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COMPET!:NCIAS MUNICIPAlS
Dalmo de Abreu Dallari
Professor Titular de Teoria Geral do Estado da
Faculdade de Direito da llniversidade de Sao
Paulo - VSP.

I -

Competencias: sua importancia no Estado Federal
1 . Distribuic;cio do Poder Pol (tico

0 problema da distribuic,:ao de competencias e urn dos mais
importantes e mais diflceis no Estado Federal. Comefeito, nesse tipo
de Estado existe uma convivencia de centros de poder politico, ou
seja, nao ha uma centralizac,:ao do poder, de modo que todas ·as decisoes pol (ticas fiquem na dependencia de urn 6rgao central. Ao contra rio disso, o Estado e organizado de tal maneira que no territ6rio
nacional se encontra urn governo com autoridade sobre todo o territ6rio, ao lado de outros que atuam em areas delimitadas, sendo chamados de poderes regionais ou locais.
Urn engano frequente e a afirmac,:ao de que o governo cen- .
tral esta acima dos demais, como se houvesse entre eles uma relac,:ao
hierarquica. Na realidade, tal superioridade nao existe, pois embora
s6 possam atuar sobre uma parte delimitada do terdt6rio nacional,
contida neste, obviamente, os governos regionais ou locais gozam de
autonomia politica, nao sao dependentes do governo federal, sendo
essa uma das principais caracterlsticas da organizac,:ao federativa.
Mas se o territ6rio onde podem atuar os governos regionais
ou locais esta dentro do territ6rio sujeito ao governo federal, qual o
criteria para se garantir a possibilidade de ac,:ao autonoma? A resposta
se acha, precisamente, na distribuic,:ao de competencias, isto e, cada
governo cuida de certos aspectos e desse modo urn nao interfere naquilo que for atribufdo ao outro. Nada impede, e isto e mesmo comum, que alguns assuntos sejam atribuldos a mais de urn governo ao
mesmo tempo, sendo necessaria, nesse caso, estabelecer qual deles
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preferencia se mais de urn dispuser sobre a .mesma materia e as
disposit;:5es forem conflitantes. 0 que e essencial, na organizat;:ao federativa, e que existam assuntos de competencia exclusiva de cada
governo. AIE~m disso, e indispensavel que essa atribuit;:ao de competencias exclusivas seja feita pela pr6pria Constituit;:ao Federal, pois •
caso contrario havera incerteza e surgirao muitos conflitos. Nao se
pode admitir, tambem, que a distribuit;:ao de competencias se fat;:a por
meio de lei ordimiria, pois nesse caso o 6rgao legislativo que fizer a
distribuit;:ao estarci colocado acima dos demais e podera, · por esse
meio, assegurar sua superioridade permanente.
Nao se pode perder de vista que a distribuit;:ao de competencias tern efeitos pol ltic9s, pois atraves da entrega de determi.nados assuntos, com exclusividade, a urn governo, ou a entrega, a
esse governo, de uma grande quantidade de assuntos, deixando os
demais quase sem nada para tratar com exclusividade, procede-se a
uma concentrat;:ao do poder pol ftico.
Mesmo quan'd o se utilize bastante a possibilidade de dar
a mais de urn governo participat;:ao concomitante na mesma area de
atribuit;:5es, e imprescind (vel que 0 poder de decisao seja distribu (do
de maneira equilibrada, para que urn governo nao fique dependente
de outro. E tamanha a importancia desse ponto, pelas conseqi.iencias
que acarreta, que K. c.-wheare, professor em Oxford, num excelente
trabalho sobre Governo Federal, afi rma que o ponto essen cia I do federalismo e que a distribuit;:ao de poderes seja feita de tal modo que
nem o governo geral nem o governo regional seja subordinado urn
ao outro (1).
2. Poder de Estabelecer Prioridades
Uma das conseqi.iencias mais importantes da organizat;:ao
federativa e que, na esfera de assuntos de sua competencia, cada governa tern o · poder de estabelecer suas prioridades. Como e evidente,
para resolver os problemas de sua competencia cada governo disp5e
de certas fontes de recursos financeiros. E e ele pr6prio quem deve
decidir quais os problemas que deverao ser considerados com preferencia, que destino dar aos seus recursos financeiros.
(l) -

K. C. Wheare. Federal Government, New York. Oxford University
Press, 1963 (4a. ed.). pag.l2.
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0 reconhecimento desse poder de fixar sua pr6pria escala
de prioridades e fundamental para a preservac;ao da autonomia de cada
governo. Se urn governo puder determinar o que o outro deve fazer,
ou mesmo o que .deve fazer em primeiro Iugar, desaparecem todas as
vantagens da organizac;ao federativa. Realmente, pode ocorrer que a
escala de prioridades estabelecida pelo governo central nao coincida
com o julgamento de importancia dos assuntos feito pelo governo
regional ou local. Pode tambem ocorrer que urn governo pretenda que
outro cuide com com tal empenho de certo problema que acabe comprometendo grande parte dos recursos financeiros deste ultimo, deixando-o sem poder cuidar de outros problemas que, no seu julgamento, deveriam merecer preferencia.
Nao ~ raro, na pnhica, encontrar-se uma norma federal estabelecendo que os Estados ou os Munidpios executarao determinado
servic;o, ou agirao de certo modo em relac;ao a urn assunto especificado. Existe a( uma exorbitancia, pois mesmo que se trate de tarefa que
a Constituic;ao atribua aos Estados ou aos Municlpios, a essas entidades e que compete decidir quando e como execuui-la e quanto despender na execuc;ao. Ha casos excepcionais em que a pr6pria Constituit;:a'o
Federal exige da entidade polltica urn gasto mlnimo em determinada
area. lsso ~ valido por estar contido num dispositive constitucional,
nao em norma federal.
Assim, pois, a decisao sobre as prioridades, dentro de sua
esfera de competencias e afetando seus rect,~rsos financeiros, e uma
decorrencia da autonomia e cabe a cada entidade pol ltica, por preceito constitucional, nao se podendo exigir comportamento diverso
sob alegac;ao de ser mais conveniente.
3.

Atribui~o

de Poder Legislative

Outra consequencia da distribuic;ao constitucional de
competencia ~ a atribuic;ao de poder legislative a cada entidade polltica.
Diz a Constituic;ao brasileira, no § 29 do artigo 153, que
sera obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senao
em virtude de lei". Ora, uma vez que existem materia de competencia
exclusiva de cada entidade polltica, se alguma destas nao fizer lei
"ningu~m
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sabre materia que lhe compete isso tera como consequencia que sabre
tal materia nao havera disciplina legal, nao sendo possivel, em relac;§o
a ela, exigir que alguem fac;:a ou deixe de fazer' alguma coisa. Assim,
pais, e indispensavel que as entidades polfticas legis,lem sabre materias
cuja competencia lhes for atribuida pela Constituic;:ao.
Essa conclusao leva, necessariamente, ao reconhecimento
de que todas as entidades politidas tern poder legislative e, no exercfcio deste, fazem leis, que sao todas da mesma eficacia, s6 havendo
preferencia para · alguma quando a Constituic;:ao expressamente o
declarar. E importante acentuar a existencia desse poder legislative,
porque no Brasil ainda ha alguns autores que nao perceberam essa
particularidade, que e uma decorrencia da organizac;:ao federativa, e
por isso nao reconhecem a existencia de um poder legislative municipal. Outros reconhecem que esse poder legislative existe, mas cometern o engano de afirmar que as leis estao hierarquizadas, dizendo que
as leis federais estao sempre acima das estaduais e estas, por sua vez,
sao superiores as municipais.
A rigor, nao se pode falar em superioridade de uma lei
sabre outra. Quando a materia e de competencia exclusiva de uma
unidade politica outra nao pode legislar sabre ela. E nas hip6teses de
competencia concorrente, em que mais de uma entidade pode legislar
sabre o mesmo assunto, a Constituic;:ao estabelece preferencia para
determinada entidade e quando esta legisla ficam sem eficacia as
normas em sentido contrario fixadas por outras .entidades.
Desse modo, quando se tratar de materia que, segundo a
Constituic;:ao, e de competencia exclusiva do Municipio, a este cabe ·
legislar sabre eta com exclusividade. A tal respeito e oportuno lembrar o ensinamento, clara e preciso, de Victor Nunes Leal: "Sendo a
lei municipal superior a qualquer outra, na esfera da competencia
privativa dos Municipfos (ja que, em tal caso, a lei estadual ou a federal devem ser tidas por inconstitucionais e, portanto, inaplicaveis),
nao se lhe pode recusar o carater de autentica lei, segundo o criteria
formal de classificac;:ao dos atos do Estado" ( 2)

(2) -

Victor Nm1es Leal, Problemas de Direito Publico, Rio de Janeiro. Ed.
Forense, 1960, pag. 168.
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Como fica evidente, ao proceder a distribuic;:ao de competencias a Constituic;:ao efetua, ao mesmo tempo e em consequencia, a
distribuic;:ao de poder legislativo, cabendo a cada entidade polltica o
poder de legislar sobre os assuntos de sua competencia. E quando
houver leis conflitantes s6 se pode saber qual delas prevalece verificando-se a quem a Constituic;:ao atribui competencia para legislar
sobre o assunto, nao se podendo falarem hierarquia no Estado Federal.
II. -

Competencia municipal
1. Omissfo do Munic fpio na Origem do Estado Federal

Quando os antigos colonos ingleses da America do Norte
se uniram numa forma nova de alianc;:a, criando o Estado Federal, nao
se cogitou de conceder autonomia aos poderes municipais. Ao contrario disso, as autoridades municipais foram consideradas parte da
administrac;:ao estadual. Num dos famosos artigos assinados por "0
Federalista", Madison usa como argumento, para demonstrar que os
governos estaduais teriam muito mais forc;:a, o fato de que o numero
de funcioncfrios federais seria bern men or ( 3). E ao enumerar os servidores estaduais inclui entre eles os funcionarios locais. Mais expressivo ainda e o fato de que a Constituic;:ao dos Estados Unidos da America nao faz qualquer referenda aos Munidpios e assegura aos Estados
todos OS poderes que nao forem expressamente delegados
Uniao.
Desse modo, fica estabelecida a competencia estadual para decidir
sobre a organizac;:ao e as atribuic;:oes municipais.

a

Apesar de nao ter sido assegurada na Constituic;:ao uma
esfera de competencias exclusivas dos Municlpios, estes sempre tiveram, na pratica norte-americana, urn numero muito grande de atribuic;:oes, outorgadas pelas Constituic;:oes estaduais, gozando ainda de
ampla autonomia para tomar decisoes e fixar prioridades. A esse
respeito e muito expressiva a observac;:ao de Lipson: "Fato importante, embora mal conhecido, e que mais da metade do sistema de
governo norte-americano possu (a carc~ter local, ate ha algumas dezenas de anos. Antes da Primeira Guerra Mundial, a soma das receitas

(3) -

A. Hamilton . ]. Jay e ]. Madison. 0 Federalista, Rio de Janeiro . Ed.
NacionaldeDireito , l959.n9 X:LV . pag.l89.
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e despesas de carcjter local, bern como o numero de funcionarios
publicos das varias localidades em conjunto, excediam ao total da
receita, despesa e numero de servidores do Governo Federal e de
todos os Governos Estaduais combinadas". (4)
Com o advento da Segunda Guerra Mundial o Governo
Federal teve suas atribui~oes extraordinariamente ampliadas. Nao
obstante, os Estados e os Munidpios continuaram exercendo papel
importante, notando-se ultimamente urn movimento no sentido da
revalorizac;a"o dos poderes locais. Quanto a essa tendencia e esclarecedor o depoirnento de Otto Eckstein, que reconhece haver ocorrido
urn fortalecimento do Governo Federal e assinala que "nas despesas
publicas os Governos Estaduais e Municipais continuam importantes
e, na verdade, estao numa fase de ressurgimento". Como exemplo
disso, ressalta que os encargos com educa~ao, no setor publico, ficaram quase que exclusivamente com os Estados e Munidpios (5).
Nota-se, portanto, que os criadores do Estado Federal
nao tiveram sua atenc;a"o voltada para o governo municipal. 0 Munic(pio norte-americana nao e formalmente autonomo e nao recebe
da Constitui~ao Federal suas competencias, embora possa agir com
grande autonomia e tenha amplas atribuic;:oes gra~as a liberdade que
lhe foi outorgada pelos constituintes estaduais. Formalmente o Munic(pio norte-americana e dependente do Legislative estadual, tendo
a seu favor, entretanto, uma longa tradic;:ao de ac;:ao autonoma.
2. Posic;ci'o Mal Definida em Varias

Federa~oes

Em vcirias Constitu i~oes de Estados Federais encontra-se
o Munic(pio em posic;:ao dubia, partindo-se de uma afirmac;:ao enf<hica
da autonomia municipal para, logo em seguida, anular-se praticamente essa autonomia pelo processo de fixac;:ao de competencia.

