporado a este, indeferiu o pedido, carreando 
ao requerente as custas e honorários de Cr$ 100.000,00. 

Apelou o vencido, sustentando que o loteamento se acha 
em situação regular. Impugnou ainda a verba honorária. 

Recurso bem processado, opinou a Procuradoria Geral da 
Justiça pelo provimento parcial. 

É o relatório. 

2. Para obter o levantamento pretendido, precisa o loteador 
demonstrar - de modo inequ (voco - a regularidade do loteamento 
(art. 38, §§ 39 e 49, da Lei n9 6.766, de 19 de dezembro de 1979). 

Na contrariedade, o Município deixou claro que o lotea
mento em questão foi institu(do de maneira irregular, tanto que o ora 
~ecorrente chegou a firmar um "termo de obrigações" (fls. 70/71) e, 
posteriormente, a solicitar a elaboração pela "EMURB" de um orça
mento referente às obras faltantes (fi. 88), proposta esta que restou no 
vazio ante a recusa do interessado em assinar o contrato de realização 
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das obras com a referida empresa (fi. 91). 

Em suas razões de recurso, o próprio apelante reconhece 
que remanescem algumas poucas obras por efetuar, caso de guias e sar
jetas em trechos de ruas (cfr. fls. 133/134). 

Diante disso, invoca ele o disposto na Lei Municipal n9 
9.419/82, que teria anistiado as faltas denunciadas. Entretanto, só a 
alegação de que tal teria ocorrido não é o bastante; mister é que ore
querente comprovasse ter satisfeito os requisitos do aludido diploma 
legal e, bem assim, do Decreto n915.764, de 1979. 

Portanto, segundo os elementos trazidos aos autos, precá
rios, por sinal, o loteamento não se encontra devidamente regulariza
do, razão por que não faz jus o postulante ao levantamento almejado. 

Não importa que tenha a Municipalidade promovido o re
gistro do loteamento no Cartório competente e que os diversos lotes já 
disponham da respectiva matr(cula no Registro de Imóveis. Sobreleva 
apenas que o recorrente deve preencher determinados requisitos de na
tureza urbanl'stica e resulta patente do bojo dos autos que o loteamen
to, nesse particular, não se acha regularizado até hoje. 

Por igual, a circunstância de haver a Prefeitura pavimenta
do alguns logradouros e ter lançado o tributo de sua competência so
bre os vários lotes não exime o loteador da responsabilidade de execu
tar integralmente o loteamento, na forma exigida em lei. 

Em suma, não demonstrada a regularização, o pedido foi 
bem indeferido. 

Conquanto se cuide de procedimento de jurisdição volun
tária, a verba advocat(cia é devida no caso. Ocorreu, em verdade, um 
litígio no presente feito em face da resistência que a Municipalidade 
ofereceu ao pedido inicial, saindo ela, afinal, vencedora do pleito. Nes
sas hipóteses, é cab(vel a honorária, de acordo com a doutrina (cfr. 
Celso Agrícola Barbi, Comentários ao Código de Processo Civil, vol. I, 
Torno I, pág. 230, 1~ ed.) e a jurisprudência desta Casa (RJTJESP, 80/ 
107). 

O "quantum" arbitrado pelo Dr. Juiz de Direito apresenta-

Estudos de Di r, Público. São Paulo I V I 1l , jan ./jun. 1985 



90 •aate:iiÇtit das Pr~~euraiiGrM it Munici,io ie Sãe Paulo 

se compatível com o desempenho reclamado dos Drs. procuradores da 
requerida. 

4. Pelo exposto, negam provimento ao recurso. 

O julgamento teve a participação dos Desembargadores 
MOHAMED AMARO (Presidente, sem voto), VALLIM BELLOCCHI e 
VIEIRA MOTA, com votos vencedores. 

São Paulo, 12 de fevereiro de 1985. 

BAR AOS MONTEIRO 
Relator 
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