(4) -

Lealie Lipson , Os Grandes Problemas da Ciincia Polrtica, Rio de Janeiro ,
Ed. Za.har, 1967, pag. 380.

(5) -

Otto Eckstein, Economia Financeira, Rio de Janeiro , Ed. Zahar , 1977
(3a. ed.), pag. 58.
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A Constituic;:ao do Mexico estabelece que os Estados integrantes da Federac;:ao adotarao a forma de governo popular, representative e republicano, "com os Municfpios livres como a base de sua
divisao territorial e pol ltica e de sua organizac;:ao administrativa". Na
distribuic;:ao de competencias a Constituic;:ao se limita a declarar que
os poderes nao expressamente conferidos Uniao entendem-se reservados aos Estados. E como nao ha qualquer menc;:ao competencia
municipal fica subentendido que esta depende de cada Estado. Em
excelente estudo sabre o governo local no Mexico, realizado em 1971,
Lawrence S. Graham demonstra que o Municipio mexicano e, na realidade, mero "apendice do governo estadual", s6 havendo a possibilidade de obter bans servic;:os para a comunidade quando os governos
locais sao tratados como extensoes dos governos estaduais (6).

a

a

a

Bern mais avanc;:ada em relac;:ao
autonomia municipal e
a Constituic;:ao da Venezuela, que declara o Municipio "unidade pol (tica primaria e autonoma da organizac;:ao nacional", dispondo expressamente que a autonomia municipal inclui: 1) a eleic;:ao de suas
autoridades; 2) ac;:ao livre nas materias de sua competencia; 3) obtenc;:ao e gasto de suas pr6prias rendas. Entretanto, nao ha na Constituic;:ao qualquer referenda a materias que sejam da competencia exclusiva
dos Munic(pios, nao havendo tambem a indicac;:ao de algum criteria
para o estabelecimento da competencia municipal. Em consequencia,
os Municfpios ficam sempre inferiorizados quando envolvidos num
conflito de competencia, pais somente depois de reconhecida a competencia municipal e que eles sao livres para tratar da materia e nao e
comum o reconhecimento dessa competencia quando o governo estadual deseja ocupar-se da materia questionada.
Ainda como exemplo de tratamento insuficiente do assunto pode-se mencionar a Lei Fundamental de Bonn, de 23 de maio
de 1949, que tern a func;:§'o de Constituic;:ao da Republica Federal
Alema. Dispoe a Lei Fundamental que "as comunas deve ser assegurado o direito de regular, sob sua pr6pria responsabilidade, dentro
dos limites legais, todos os assuntos de comunidade local". E logo em

(6) -

Lawrence Graham, Mexican State Government: a Prefectural System in
Action, Awtin, Ed. lmtitutte of Public Affairs. The university of Texas
at Austin. 1971. pag. 69.
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seguida acrescenta que "os agrupamentos de comunas tern igualmente
o direito de se administrar a si pr6prios, nos limites de sua esfera de
atribui.;:oes legais e segundo as disposi.;:oes da lei".
Apesar de toda enfase dada ao direito que tern as comunas
de regularem os assuntos que lhes sao pr6prios, nao ha qualquer indicac;a"o desses assuntos, nao tendo sido feita a reserva de uma area de
competencias exclusivamente municipais. Alf~m disso, a ressalva de
que esse direito das comunas deve ser exercido "dentro dos limites
legais" ainda refor.;:a a conclusao de que, para todos os assuntos, elas
sao dependentes do que for estabelecido numa esfera superior.
Com pequenas diferen.;:as, e esse o tratamento dado aos
Municipios nas Constitui.;:oes dos Estados Federais, variando de intensidade a enfase dada a afirmacao de autonomia municipal, mas faltando sempre urn dispositivo constitucional que assegure aos Municfpios
uma esfera de competencias exclusivas e que, mediante enumera.;:ao
ou pela fixa.;:ao de algum criterio, permita ao Municipio sustentar
que em rela.;:ao a determinadas materias a pr6pria Constitui.;:ao lhe
assegura a preferencia.
3.

Solu~es

Casuisticas: os Municipios estio Perdendo

A consequencia prcftica do tratamento constitucional impreciso dado ao problema da autonomia municipal e que, independentemente do que disponha cada Constitui.;:ao, fatores hist6ricos, politicos e economicos e que determinam a possibilidade maior ou menor de a~o autonoma.
Assim, por exemplo, a falta de autonomia dos governos
mumc1pais mexicanos e uma decorrencia da situacao pol itica do
Pals, que, embora tendo organiza.;:ao federative, adota ha mais de
quarenta anos urn mecanismo pol ltico-eleitoral que assegura o predom(nio de urn determinado partido pol(tico e nao da condi.;:5es de
a.;:ao pol ftica independente aos governos estaduais e municipais. Fenomenos inverso ocorre nos Estados Unidos da America, onde, apesar
do silencio da Constitui~o Federal sobre a propria existencia de Munidpios, estes gozam de ampla margem de decisao e, dentro do ambito de suas competencias, sao livres para o estabelecimento de suas
prioridades. !: oportuno ressalvar, quanto aos Munic(pios norte-arne-
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ricanos, que a partir da d~cada de sessenta o governo federal criou
inumeros pianos visando a soluc;:ao de problemas sociais, Nesses casos
as aplicac;:oes feitas nos Municlpios ficaram sob controle do governo
federal, continuando sob o poder do Municipio os assuntos tradidonalmente reconhecidos como de competencia municipal.
Um dos problemas mais frequentes, em qualquer uma das
hip6teses referidas, e precisamente 0 da fixac;:ao do ambito das competencias municipais. Seja qual for a orientac;:ao predominante, tanto na
hip6tese de favorecimento quanto na de restric;:ao da autonomia local,
sempre surgem conflitos a respeito de materias que nao se sabe claramente se sao ou nao de competencia municipal. A soluc;:ao e dificultada pelo fato de que as constituic;:oes nao estabelecem princfpios nem
fixam qualquer criterio para a soluc;:ao desses conflitos de competencias, sendo bastante vantajosa, a esse respeito, embora tambem deixem
margem a duvidas, a orientac;:ao brasileira. Com efeito, no Brasil a
autonomia dos Municlpios afirmada como princlpio constitucional
e a propria Constituic;:ao da Republica fixa um criterio, ainda que generico, para o enquadramento de assuntos dentro do ambito das competencias municipais.

e

Como resultado dessa imprecisao, verificada nas Constituic;:oes, nao se tern, naqueles Estados Federais, uma contribuic;:ao doutrinaria para 0 estabelecimento de criterios definidores do ambito das
competencias municipais. As soluc;:oes ficam na dependencia do conjunto de circunstancias que envolve cada caso concreto. lsso pode ser
considerado born porque da uma flexibilidade maior as decisoes, mas,
por outro lado, tern sido causa da reduc;:cio da autonomia municipal
onde existe uma tendencia a centralizac;:ao do poder politico.
Alem disso, a grande imprecisao quanto ao ambito das
competencias do Municfpio deixa uma ampla margem de inseguranc;:a,
dificultando o planejamento da ac;:ao do governo munidpal, com reflexes sobre a seguranc;:a jur(dica dos municlpios, que muitas vezes
nao podem saber de antemao a que lei ficarao sujeitos. E nao raro
que os membros do Legislative municipal, assim como o Chefe do
Executive, fiquem omissos em relac;:ao a algum problema de grande
interesse da populac;:ao, por nao estarem certos de sua competencia
para legislar sobre a materia. lsso e ainda agravado quando os Municlpios dependem financeiramente dos Estados ou da Uniao, pois

e
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existe o temor de que a criac;:ao de urn conflito, em area de competencia duvidosa, acarrete o corte da ajuda financeira. Desse modo, as
pr6prias autoridades locais contribuem para a redu<;:ao da autonomia municipal.
0 que acontece, em ultima analise, e que em todos esses
Estados a soluc;:ao dos problemas decorrentes do conflito de competencias e casu(stica. Nao ha duvida de que esse fato tern concorrido
para retardar o fortalecimento dos Munidpios, pais, par inercia e
para evitar conflitos, as autoridades locais se submetem aos governos
centrais e regionais, os quais, par sua vez, sao cada vez mais dependentes do complexo industrial-militar que vern impedindo o mundo de
viver em paz. Se os Munic(pios forem mais fortes, estabelecerem
suas prioridades e cuidarem da maior parte dos assuntos de interesse
comum as pessoas serao mais felizes, as soluc;:oes dos problemas serao
mais justas e o mundo estara mais perto da paz.
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FISCALIZACAO TRIBUTARIA:
CONJUNTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS
Roni Genicolo Garcia
lnspetor Fi~cal na Secretaria das
Municipio de S. Paulo.

1.

Finan~as

do

lntrodu~o

A fiscalizac;:ao tributaria consiste em urn conjunto de atos
administrativos vinculados; talvez a afirmac;:ao nao seja nova, nem
nossa. Como veremos na sec;:ao 8 - Procedimento da fiscalizac;:ao,
embora nao tenham sido usadas as mesmas palavras, a essencia do
pensamento acima j~ foi produzida, h~ bastante tempo.
Sem embargo, como assunto destacado e com a relevancia
que julgamos ser-lhe inerente, e posslvel que a materia ainda nao
tenha sido veicu Iada.
Mediante rearranjos de robusta doutrina - mantida obsessivamente em seus termos originais - procuramos reavivar importante
aspecto do Direito Administrative e de seu dinamico e agigantado
desmembramento, o Direito Tribut~rio, aspecto esse que esta a merecer considerac;:oes a respeito, em virtude de esparsas, mas crescentes,
interveniencias, na area da fiscalizac;:ao de tributos, de entes nao
investidos da regular competencia.
A importancia nao e de pequeno vulto, porquanto OS procedimentos fiscais sao assinalados por atos administrativos que, se nao
preencherem requisitos essenciais, estarao sujeitos a declara<;:ao judicial de nulidade, cessando seus efeitos, "ex tunc".
2. Ato Administrative
0 Estado, admitindo-se a tripartic;:ao funcional, deve realizar
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"( ... ) sua fun~ao executiva par meio de "atos jurldicos" que recebem
a denomina~ao especial de 'atos administrativos'. "1
Dever(amos, dessa forma, partir do conceito de ato jurfdico, o
qual seria a a~ao ou omissao humana I lcita que produza efeitos na
6rbita do direito. 2 De acordo com o artigo 82 do C6digo Civil, o
capacidade do
ato jur(dico ha de preencher requisites relatives
agente, ~ licitude do objeto e obediencia quanta ~ forma prevista
ou nao proibida em lei. 0 ato administrative, especie do ato juri'dico,
hade ter, portanto, os mesmos parametres exigidos ao genera.

a

a

e

0 ato administrative, nao obstante, modalidade especial do
ato jur(dico, devendo abarcar nao apenas as normas gerais referentes
ao genera, mas tambem caracterlsticas particulares, tfpicas de direito
publico e, em especial, de direito administrative. Par essa razao,
Cretella Jr. ensina que "(. . .) existem normas peculiares, principalcompetencia da autoridade e tambem formente aquelas relativas
malidades especiais necessarias validade e existencia do ato administrative. "3

a

a

Nessa mesma linha de racioclnio, Hely L. Meirelles oferece-nos
seu conceito de ato administrative, a partir da defini~ao de ato jur(dico, contida no artigo 81, do C6digo Civil: ato administrative e ''(. .. )
toda manifesta~o unilateral de vontade da Administra~ao Publica,
que, agindo nessa qualidade, tenha par fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos, ou impor
obriga~Oes aos administrados ou a si pr6pria. "4

(1 l Hely Lopes Meirelles. Direito Administrativo Brasileiro (Sao Paulo: Editora Revista dos Trihunais. 6a. ed .. 1978), p. 115.
(2)

Jose Cretella Jr .. Tratado de Direito Administrativo - Vol. II: Teoria do
Ato Administrativo (Rio :Forense. 1966), p. 15.

(3)

Jose Cretella Jr., op. cit., p. 147.

(4)

Hely Lopes Meirelles, op. cit., p. 116.
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A manifesta<;:ao unilateral da Administra<;:ao hade ser produzida por meio de agentes, atraves de pronunciamentos administrativos
- "(. .. ) que preencham requisitos, de forma e fundo, dirigindo-se
a fins de interesse publico, sem o que seriam 'atos jurldicos', identicos
aos que se praticam no campo do direito privado. "5
A advertencia de Cretella Jr., explica-se, se lembrarmos que,
contrariamente ao ato civil, em que prevalece a vontade das partes,
nao ha liberdade de querer no ato administrativo. Neste, conforme
Celso A. Bandeira de Mello, s6 "(. .. ) se pode querer o que sirva
para cumprir uma finalidade antecipadamente estabelecida em lei.
(. .. ) Em contraposic;:ao no ato privado, em que rege a liberdade, no
ato administrativo vige a ideia de dever, de func;:ao. Dal', que ao inves
do 'o que nao e proibido e permitido', vigora 0 's6 e permitido 0
que a lei autoriza'. "6
Para melhor esclarecer e citando Giuffre, 7 Celso A. Bandeira
de Mello preleciona que a atividade administrativa, por consequencia,
os atos que expressam a func;:ao ad min istrativa, caracteriza-se por
subordina<;:ao a fun~;ao legislativa, ou seja, a atividade administrativa
encontra-se totalmente balizada pela lei, dela nao lhe sendo permitido afastar-se e somente podendo fazer o que ela - lei - expressamente consinta. Endossando a li<;:ao de Michel Stassinopoulos,s enfatiza o autor patrio que a Administra<;:ao nao esta apenas impossibilitada de agir 'contra legem' ou 'praeter legem', "( ... ) mas esta obrigada a agir sempre 'secundum legem'. "9
Enfeixando esses pensamentos, acreditamos que a defini<;:ao
de Cretella Jr. para ato administrativo, 'latlssimo sensu', fosse escla-

(51 Jose Cretella Jr., op. cit., p. 17.
(6l

Celso Antonio Bandeira de Mello. Ato Administrative e Direitos dos Administrados (Sao Paulo: Editora Revista dos Tribunais. (1981). pp. 13 e 14.

(7)

A. Giuffre , Sistema lstituzionale del Dirino Amministrativo Italiano, 3a.
edi~ao. 1960, p.197.

(Sl

Michel Stassinopoulos. Traite des Actes Administratifs, Sirey . 1954, p. 69.

(9)

Celso A. Bandeira de Mello. op. cit., p. 14.
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recedora: "ato administrative e a manifesta«;:ao da vontade do Estado,
por seus representantes, no exerclcio regular de suas fun~;:oes, ou por
qualquer pessoa que detenha, nas maos, fra~;:ao de poder reconhecido
pelo Estado, que tern por finalidade criar, reconhecer, modificar,
resguardar ou extinguir situa~;:5es jurldicas subjetivas, em materia
administrativa. "1 o
Ate esta parte, portanto, tivemos a atua~;:ao funcional do Estado como certa e necess~ria, atua~;:ao essa efetivada mediante agentes, em nome e por conta do Estado. Antes de adentrarmos no exame
dos requisites do ato administrative, julgamos pertinente uma incursao relativa aos agentes acima mencionados.
3.

Agente publico

Os entes suscept(veis de serem considerados agentes publicos,
cujas atitudes ensejassem engajamento da responsabilidade estatal,
para Celso A. Bandeira de Mello, seriam aqueles que "( .. .) tomam
decis5es ou realizam atividades da al«;:ada do Estado, prepostos que
estao ao desempenho de urn mister publico (jur(dico ou material),
isto e, havido pelo Estado como pertinente a si pr6prio. "11
Os agentes publicos, portanto, representam o elemento dinamice possibilitador da atua~;:ao (exterioriza~;:ao) da competencia da
reparti«;:ao publica, na busca do atendimento do bern comum. Dessa
forma, os agentes publicos, dentro de limites legais e regulamentares,
devem fazer atuar a fun~;:ao estatal, compondo os quadros das reparti«;:oes publicas, que seriam "(. .. ) as partes funcionais do Estado,
isto e, as unidades tecnicas de servi«;:o, com competencias determinadas para atuar. " 1 2
Nao e diverse o entendimento de Hely Lopes Meirelles, que
conceitua os agentes publicos como todas as pessoas Hsicas que de-

(1 Ol
( 11

Jose Cretella Jr., op. cit., p. 34.

l Celso A. Bandeira de Mello. op. cit., p. 130

112)

Oswaldo Aranha Bandeira de Mello . Principios Gerais de Direito Admiministrativo - V.2 Das Pessoas (Rio: Forense. 1969). p. 86.
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vern exercer alguma fum;:ao estatal, definitiva ou transitoriamente, func;:ao essa que lhes seja especificamente atribufda, como parcela do encargo da repartic;:ao a que pertenc;:am. 1 3
A cada agente publico, nessa conformidade, deve corresponder
urn clrculo de atribuic;:oes, "( ... ) para ser objeto do exerclcio de poderes e cumprimento de deveres que exteriorizam a personalidade do
Estado, como ser capaz de direitos e obrigac;:5es. (... ) A manifestac;:ao
das vontades de ditos agentes, segundo as respectivas atribuic;:oes, forma a vontade unit~ria da pessoa jurfdica, Estado-sociedade, pois sao
a ele imputadas como sua vontade. "14 As atribuic;:oes conferidas aos
agentes do Estado, por conseguinte, discriminam a parcela de capacidade de tais pessoas para atuac;:ao em nome e por conta do Estado.
Analisando as correntes que discutem se a competencia do
6rgao ~ do pr6prio agente, pessoa Hsica que atua em nome e por
conta do Estado (sentido subjetivo), ou se as unidades t~cnicas (repartic;:5es) ~ que possuem as respectivas competencias (sentido objetivo) conclui O.A. Bandeira de Mello: "Na verdade, o 6rgao ha de
compreender o agente, a pessoa f (sica, que atua a vontade do Estado
e, outrossim, a unidade funcional com a respectiva competencia, que
cabe ao agente exercer (... ) ''15
Os agentes publicos, conforme Hely L. Meirelles, 1 6 dividem-se
em agentes pol(ticos, agentes administrativos, agentes honor(ficos e
agentes delegados. Os agentes pol lticos seriam os componentes do
governo, em seus primeiros escaloes. Os honor(ficos seriam os convocados para prestar transitoriamente algum servic;:o ao Estado (exemplos: jurado, mes~rio eleitoral, comiss~rio de menores etc). Os agentes
delegados recebem, como o nome diz, uma delegac;:ao de poderes para
agir em nome pr6prio, mas segundo as normas e vigilancia do Estado,

(13)

Hely Lopes de Meirelles, op. cit., pp. 54 e 55 ..

(14)

Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, op. cit., pp. 77 e 78

(15)

Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, op. cit., p. 79

(16)

Hely L. Meirelles, op. cit., pp. 55 a 60

Estudos de Direito Pllblico, Sio Paulo II (2), jul./dez. 1983

.o\q

.

-

OCJacac d•s frrcwade·-.s. rMIIiCipie 4e Sie l"au_f~

20
para pr~tica de atividade estatal ou servic;:o de interesse publico, sem
que sejam servidores publicos, mas, isto sim, constituem uma categoria de colaboradores do Poder Publico (exemplos: concession~rios, permission~rios, serventuarios de offcio etc). Agentes administrativos
"(. .. ) sao todos aqueles que se vinculam ao Estado ou as suas entidades autarquicas por relac;:oes profissionais, sujeitos a hierarquia funcional e ao regime estatu~rio da pessoa jurldica a que servem. " 1 7
No que diz respeito ao agente publico por excelencia, o administrative, observa-se que o normal e que sejam titulares de cargos
criados por lei, cargos esses com denominac;:ao e atribuic;:oes pr6prias; ao ocorrer a vacancia de algum cargo publico, deve ocorrer,
de imediato, providencias para a vinda de novo titular, 1 8 atraves de
investidura. lnvestidura ~ o ato ou procedimento legal que vincula o
agente publico ao Estado. Havera variac;:ao na forma e nos efeitos da
investidura, "(. . .) segundo a natureza do cargo, da func;:ao ou do
mandato que se atribui ao investido. " 19
A prestac;:ao e continuidade do servic;:o publico ficam, nesse
diapasao, condicionadas a existencia do agente publico, porque cabe
a este - nos limites de sua competencia e atribuic;:oes - atuar a vontade do Estado . "Nao consiste o agente publico, destarte, em simples
instrumento, da ac;:ao estatal, mas em elemento dinamico do 6rgao,
que age em nome e por conta do Estado, e, por isso, possui o poder,
estabelecido pela ordem jurfdica, que lhe confere essa situac;:ao de
realizar a atividade estatal. "2 o
A atuac;ao do agente publico, em nome e por conta do Estado,
depende de regularizac;:ao jurfdica, para que o agente possa, de fato,
atuar com forc;:a de direito. A fundamentac;:ao jurfdica ocorreria objetivamente - mediante a manifestac;:ao da vontade do agente publico
com o prop6sito de satisfazer aos interesses do Estado - e subjetiva-

(171

ld.,ih.,p. 58.

( 18)

Oswaldo Aranha Bandeira de Mello , op. cit., pp. 80 e 86

(19)

Hely L. Meirelles , op. cit., p. 62

(20)

Oswaldo A. Bandeira de Mello , op. cit., p. 278
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mente, por prepos1~ao ao cargo, nos termos de 0. A. Bandeira de
Mello. "A preposi~ao do agente publico se da com o ato de provimento no cargo ou adm issao em fun~ao, e com o preenchimento das formalidades legais da posse, em que o investido presta o competente
compromisso de bern servir, aceitando o cargo ou a fun~ao. " 21
Pode ocorrer, com suporte no artigo 106, da Lei Maior, a
admissao de pessoas para execu~ao de servi~os de canher temporario
ou contratados para fun~oes de natureza tecnica especializada, mediante regime jurfdico estabelecido em lei especial. A esse prop6sito,
lembra Ferreira Filho que a essas pessoas nao deve ocorrer automatica
aplica~ao de direito trabalhista, mas, isto sim, deve ser providenciada
legisla~ao especial , como manda a Emenda nO 1
Constitui~ao vigente. 22

a

Ha, ainda, a possibilidade de noema~ao para cargos em comissao, desde que esteja expresso em lei que se trata de cargos de livre
nomea~ao e exonera~ao, conforme § 29 do artigo 97 de nossa Magna
Carta.
Em comentario ao artigo 107, de nossa Norma Principal, diz
Pontes de Miranda: "Surge questao quando a pessoa estranha, ou
funcionario publico ou servidor contratado, presta a administra~ao
publica servi~o, necessaria ou reclamado para o seu andamento, sem
que o fa~a investido de cargo publico. AI, nao se da a responsabilidade funcional do art. 107. Os princlpios que regem a responsabilidade
sao, em tais casos, os princlpios de direito comum ordinaria, ainda
que se tenha de chamar a responsabilidade o Estado. " 2 3 Os deveres
e as responsabilidades, por sua relevancia, mereceram o destaque
da se~ao seguinte.

(21 l Id ., ib. , p. 278

(221 Manoel Gon ~Y alves Ferreira Filho, Comentcirios
(Sao Paulo : Saraiva, 197-4), p. 218.
(23)

a Constituic;ao

Brasileira

Pontes de Miranda , Comentlirios a Constituic;io de 1967, com a Emenda
n9 1, de 1969, Torno Ill (Sao Paulo : Ed. Revista dos Tribunais, 2a. edi~Yiio ,

1973), p. 543.
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4.

-..oelacae des l"r('CtlfHtres de Municipie ie Sao l"aule

Autoridade, deveres e responsabilidades dos agentes publicos.

A natureza jurfdica da relat;:ao de emprego com o Estado nao
e a de simples contrato, caracterlsticas das demais relat;:oes de emprego, relat;:oes outras essas que diferem das que revestem o agente publico. Oswaldo A. Bandeira de Mello chama a esta relat;:ao de emprego,
entre o agente publico e o Estado, de 'ato-uniao', urn ato jurldico
complexo resultante - alem do acordo de vontades das partes da obrigat;:ao de o agente publico adotar como seus os interesses da
coletividade. "(. . .) assumindo o Estado a obrigat;:ao de outorgar a
ele os necess~rios elementos para a consecut;:ao do servit;:o publico
(. . .). "24

A essa soma de responsabilidade corresponde uma quantidade
de poderes e deveres conferidos aos 6rgaos publicos e aos cargos, para
serem exercidos pelos agentes publicos. A quantidade de poderes e
deveres d~-se o nome de competencia, a qual sera fixada em norma
jur(dica (em princfpio, em lei), competencia essa fundamentada em
interesse publico e, "( .. .) como tal, inderrogavel; portanto, ha nao
s6 o direito do agente publico a ela, enquanto titular do cargo publico e integrado na repartit;:ao publica, como ainda se impoe a ele o
dever de exerce-la. "2 5
A parcela de poder de que e investido o agente publico e-lhe
necessaria para o desempenho de suas atribuit;:oes. "Esse poder e de
ser usado normalmente, como atributo do cargo ou da funt;:ao, e nao
como privilegio da pessoa que o exerce. E esse 'poder' que empresta
'autoridade' ao agente publico, quando recebe da lei competencia
decis6ria e forc;a para impor suas decisoes aos administrados. Por isso
mesmo, o agente, quando despido da funt;:ao ou fora do exercfcio do
cargo, nao pode usar da autoridade publica(. . .). "26
A cautela acima de Hely L. Meirelles explica-se porque o
agente publico legalmente investido, estara habilitado, de acordo

(24)

Oswaldo A. Bandeira de Mello , op. cit., p. 315

(25)

ld ., ib. , pp. 88 e 89 .

(26)

Hely Lopes Meirelles, op. cit., p. 75.
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com sua competencia especifica, a atos de imperio, consistentes em
ordens ou decisoes coativas da Administrac;ao para os administrados. 27 Essa 'potestas' de imperio da Administrac;ao, diante dos
administrados, permite-lhe "( . . . ) fazer atuar diretamente sua propria vontade com os pr6prios meios de que dispoe, sem a menor necessidade de recorrer aos tribunais para acertar judicialmente sua atitude, em urn ju fzo previo de cognic;ao e obter, da parte deste, o que
pretende com a execuc;ao da sentenc;a. '' 28 0 que justifica esse comportamento e a presunc;ao de legitimidade aprior(stica dos atos do
Estado, justamente por dele emanarem.
Como o pr6prio Cretella Jr. previne, a seguir, tratar-se de
"( . . . ) 'posic;ao privilegiada da administrac;ao', perante o administrado, que lhe confere a faculdade excepcional de por em execuc;ao
com os pr6prios meios de que dispoe, inclusive "manu militari', (. . .)
"29 os atos de seus agentes. A forc;a execut6ria que as decisoes administrativas possuem, fazendo com que estas produzam efeitos imediatos, encontra fundamento no interesse publico, mas essa auto-executoriedade do ato administrativo exige cautelas maiores das que sao
exigidas no ato jur(dico civil, no que se refere ao agente emissor.
Dessa forma, sao exigidos deveres e responsabilidades especiais do agente publico, tais como: devotamento e fidelidade, zelo,
sigilo, boa conduta, obediencia e outros que Oswaldo A. Bandeira de
Mello cita, explicando-os urn a urn, explicac;oes essas que reproduziremos apenas quanto a sigilo e obediencia. "0 sigilo consiste em nao
desvendar o funcionckio publico, por qualquer meio, oral ou escrito,
mesmo em canHer confidencial, tudo que tern ciencia em razao do
cargo, mesmo que se refira a interesses de particulares, nao propriamente do servic;o (. . .). "30 Nao seria demasiado lembrar que a
violac;ao de sigilo, pelo agente publico, constitui-se em crime. 31 0

(27)

Id. , ih. , pp. 65 e 66.

(28)

Jose Cretella Jr .. op. cit., pp. 64/5.

(29)

Id. , ih., p. 66.

(30)

Oswaldo A. Bandeira de Mello , op. cit., p. 469.

(31)

Codigo Penal , art . 325.
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autor acima referido preleciona, ainda, que a "( ... ) obediencia diz respeito a observancia pelos funcionarios das normas legais e regulamentares e ~s ordens dos superiores. Vincula-se aos princlpios da hierarquia e competencia. "3 2
Em casos excepcionais, pode o Poder Publico necessitar da
de pessoas estranhas a Administra~;:ao, para fazer frente,
por exemplo, as necessidades de servi~;:o publico paralisado, surgindo a
figura do funcionario de fa to, 3 3 sujeito a responder por responsabilidade civil, como ja vimos, e equiparados pelo C6digo Penal a funcionario publico, quanto a responsabilidade criminal. 34
colabora~;:ao

0 agente publico, alem de incorrer em hip6teses de responsabilidade civil e criminal, incorre em responsabilidade disciplinar, consistente na aplica~;:ao de medidas coercitivas que lhe dizem respeito,
como exclusividade. "Sao penas disciplinares: I - a repreensao; II - a
multa; Ill - a suspensao; IV - a distitui~;:ao de fun~;:ao; V - a demissao; VI -a cassa~;:ao de aposentadoria ou disponibilidade. "3 5 Nota-se
pelo me nos com rela~;:ao aos citados itens Ill a VI, que esse infunesto
tipo de ocorrencia, se resultante de atividade publica, s6 encontra
sentido como san~;:ao ao agente publico; quem nao estiver investido
regularmente de fun~;:ao ou cargo publico fica ao largo de importante
remedio disciplinar, de carater e interesse publico.
Diga-se o mesmo quanto a demissao decorrente de senten~;:a
judicial, 36 como pena principal ou como pena acess6ria, em razao
de crime contra a Administra~;:ao, "(. .. ) ou mesmo de disposi~;:ao
legal, que determina, em certos casos, que a condena~;:ao criminal

(32)

Oswaldo A. Bandeira de Mello . op. cit., p. 471.

(33) Themistocles Brandao Cavalcanti. 0 Funcionario Publico e o seu Regime
Jur(dico- Tomo I (Rio : Editor Borsoim 19.58) . p. 61.
(34)

C6digo Penal, artigo 327 : "Considera.,se funcionario publico , para os efeitos
penais, quem , embora transistoriamente ou sem remunera-;:ao . exerce cargo,
emprego ou fun-;:ao publica."

(35)

Oswaldo A. Bandeira de Mello. op. cit., p. 491.

(36 l

Constitui-;:ao Federal. artigo l 07.
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do funcionario publico, por falta estranha ao servi<;:o, mas pela sua
gravidade, a sua demissao se impoe. " 3 7
Essa digressao relativa a agente publico tornou -se necessana,
para facilitar o desenvolvimento da sec;:ao seguinte, em que trataremos
dos requisites do ato administrative. Nesse segmento, havera realce, a
presenc;:a do agente pub·lico competente.
5.

Requisites do ato administrative

Na sec;:ao 2 - Ato administrative, ja referlramos aos requisites
gerais do ato jurldico - capacidade do agente, licitude do objeto,
forma prescrita ou nao defesa - dizendo que ao ato administrative
seriam aplicaveis tais requisites, adicionados de outros especfficos,
particularmente quanto a competencia e forma.
Recordando que a noc;:ao de capacidade caminha sempre
unida ~ de competencia e que essa materia e comum a 6rbita quer
do direito privado, quer do direito publico e, por isso, ser examinada
pela 'Teoria do Direito', Cretella Jr. 38 reproduz brocardo processualista: defeito nenhum existe tao grande quanto o da capacidade
('nullus est maior defectus quam defectus potestatis'). A falta de
capacidade, ou incapacidade do agente torna o ato ilegal, pois a
capacidade e da essencia do ato; agente capaz seria o possuidor da
faculdade de ser titular de relac;:oes jurldicas. Conforme ja vimos,
competencia, em Direito Administrative, seria o complexo de atribuic;:oes e de faculdades inerentes a urn cargo ou 6rgao.
· Examinando o problema em gradac;:oes, nota-se que o agente
capaz para dar origem ao ato administrative sera a pessoa jurfdica
de direito publico (Uniao, Estados, Municfpios, autarquias). Resolvido o problema da esfera, o entendimento de 'agente capaz' dira
(. .. ) respeito ao 6rgao encarregado de representar a pessoa jurfdica

(37)

Oswaldo A. Bandeira de Mello. op. cit., p. 501. ·

(38)

Jose Cretella Jr., op. cit., pp. 149 e 150.
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encarregada e competente para o ato, ou seja, em · ultima amilise, o
ou funcion~rios prepostos a pessoa jurldica de direito
publico em questao. "3 9

funcion~rio

Para que o ato administrativo possa ser praticado, ha necessidade de competencia legal para expedf-lo. "Do contrario, ocorrem
v(cios de competencia, visto ser nulo o ato administrativo realfzado
por sujeito desarmado de poder legal, sem qualidade para agir como
6rgao da Administra~ao Publica. · '4 o
Tres caminhos oferecem-se para continua~ao de riossa an~lise:
competencia, ato nulo, legalidade do ato. Vejamos este ultimo, retornando, em seguida, il questao de competencia; para 'ato nulo', reservaremos a s~ao antecedente a conclusao.
Legalidade, mor~lidade, finalidade e publicidade sedam os
t(tulos dos quatro princfpios basicos da Administra~ao, em consonancia a Hely L. Meirelles, que orienta:
"A 'legalidade', como principia de administra~ao, significa que o administrador publico esta, em toda a sua atividade
funcional, . sujeito aos mandamentos da lei, e as exigencias do ·
bem-comum, e deles nao se pode afastar ou desviar, sob pena
de praticar ato inv~lido e expor-se a responsabilidade disciplinar, civile criminal, conforme o caso.
"A efic~cia de toda atividade administrativa esta condicionada (tO atendimento da lei.
"Na Administra~ao Publica~ nao· ha liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administra~ao particular e lfcito fazer
tudo o que a lei nao protbe, na Administra~ao Publica s6 e
permitido fazer o que a lei autoriza. A lei, para o particular,
significa 'pode fazer assim'; para o administrador publico
significa 'deve fazer assim'. "41

(391

Jose Cretella Jr. , op. cit., p. 151.

(401

ld. , ih., p. 151.

(411

Hely L. Meirelles, op, cit., p. 68

Estudos de Dir. Publico, S6o P11Uio II (21, jul./dez. 1983

Ataocia~ae tfes P"recuraderes cit Munlcipie ~~ Sat P1ulo

27

Exposta a necessidade de estrita obediencia ao princ fpio da
legalidade, no ato administrative, podemos retomar o exame da
'competencia'. Esta, no campo administrative, possui significado
pr6ximo ao do direito privado, porem com quatro atributos especlficos, segundo o pensamento de Cre~ella Jr. A primeira caracterlstica
refere-se justamente a legalidade, ou seja, a necessidade de provisao
legal, de texto expresso em lei que defina a competencia do agente.
E urn princ(pio garantidor da sociedade, "(. .. ) porque como na
atuac;:ao dos 6rgaos administrativos se podem realizar inumeros atos
que afetem interesses particulares, faz-se necessaria que esses interesses se encontrem garantidos contra a arbitrariedade. "4 2 E segunda caracterlstica da competencia da Administrac;:ao Publica a obrigatoriedade, em contraposic;:ao ao car~ter facultative da capacidade
privada; a terceira, e a fragmentac;:ao, geralmente, da competencia
entre diversos 6rgaos para que, em virtude de controle redproco,
seja evitado que os direitos de particulares sejam prejudicados par
interesses pessoais de titu lares de 6rgaos publicos; a quarta e a impossibilidade de estabelecimento de pactos que impliquem em renuncia ou comprometimento de exerclcio de direitos. 43
Nota-se, portanto, urn cuidado pela preservac;:ao do bern
publico, pela defesa do interesse privado nao especffico e pela repulsa a 'protecionismos' de interesse particular. Ou, nas palavras
de Celso A. Bandeira de Mello, o "( ... ) ato civil busca a. satisfac;:ao
de interesses individuais ou particulares enquanto o ato administrative estc1 preordenado a interesses supra individuais. "4 4
Hc1 uma divergencia doutrinc1ria quanta a 'agente', ora tido
como requisite do ato, ora como elemento do ato. Celso A. Bandeira
de Mello prefere estabelecer que "( .. .) o sujeito nao e urn elemento
do ato, mas pressuposto de sua expedic;:ao. " 4 5 Para o mencionado

(421

Jose Cretella Jr. , op. cit., p. 152.

(43)

ld. , ib., p. 152.

(441

Celso A. Bandeira de Mello , op. cit., p. 15.

(451

Id. , ib. , p. 35.
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autor, melhor seria se fossem separados os elementos do ato (conteudo
e forma) dos pressupostos; entre os pressupostos, haveria os de carcHer
subjetivo (sujeito e vontade). 4 6
A posic;:ao do autor supra ~ defendida por Regis de Oliveira,
que afirma ser "( ... ) necess~ria a existencia de urn sujeito para a
emissao do ato e que tenha ele competencia, ou seja, o complexo de
poderes funcionais conferido por lei a cada 6rgao ou cargo para o
desempenho das atribuic;:oes previstas no ordenamento. "4 7
Embora a divergencia proceda, nosso prop6sito fica robustecido, pois passa a haver destaque maior a figura do agente, alc;:ado a
posic;:ao de pressuposto do ato, de onde se conclui que, em "(. .. )
suma, o sujeito e a competencia sao condic;:oes de validade do ato
administrative (. . .) . "4 8
6.

Ato vinculado

Os atos administratives vinculados sao aqueles cuja concretizac;:ae fica totalmente condicionada ao preenchimento de requisites
fixados em lei. 49 "Nessa categoria de atos, as imposic;:oes legais
absorvem, quase que per complete, a liberdade do administrador,
uma vez que sua ac;:ae fica adstrita aos pressupostos estabelecidos
pele Poder Publico para a validade da atividade. Desatendido qualquer requisite, compromete-se a efic<kia do ato praticado, ternando-se passlvel de anulac;:ae pela pr6pria Administrac;:ae, eu pelo Judici~rio, se assim o requerer o interessado. "50
0 ato vinculado, portanto, caracteriza-se pela extrema rigidez legal, devendo haver previsao na norma quanta ao modo, tempo

(46)

Celso A. Bandeira de Mello , op. cit., p. 36

(4 7 l

Regis Fernandes de 0 liveira, Ato Administrativo (Sao Paulo : Editora Revista dos Trihunais, 2a. 3d., 1980), p. 53.

(48l

Id., ih., p. 54.

(49)

Jose Cretella Jr., op. cit., p. 101.

(50) Hely Lopes Meirelles, op. cit., p. 135.
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e circunstancias que deverao estar presentes nessa modalidade de ato
administrative. "Com efeito, para a prcHica de alguns atos, a competencia da Administrac;ao e estritamente determinada na lei, quanta
aos motivos e modo de agir. A lei lhe determina que, existentes determinadas circunstancias, proceda dentro de certo prazo e de certo
modo. ''51
Nao exatamente em oposic;ao aos atos vinculados, mas com
pequena diferenc;a, por permitirem alguma liberdade de escolha liberdade essa muito relativa, pais ha de se ater a normas e princlpios administrativos - existem os atos administrativos discricionarios. A nossa preocupac;ao, no presente exame, tern sido quanta ao
agente e cl competencia que lhe seja atribuida, nos atos que envolvam a Administrac;ao. A necessidade de definic;ao legal existe tanto
para o ato vinculado quanta para o discricionario. "Ja se observou que
o agente tern os poderes que lhe resultam da ordenac;ao normativa,
sendo invalidos os atos praticados no exterior desta esfera. "52 Em
se tratando de ato vinculado, o rigor torna-se maior, quanta aos requisites legais, fazendo com que a esfera de procedimentos fique
totalmente circunscrita.
Trata-se, convem repetir, apenas de maior grau no rigorismo
de atribuic;oes, porque a Administrac;ao Publica deve pautar-se sempre pela lei, podendo dizer-se, 'lata sensu', que a atividade do Poder
Publico e vinculada. Referindo-se a atividade da Administrac;ao, Cretella Jr. esclarece que, se "(. .. ) essa atividade e 'vinculada', quer
dizer, de competencia, motivos e modos de agir predeterminados
em lei, a administrac;ao nao se pode afastar de tais preceitos. A nulidade do ato administrative de conteudo diverso daquele que a lei
trac;a e causada por violac;ao da lei. 0 agente e, em tais hip6teses,
instrumento de restrita manifestac;ao de vontade legal. "53

(51

l Jose Cretella Jr. , op. cit., p. 102.

(52)

Celso A. Bandeira de Mello. op. cit., p. 62.

(53 l Jose Cretella Jr .. op. cit., p. 299.
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7.

Procedimento administrativo

0 ato administrative nao ~ uma manifest~ao isolada, uma
estanque que independe de pressupostos procedimentais.
Seria falaciosa a suposi~ao de que apenas o ato final - resultante de
uma s~rie de etapas - estaria sujeito aos rigores estabelecidos ao ato
administrative, como tamb~m seria perniciosa fal<kia a admissao de
que os passos que antecedem a conclusao do procedimento administrative nao sejam suficientes para eivar de nulidade o ato, em seu
conjunto. "A preteri~ao de atos preparat6rios, ou a sua realiza~ao
em desconformidade com a norma legal que disciplina o procedimento administrative, pode acarretar a nulidade do ato final, desde
que se trate de opera~6es essenciais ou de requisites de legalidade
do ato principal. "54
situ~ao

J~ a fase preliminar do procedimento administrative faz parte
do ato e da competencia administrativa, como adverte Oswaldo A.
Bandeira de Mello. 55 Assim ocorre porque o procedimento administrative ~ uma "( .. .) sucessao ordenada de opera~oes que propiciam a forma~ao de urn ato final objetivado pela Administra~ao. !:
o 'iter' legal a ser percorrido pelos agentes publicos para a obten~ao
dos efeitos regulares de urn ato administrative principal. 56

A nossa proposi~ao ~ relativa a integra~ao e complexidade do
rito da fiscalizac;:ao tributaria que, conforme se~ao seguinte, deve
atender a requisites procedimentais. "Requisites procedimentais sao
os atos que devem, por imposi~ao normativa, preceder a urn determinado ato. Consistem em outros atos jurldicos, produzidos pela
pr6pria Administra~o ou por urn particular, sem os quais urn certo
ato nao pode ser praticado. 5 7 Representam, portanto, condi~oes
para o ato conclusive.

(54) Hely Lopes Meirelles, op. cit., p. 124.
(55) Oswaldo A. Bandeira de Mello, op. cit., p. 89.
(56)

Hely Lopes Meirelles. op. cit., pp. 123/4.

(57)

Celso A. Bandeira de Mello, op. cit., p. 77.
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fiscaliza~ao

Afirmamos, na 'lntroduc;:ao', que ja foi dito - ainda que nao
utilizando expressamente as mesmas palavras, ou na mesma sequencia
- que a fiscalizac;:ao tributaria consiste em urn procedimento que envalve urn conjunto de atos administrativos vinculados. Dissemos outrossim, que nesta sec;:ao providenciarlamos razoes a justificar o declarado na referida primeira sec;:ao.
Por coerencia, dever(amos cingir-nos a urn autor e, preferentemente, a urn s6 momenta de produc;:ao intelectual. Elegemos Ruy
Barbosa Nogueira e sua obra 'Curso de Direito Tributario', a titulo
de paradigma e suporte para nossa pesquisa.
Ap6s explicar que a administrac;:ao de tributos ~ estruturada
por meio de leis especiais, do campo de Direito Administrative, mas
regendo 6rgaos com func;:oes e competencias tributarias, entre elas, as
de lanc;:amento e fiscalizac;:ao, Ruy Barbosa Nogueira adverte que, para
"(. . .) o tributarista, a consulta a essa legislac;:ao ~ muito importante,
especialmente quando vai discutir ou examinar uma questao e precisa
saber se o funcionario tern as atribuic;:oes para os atos que praticou
(. .. )"58

0 referido mestre assinala, a seguir, que o lanc;:amento do
tributo ~ urn procedimento administrative, sendo a notificac;:ao do
lanc;:amento - atividade privativa da Administrac;:ao - o "( .. .) ultimo ato do procedimento de constituic;:ao formal do credito tributario que o torna opon(vel ao contribuinte. " 59
0 CTN-C6digo Tribut~rio Nacional, em seu artigo 142, define
o lanc;:amento de maneira tao clara que nossa missao poderia ser dada
como cumprida, uma vez que a fiscalizac;:ao, como veremos, esta
umbilicalmente ligada ao lanc;:amento. A transcric;:ao que a seguir
efetuamos, no entanto, tentaremos adicionar outras razoes.

(58) Ruy Barbosa Nogueira . Curso de Direito Tributario (Sao Paulo : Saraiva
5a. ed .. 1980) . p. 220.
(59 ) ld .. ib .. p. 221.
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a

"Art. 142 - Compete privativamente
autoridade administrativa constituir o credito tributario pelo lan9amento, assim
entendido o procedimento administrative tendente a verificar
a ocorrencia do fato gerador da obriga9ao correspondente, determinar a mat~ria tributavel, calcular o montante do tribute
devido, identificar o sujeito passivo e, sen do caso, propor a
aplica9ao da penalidade cab(vel.
Paragrafo (mica. A atividade de lan9amento e vinculada e obrigat6ria, sob pena de responsabilidade funcional."
Varias sao as expressoes da norma reproduzida que apresentam
interesse ~ nossa exposi9ao: competencia privativa, autoridade administrativa, procedimento administrative, a s~rie de atos do procedi mento, atividade vinculada e responsabilidade funcional. Ruy Barbosa
Nogueira, a respeito de procedimento, fornece a seguinte orienta9ao:
"0 procedimento, segundo Emilio Betti, consiste em varios atos juridices sucessivos visando mesma finalidade, dos quais, todo ato que
segue, pressupoe necessariamente o precedente, preparando e prenunciando o seguinte. " 6 o Alerta, ainda, o mencionado au tor que sendo
"(. .. ) um procedimento 'administrative' ja esta, par sua natureza,
submetido genericamente ao 'princ(pio da legalidade'. 61

a

Quanta a 'atividade vinculada e obrigat6ria ', Ruy Barbosa
Nogueira preleciona 6 2 que atividade vinculada ~ a que nao pode
separar-se da legalidade, quanta a conteudo e forma;
obrigat6ria
a atividade que deve ser procedida de offcio.

e

Em virtude de nao ser possfvel ao Poder Publico a obten9ao
- de quem deve cumprir as obriga96es tribut<kias -de toda a orienta9ao necess~ria, deve o Fisco examinar se os lan9amentos ocorreram na medida exata e legal, verifica9ao essa possfvel atrav~s de seu

(601
(61

Ruy Barbosa Nogueira. op. cit., p. 221.

l ld., lb., p. 222.

(621

ld., lb. , pp. 223/4.
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poder de fiscalizar. 6 3 A competencia e os poderes para fiscal izac;:ao
deverao constar de legislac;:ao espec(fica, segundo as normas gerais
do CTN. 64
Chegamos, por fim, ao momenta de verificarmos o que seria
a atividade de fiscalizar tributes. "A fiscalizac;:ao tributaria e exercfcio
de poder administrative, que compreende todos os atos de verificac;:ao
e controle, devendo examinar perante a legislac;:ao se os atos fiscal izados guardam conformidade com ela. "6 5 Pedimos venia para repetir:
a fiscalizac;:ao compreende todos os atos de verificac;:ao e controle.
Alias, todos os passos do procedimento de fiscalizac;:ao deverao
ser consignados, atraves de termos, pela autoridade administrativa
que proceder ou presidir a quaisquer diligencias de verificac;:ao de
lanc;:amentos. 66 "0 agente fiscal, ao apurar qualquer irregularidade,
tera que a relatar, isto e, lavrar urn auto, representac;:ao ou intimac;:ao,
conforme a hip6tese (.. .). "6 7
Cumpriria, para finalizar, 'o registro da abrangencia maior
do procedimento fiscal. "0 procedimento fiscal e, pois, urn ordenamento do modo de proceder para que tanto a 'imposic;:ao', como a
'arrecadac;:ao' e a 'fiscalizac;:ao' sejam feitas na medida e na forma
previstas na lei. "6 8
9.

Ato nulo.

Citando M. Seabra Fagundes, 69 e esclarecido por Cretella
Jr. que os v(cios dos atos administrativos (que podem, ate, fulmi-

(63)

ld .. lb. , p. 240.

(64l

CTN. art. 194

(65)

Ruy Barbosa Nogueira. op. cit., p. 240.

(66l

CTN. art. 196.

(67) Ruy Barbosa ~ogueira. op. cit., p. 242.
(68)

ld. , lb .. p. 246.

(69) M. Seabra Fagundes. 0 Controle dos Atos Administrativos, pelo Poder
Judiciario (Rio:Forense. 3a. ed .. 1957) , p. 76.
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nc1-los de nulidade), no que se refere
riam ser assim classificados:

a manifestac;:ao da vontade, pode-

"a) v(cios por ausencia de poder legal do agente para proceder como 6rgao do Estado (incompetencia);
"b) v(cios por defeito pessoal na manifestac;:ao de vontade,
nao obstante estar o agente investido da func;:ao. "70
Conforme j~ assinalamos, "( . . . ) a manifestac;:ao da vontade
individual do agente publico e imputada ao Estado como sua vontade,
( •• .) "71 mas, para que assim acontec;:a, ha necessidade de que seja
assumido "(. . .) o carc1ter de impessoalidade, para que possa ser
havida como do Estado, na consecuc;:ao dos seus objetivos peculiares,
e n~o do pr6prio agente publico. "7 2 Tenha-se, ainda, que o ato
administrativo consiste numa declarac;:ao concreta de opiniao, ju lzo
ou vontade da autoridade administrativa; para que seja expresso,
exige na"o apenas agente capaz, mas, mais que isso, competente.
Por consequencia, nao estara qualquer indivfduo habilitado
para realizar o ato administrativo. Pode ocorrer que alguem esteja
em plena posse de suas faculdades intelectuais, mas nao tenha, entretanto, poder legal para manifestar-se como 6rgao do Estado. 7 3
"Em resumo, o 'agente' pode ser capaz civilmente e carente de poder
legal administrativo; nao possuir competencia generica para a func;:ao
estar desarmado de competencia especffica, embora nao lhe falte a
generica; pode ser civilmente incapaz, como quando em estado de
loucura. "7 4

(70) Jose Cretella Jr ..

op. cit., p. 222.

(71) Oswaldo A. Bandeira de Mello. op. cit., p. 93.
(72)

Id., lb., p. 279.

(73)

Jose Cretella Jr., op, cit., p. 223.

(74)

Hely L. Meirelles, op. cit., p. ll8.
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Em termos mais especlficos, o ato administrative, como condic;:ao primeira de validade, 'apud' Hely L. Meirelles, exige competencia do agente, consistente em poder legal para sua pratica; dessa forma,
qualquer "(. .. ) ato emanado de agente incompetente, ou realizado
alem do limite de que dispoe a autoridade incumbida de sua pratica
~ inv<Wdo, par lhe faltar um elemento Msico de sua perfeic;:ao, qual
seja, a correta manifestac;:ao da vontade da Administrac;:ao. "75 A incompetencia do agente, par conseguinte, ~causa de nulidade. 76
Se examinarmos a questao, considerando-se o sujeito do ato
como seu produtor e pressuposto, ha necessidade, igualmente, de que
o agente possua aptidoes normativamente conferidas para a produc;:ao
do ato, ou, em caso contrario, este nao tera validade. 77
Sera nulo o ato jur(dico que, par v(cio essencial, nao produza
o efeito de direito correspondente, de acordo com Cretella Jr.: "Se
faltar ao ato requisite necessaria a sua existencia, se houve ofensa a
princ(pios bi!isicos da ordem jur(dica, o ato sera 'nulo'. 0 ato administrative nulo considera-se como nao realizado e nao produz, como
tal, nenhum efeito direto. (. . . ) 0 ato administrative nulo ~ insanavel. "7 8
Na explicac;:ao supra, de Hely L. Meirelles, ha menc;:ao relativa
do ato. "Diz-se perfeito o ato administrative quando
nele se encontram todos os seus requisites e condic;:oes. (. . .) Quando um ato completa seu ciclo de formac;:ao, possuindo todos seus
requisites ou condic;:oes, diz-se perfeito. 79 De acordo com Cretella
Jr., perfeic;:ao seria "(. .. ) o estado atingido pelo ato administrative
que completou o ciclo de sua formac;:ao, contendo, pais, todos os

a perfeic;:a'o

(75)

Hely Lopes Meirellei, op. cit., p. ll8.

(761

Jose Cretella Jr., op. cit., p. 298.

(77)

Celso A. Bandeira de Mello , op. cit., p. 56.

(781

Jose Cretella Jr., op. cit., p. 297.

(791

Regis Fernandes de Oliveira, op. cit., p. 81.
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elementos de procedimento e forma exigidos por lei. "80 Portanto,
para que haja ato administrativo, exige-se a presen~a de todos os elementos que a regra determine e e-lhe exigido, outrossim, que tenha
surgido de procedimento, em todos os seus passos, previsto em norma
jur(dica. Na hip6tese inversa, o ato sera imperfeito e, nessa situa~ao de
carencia, ele ~ nulo, 81 nao havendo, no campo tributario, margem
para discricionariedade. 82
0 reconhecimento e declara~ao da nulidade do ato, pela propria Administra~ao, ou por senten~a judicial, faz com que o pronunciamento de invalidade opere 'ex tunc', "( ... ) desfazendo todos os
v(nculos entre as partes e obrigando-as a reposi~ao das coisas ao
'status quo ante' (. . .). Essa regra, porem ~ de ter atenuada e excepcionada para com os terceiros de boa-fe alcam;:ados pelos efeitos incidentes do ato anulado, uma vez que estao amparados pela 'presunc;:ao de legitimidade' que acompanha toda atividade da Administrac;:ao
Publica. "83 Quando o terceiro de boa-fe e atingido pela atuac;:ao do
retro mencionado 'funcionckio de fato', concordam Cretella Jr. 84 e
Celso A. Bandeira de Mello 8 5 quanto a necessidade de que o particular envolvido, em razao da boa-fe, nao venha a sofrer preju (zos.
Surgem, entretanto, problemas para a Administra~ao, pois o
"(. . .) ato administrativo nulo nao merece, em geral, obediencia
(.. .). A nulidade e insanavel. "86 Nao se trata, inclusive de admissao
temporaria da validade do ato. A esse prop6sito, e extremamente
firme a posic;:ao de Regis F. de Oliveira que, rebatendo a tese de

(80) Jose Cretella Jr., op. cit., p. 293.
!81 l Id., lb., p. 294.

(82) Aires Fernandino Barreto. LTr Suplemento Tributario, 1979, ano XV,

n<? 46-79,

"Sujei~ao

Passiva Indireta - Limites do Legislador".

(83) Hely Lopes Meirelles, op. cit., p. 176.
(84)

Jose Cretella Jr., op. cit., p. 227.

(85) Celso A. Bandeira de Mello, op. cit., p. 62.
(861 Jose Cretella Jr., op. cit., p. 300.
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Kelsen (quanto admissao de ato nulo), afirma "(. .. ) que o ato praticado em desacordo com o sistema normativo e, desde logo, nulo. Nao
h~ validade provis6ria. Ou ha correspondencia como esquema normativo ou nao ha. E evidente que a ordem atribui ao juiz o poder de proferir a (mica decisao relevante. Mas, o ato, em si, ja repugnava ·a ordem
jur(dica. Nao por seus atributos pessoais e intrinsecos, mas porque
foi criado em dissonancia com o exigido pelo sistema. Dal por que
sua retirada opera efeitos 'ex tunc', restabelecendo a ordem jurfdica
que houvera sido lesada. ··a 7
10. Conclus§o.
A fiscaliza<;ao tributaria deve ser exercida por agente publico
com competencia legal especlfica, entendendo-se como fiscaliza<;ao
tributaria nao apenas um ato final consistente, por exemplo, em urn
lan<;amento formal de tributo, mas todos os atos de verifica<;ao e
controle, devidamente consignados em atos administrativos intermediarios. Essa atividade conjunta de verifica<;ao e controle, o mais das
vezes, nada mais e do que o procedimento administrativo previsto
no artigo 142, do CTN, embora seja possfvel chegar-se a lan<;amento
de tributo, exclusivamente com o carater de 'imposi<;ao' (exclulda
a fiscaliza<;ao, portanto).
A fiscaliza<;ao tributaria, nessa conformidade, deve ser entendida como um conjunto de atos administrativos vinculados, o que
equivale a dizer que todos os atos (preparat6rios, intermediarios e
final) devem ser exercitados por agente publico competente, no
estrito cumprimento de normas legais. Sera nulo o ato que nao seguir esse padrao.

(87)

Regis Fernandes de Oliveira . op. cit., pp. 119/20.
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PROCESSO ADMINISTRATIVO: VISTAS
E RETIRADA DE AUTOS POR ADVOGADOS

Ellen de C. Quintanilha Coelho de Paula
Procuradora Municipal
Gabinete do Prefeito .

-

Assessora Tecnica no

I - Temos no presente expediente denuncia formulada pela
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, Sec~ao de Sao Paulo,
atraves do otrcio S. 81/5699, segundo a qual os 6rgaos desta Administra~ao tern reiteradamente negado "vista" de processes administrativos a advogados devidamente habilitados, citando fato ocorrido
perante a SEHAB, e reivindicando o respeito ao direito inerente
classe dos advogados, assegurado por lei federal, de obter "vistas ou
retirar processes administrativos de qualquer natureza".
E o relat6rio.

a

II

- Antes de manifestar nosso entendimento a respeito da
cumpre-nos informar que identica denuncia foi feita pela
Associa~ao dos Advogados de Sao Paulo, encontrando-se o processo
em poder de SEHAB para informa~oes.
mat~ria,

Ill -

PARECER

111.1. - A mat~ria suscitada na presente denuncia envolve
direitos e obriga~oes de ordem publica e privada, contrapondo-se e
sobrepondo-se uns aos outros, criando conflitos de ditrcil solu~ao
pnitica, nao s6 por sua pr6pria natureza, como tambE!m pela ausencia
de regulamenta~ao da legisla~ao pertinente.
algumas
mat~ria

Por isso, parece-nos conveniente e indispensavel que
de ordem doutrinckia precedam ao exame da
sob o aspecto solicitado.
considera~oes

Assim, a palavra do mestre Dalmo de Abreu Dallari, analisando os itens XVI e XVII do artigo 89 da Lei 4.215/63, embora
anterior a recente modifica~ao introduzida pela Lei n<? 6.884/80,
~-nos ainda de grande valia e traduz perfeitamente nosso pensamento,
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uma vez que as circunstancias de fato nao foram alteradas, conforme
se verificara. Ei -Ia:
"0 que desde logo se verifica ~ que, atrav~s daqueles
artigos de lei, criaram-se direitos subjetivos, cujos titulares sao os
advogados, pois aquelas normas, embora referentes a processos, nao
tern carater instrumental.
Ve-se, entretanto, que elas, al~m de afetarem fundamentalmente a ordem publica, visaram situac;:oes absolutamente variadas e
vari~veis, pois tendo em vista a multiplicidade das regras processuais,
judiciais e administrativas, vigentes no Brasil e emergentes, via de
regra, com as inovac;:oes da legislac;:ao social, tributaria ou de outras
esp~cies, pretendeu-se que a mesma regra atingisse a todas essas
situac;:oes.
Ora, no tocante aos processos judiciais existem ja, de
longa data, regras uniformes e precisas, que partem da pr6pria Constituic;:ao da Republica, completam-se em leis processuais, aperfeic;:oam-se atrav~s de decretos, especificam-se atraves dos regimentos
dos tribunais e em muitos casos, aproximam-se ainda mais dos casos
concretos atrav~s de portarias e avisos. Desta forma se torna perfeitamente viavel a aplicac;:ao da norma legal, mesmo que ela implique,
como no caso presente, no exerc(cio de urn novo direito subjetivo.
Na hip6tese dos processos administrativos, contrariamente, ha uma serie de questoes fundamentais a serem resolvidas,
como, por exemplo:
a) - quais os processos que poderao ser exibidos e quais os
que devem ser mantidos em sigilo, no interesse da Administrac;:ao Publica ou de terceiros?
b) - na hip6tese de exibic;:ao ou entrega dos processos, quais
as pec;:as, especialmente pareceres e informac;:oes para
uso interno da Administrac;:ao, que devem ser mantidos
em sigilo?
c) - quais as fases do processo em que se poderc~ ou devera
fazer a entrega de autos aos interessados?
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autorizar a entrega de autos?

e) - qual o prazo durante o qual poden1 o interessado reter
os autos fora da repartic;:ao?
f) - quais as cautelas a serem adotadas par ocasiao da entrega
e da devoluc;:ao dos autos?
g) - qual devera ser o procedimento da autoridade e do interessado, em caso de extravio dos autos, de alguma de
suas pec;:as, ou do aparecimento de acrescimos, emendas,
rasuras, borrCSes, ou qualquer outra particularidade que
altere ou prejudique algum dos documentos processuais?
Para que se tenha noc;:ao aproximada do alcance do problema, e suficiente a lembranc;:a de que OS pr6prios processos disciplinares instaurados pela Ordem dos Advogados sa'o de carater administrative e, no entanto, sa-o sigilosos. E de que isto deve continuar assim
cremos que ninguem tern duvida, entre outras razoes tendo em vista
que, muitas vezes, mencionam-se terceiros de maneira imprecisa ou
inexata, podendo-lhes advir urn preju(zo injusto e irrepanivel, da
publicidade, mesmo que restrita. E evidente que os advogados sao,
no caso, os maiores interessados na manutenc;:ao do sigilo.
Basta a lembranc;:a das hip6teses acima enumeradas para
que se tenha plena consciencia da absoluta necessidade de disposic;:oes
legais mais espec(ficas, ate agora inexistentes, para que seja poss(vel o
exerc(cio daquele direito subjetivo que a lei atribui aos advogados
em geral.
Tem-se a(, conforme se procurou demonstrar, uma
hip6tese de regulamento necessaria, que torne, nao apenas mais
ftlcil, mas poss(vel, a aplicac;:ao da lei."
("in Revista dos Tribunais, val. 378- pag. 33/35).

111.2 - Nao obstante a colocac;:ao doutrintlria, que adotames, feita no item anterior, nao podemos deixar de reconhecer
que o "direito" de vistas e retirada de autos foi conferido par lei
aos advogados, que, sendo assim, podem exerce-lo.
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Cabe-nos, entao, a diffcil tarefa de tentar conciliar os
interesses, direitos e obrigac;:oes.
Para facilitar o entendimento, vamos transcrever a seguir
o controvertido dispositive legal: Lei Federal n9 6.884 de 19 de
dezembro de 1980, que altera a Lei n9 4.215 de 27 de abril de 1963
(Estatuto da OAB):

...

"Art. 19
Os artigos 71 e 89 da Lei n9 4.215, de 27 de
abril de 1963, que dispoe o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, passam a vigorar com as seguintes redac;:oes:

Art. 89 - sao direitos do Advogado:

XVII - ter vistas ou retirar, para os prazos legais, os
autos dos processes judiciais ou administrativos, de qualquer natureza, desde que nao ocorra a hip6tese do inciso anterior, quando a vista sera comum, no cart6rio
ou na repartic;:ao competente".
111.3. - Passemos, entao,

a analise solicitada:

A Lei confere ao advogado o direito de " ... ter vistas
ou retirar, para os prazos legais, os autos dos processes judiciais ou
administrativos ... "
111.1.- 0 que significa "ter vistas"?
"VISTA. Na terminologia do Direito Processual, vista
entende-se, pr6priamente, exame, ou ac;:ao de ver para
examinar, outer ciencia.
Geralmente, ~ denominada como vista dos autos. E, por
isso, ~. praticamente, a diligencia que se faz mister, ap6s
a terminac;:ao, ou encerramento de outros atos proces-
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suais, a fim de que sejam estes atos levados ao conhecimento dos interessados, que podem falar sobre eles,
opinando, ou os impugnando.

Assim, na linguagem processual ter vista, dar vista, mandar com vista, pedir vista, entende-se sempre que os
autos devem ser presentes ao interessado ou a quem se
encontre com o direito ou na obrigac,:ao de falar neles
ace rca de fatos que ali se encontram". (De Placido e
Silva- Vocabulario Jur(dico -Ed. Forense - 1a. ed.1963- Vol. IV- pag. 1661).
111.3.2. - "Reti rar" nao tern sentido diferente de "sa Ida
da coisa" (no caso, dos autos) do Iugar onde se encontra (Cart6rio,
repartic,:ao etc.), para a posse de outrem (advogado).
Assim, entendemos haver n ltida distinc,:ao entre os atos
de "ter vistas" e de "retirar" os autos, embora, em linguagem forense,
poderlamos as vezes confundl-los. Oueremos crer, no entanto, nao
cometeria o legislador o v(cio de linguagem do pleonasmo; acreditamos, isto sim, quis ele diferenciar os direitos, conferindo ao profissional advogado nao s6 o direito de ver e examinar os autos, como tamb~m o de toma-lo, em determinadas circunstancias, sob sua posse e
responsabilidade, fora do Cart6rio ou da repartic,:ao.
111.3.3. - No entanto, o pr6prio legislador conferindo
ambos os direitos ao profissional advogado, quis na verdade diferencia-los e mais:
A locuc,:ao adverbial "para os prazos legais" colocada
entre v(rgulas logo ap6s os predicados verbais "ter vistas" e "retirar"
tern por objetivo especificar-lhes o sentido, impondo aos direitos de
"ter vistas" e "retirar" os autos da repartic,:ao competente a condic,:ao de ter sido aberto o "prazo legal" para manifestac,:ao da parte
representada pelo advogado.
A nosso ver, trata-se de uma expressao propositadamente
introduzida no texto legal com a finalidade expl (cita de delimitar o
direito conferido.
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Portanto, queremos crer tratar-se de ''conditio sine
qua non" para a vista e retirada dos autos a previa abertura do "prazo
legal" ao advogado da parte interessada.
Fora dessa hip6tese nao M como cogitar da prerrogativa.
111.3.4. - A expressao "de qualquer natureza" relativa
"aos autos de processes judiciais e administrativos", traz em si o pressuposto de que os autos representem "o conjunto de atos coordenados
para a obtent;ao de decisao sobre uma controversia no ambito judicial
ou administrative" (grifamos) (v.H.L. Meirelles - D. Adm. Brasileiro
-Sa. Ed.- pag. 656).
Portanto, acreditamos tenha sido intenc;ao do legislador
federal concentrar o direito a "vista" dos autos pelo advogado no
"Contencioso Administrative". Mesmo porque os pressupostos do
legrtimo interesse e da legrtima representac;ao, alias ressalvados pela
OAB em seu oHcio, s6 se coadunam com os processes de natureza
contenciosa.
111.4. - Sobreleva ressaltar, ainda, que o pr6prio Estatuto da OAB, atraves do item Ill do § 29 do art. 89, excepciona o
direito conferido no item XVII do mesmo artigo, invocado pela
OAB, ao estipular:
"§ 29 - Nao se aplica o disposto nos incisos XVI e
XVII:

Ill - quando existirem nos autos documentos originais
de diHcil restaurac;ao ou ocorrer circunstancia relevante
que justifique a permanencia dos autos no cart6rio, secretaria ou repartic;ao reconhecida pela autoridade em
despacho motivado, proferido de oHcio, mediante representac;ao ou a requerimento da parte interessada".
A Lei n9 6884/80, que alterou a redac;ao do item XVII,
a nosso ver, nao revogou e tampouco derrogou o item retro transcrito,
por se tratar de dispositive excepcional.
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DESISTENCIA DE ACAO EXPROPRIATORIA.
CONTESTACAO EM ACAO ORDINARIA DE PERDAS E DANOS

Elizabeth Maria Belmonte Mena
Procuradora Municipal. em exercicio na Secretaria
das Administrac;:oes Regionai., - Assessoria Tecnica
de Assuntos Jurldicos.

A MUNICIPALIDADE DE SAO PAULO, por sua procuradora
infra-assinada, nos autos da ac;ao ordinaria de indenizac;ao que lhe ~
movida por NASSIB MOFARREJ, S/M E OUTROS, vern, respeitosamente, com fundamento nos artigos 188 e 300 do C6digo de Processo
Civil, apresentar sua C 0 NT EST A C A 0
, com os fundamen tos de fato e de direito a seguir aduzidos, requerendo seu processamento na forma legal.
DO PEDIDO
Alegando que a "desistencia da desapropriac;ao de c1rea de sua
propriedade lhes causou prejuizos" (fls. 5 - Item 9), pretendem os
Autores, via da presente ac;ao, indenizac;ao referente ao perlodo de
04/04/73 (Data do Decreta de Utilidade Publica) ate 13/04/77 (publicac;ao da homologac;ao da desistencia) , acrescida de correc;ao mo·
netc1ria, juros e honorc1rios advocat(cios, a base de 12% ao ano sobre
o valor da avaliac;ao (Cr$230.658.847,00).
C 0 N T E S T A N D 0 , diz a Municipalidade:
A

-

PRELIMINARMENTE:

Faz-se mister a atualizac;ao da certidao de fls. 16, datada de
11 de junho de 1976, uma vez que dela decorre a validade da procurac;ao de fls. 15, para representac;ao do esp61io.
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B -

QUANTO AO MeRITO:
I - NAO CABE QUALQUER INDENIZACAO.

a

A potencialidade do im6vel, quanto renda que poderia proporcionar a seus proprietaries (fls. 10), nao significa, necessariamente,
efetividade na produ<;:ao dessa renda.

0 fato de urn bern potencialmente produzir renda, ou seja,
ter a possibilidade de, nao confere ao seu titular qualquer beneflcio
efetivo, atual, concreto. Por isso que, nao havendo renda, nao se
segue haver preju (zo; podera sim, haver nao-lucro.
No caso, nao restou provado qualquer preju lzo: o fato de
existir uma Lei Municipal (n9 5.994, de 21/05/62), criando o melhoramento publico, nao impediu a aquisi<;:ao do im6vel; o fato de
existir urn decreto de utilidade publica, para fins de desapropria<;:ao,
nao impediu a celebra<;:ao de um contrato de loca<;:ao (se este foi ou
nao cumprido, ~ problema de economia interna dos contratantes).
Nem mesmo a propositura da a<;:ao de desapropria<;:ao influiu no
empreendimento, eis que nem sequer tinha sido iniciado, embora
"contratado" ha mais de dois anos.
Empreendimento imobiliario de grande vulto, dizem os AA.
que era sua "inten<;:ao" realiza-lo. Simples alega<;:ao, despida de qualquer suporte nos fatos. Quando se efetivaria o empreendimento ?
A curto prazo ? A m~dio prazo ?
Pode-se presumir, mesmo, que a aquisi<;:ao tenha sido feita
apenas para aguardar valoriza<;:ao, como ~ comum - veja-se que, da
aquisi<;:ao (8/10/70 - clausula 2~ da Escritura de Compromisso, fls.
18, verso) at~ a loca<;:ao (03/09/73), passaram-se quase quatro anos,
sem qualquer iniciativa por parte dos proprietaries.
E, assim mesmo, s6 ocorreu a loca<;:ao ap6s o Decreto de
Utilidade Publica.

0 que nos parece ~ que a aquisi<;:ao foi feita, nao para explora<;:!o, mas por se tratar de urn excelente neg6cio, urn verdadeiro
"neg6cio da China" ! Fundamento ?
Estudos de Dir. Publico, sao Paulo II (21, juiJdez. 1983

0 valor da aquisic;ao, em 1970 (Cr$ 3.000.000,00, a prazo) e a avaliac;ao em 1976 (Cr$ 230.658.84 7,00) . Ou seja, urn a "valorizac;ao" de 8.000% ou 80 vezes.
Nao basta alegar - e precise provar.
Nossas alegac;oes prendem-se a fatos concretes, como ressaltado. A alegac;ao dos Autores funda-se na simples "potencialidade" do
im6vel em produzir renda, na simples "intenc;ao" de realizar urn empreendimento imobili<kio.
A pr6pria sentenc;a, proferida na ac;ao expropriat6ria (fls. 63),
reconheceu que o local nao pode ser considerado zona de incorporac;ao.
Assim, qual seria o empreendimento imobiliario alegado
pelos Autores, nao ficou esclarecido.
Bern, resta o contrato de locac;ao estranhamente firmado
em 03/09/73, (mica materializac;ao concreta da intenc;ao dos Autores em explorar o im6vel.
Nem par a(, entretanto, se configura qualquer prejufzo aos
Au tares.

E que nao se trata de simples locac;ao, mas de urn contrato
complexo, envolvendo nao apenas a locac;ao do espac;o, "stricto
sensu", mas outras obrigac;oes para os AA., notadamente a de construir, par sua conta e risco, urn salao de 12.000 m2, alem de asfaltamento de 46.000 m2 do terrene, colocac;ao de guias, sargetas e
sargetoes, e rede de captac;ao de aguas pluviais.
Ou seja, a simples propriedade nao bastava para configurar-se
fonte de renda; o im6vel s6 daria frutos SE houvesse investimento
(de varios milhoes de cruzeiros) par parte dos proprietaria;.
Par outras palavras, a fonte de rendimentos nao era o fato
da propriedade, mas a poupanc;a empregada nas construc;oes. Da
mesma forma que os rendimentos nao decorrem de alguem possuir
uma caderneta de poupanc;a, mas da quantidade monetaria nela
depositada.
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Ora, nao te(ldO havido qualquer investimento, nao haveria
rend a (ou alugueres), segu indo-se nao ter havido preju fzo.
Nao se diga que a construc;:ao obstou a propositura da expropriat6ria: esta s6 ocorreu em 1976, SEM IMISSAO NA POSSE, e a
locac;:ao foi contratada em 03/09/73, com prazo para t~rmino da construc;:ao fixado em 12 meses ap6s a concessao da licenc;:a (que sequer
foi requerida). Assim, admitindo-se que o alvar~ levasse tres (3) meses
para ser aprovado, a construc;:ao estaria terminada em 03/12/74, principiando o recebimento de alugueres a 3 de janeiro de 1975.
lndaga-se: considerando-se s~ria a intenc;:ao de explorar o im6vel, porque nao foi cumprido o contrato? Nao h~ nos autos, qualquer
prova disso.
Fato curiosa ~ nao constar do contrato nenhuma multa para
o nao cumprimento da avenc;:a ou a fixac;:ao de prazo para o in fcio
da obra.
Dir-se-a que tal empreendimento seria temerario, em virtude
da Declarac;:ao de Utili dade Publica. E foi dito pelos AA., a fls. 10,
item 25. E j~ havia sido afirmado anteriormente em laudo do vistor
judicial (fls. 35 destes autos).
Mas, o Decreta de Utilidade Publica ~ anterior ao pr6prio
contrato! Com que fim, entao, indagamos, foi este firmado? Tratando-se de ato complexo, composto de v~rios contratos, urn subordinado e condicionado ao outro, nao h~ sentido em contratar por contratar; contrata-se para cumprir.
A temeridade nao estaria na construc;:ao, mas na pr6pria
contratac;:ao, que supoe aquela.

0 argumento dos autores, expendido a fls. 7, item 14, de que
im6vel alcanc;:ado pela declarac;:ao ~ colocado fora do comercio,
refutado por eles mesmos com o contrato de locac;:ao firmado ap6s
o decreta que atingiu o im6vel em questao. Tanto este bern nao estava fora do comercio que foi objeto de urn contrato para urn empreendimento de grande vulto,

e

0
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Alias, diz o Professor HEL Y LOPES MEl RELLES, em Direito
Administrative Brasileiro, Editora Revista dos Tribunais - Sao Paulo
- 1976, as fls. 559:
"Os efeitos da declarac;:ao expropriat6ria nao se confundem
com os da desapropriac;:ao em si mesma. A declarac;:ao de
necessidade ou utilidade publica, ou de interesse social e
apenas 0 ato-condic;:ao que precede a efetivac;:ao de transferencia do bern para o dom lnio do expropriante. S6 se considera iniciada a desapropriac;:ao com o acordo administrative
ou com a citac;:ao para a ac;:ao judicial, acompanhada da oferta
do prec;:o provisoriamente estimado para o dep6sito. Ate entao
a declarac;:ao expropriat6ria nao tern qualquer efeito sabre o
direito de propriedade do expropriado, nem pode impedir a
normal utilizac;:ao do bern ou a sua disponibilidade. (STFRDA, 39/205, 40/270; TJSP RT-208/139, 232/68;19 TASP
RDA 47/191; RT 235/518, 242/522, 250/492, 275/638).
Ucito e ao particular explorar o bern ou nele construir, mesmo ap6s a declarac;:ao expropriat6ria, enquanto o expropriante
nao realizar concretamente a expropriac;:ao, sendo ilegal a
denegac;:ao de alvara de construc;:ao (STF RDA 49/225, 54/
130; TJSP RDA 53/143, 58/236; RT 200/382, 206/129,
270/178, 285/460, 318/103, 342/264, 325/410; TASP RDA
60/222, 63/156, 273/467, 290/525, 298/582, 300/582,
323/537, 351/593). 0 impedimenta do pleno uso do bern
diante da simples declarac;:ao de utilidade publica importa
restric;:ao inconstitucional ao direito de propriedade, assim
como o apossamento sem indenizac;:ao equivale a confisco
nao tolerado pela nossa Constituic;:ao."
E, mais adiante, as fls. 560:
" ... Essa admissibilidade legal de penetrar nos predios (artigo 79 ), e limitada ao transite pelos im6veis, necessaria aos
levantamentos topograficos, aos atos avaliat6rios e outros
de identificac;:ao dos bens, mas que nao prejudiquem sua normal utilizac;:ao pelos proprietaries ou possuidores. Se nesse
transite a Administrac;:ao causar dano ao im6vel, respondera
pelos preju (zos, e seu agente podera ser responsabilizado
por ac;:ao penal."
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II
Supondo-se, por absurdo, que houvesse alguma indeniza~ao a
ser prestada, o "preju (zo" deve ser contado da cita~ao (no caso, da
contesta~ao) na a~ao expropriat6ria.
Genericamente, pedem os AA. indeniza~ao de 04/04/73 (data
do decreto de utilidade publica) at~ 13/04/77 (data da publica~ao do
despacho homologat6rio da desistencia).
Fundamentam o pedido, entretanto, com muita fragilidade
e de forma contradit6ria.
0 pr6prio parecer do festejado Professor Hely Lopes Meirelles,
elaborado especialmente, nao autoriza essa conclusao, antes a repudia.
Assim ~ que, na contesta~ao aquela a~ao (fls. 32 deste), afirmam os AA. que a "possibilidade de colher frutos civis cessou com a
propositura da a~ao (item 9) ".
Pedindo juros compensat6rios, em recurso de
partir da cita~ao, afirma o citado parecer:

Apela~ao

a

"0 fundamento dos juros compensat6rios est~ na cessa~ao da
do bern, quer pela imissao, quer por outra causa. (.. .).
Dentre estas, encontra-se o in icio da a~ao de desapropria~ao
(nao apenas do decreto declarat6rio de utilidade publica)".
(fls. 80 deste).

frui~ao

Continua o mestre:
II

"Da( por diante, nao pode o propriet~rio - r~u praticar qualquer altera~o do bern, nem auferir as suas vantagens econ6micas ... 0 ajuizamento da acao expropriat6ria produz, em
rela~ao ao expropriado, efeitos identicos ao da imissao de
posse quanto ao estancamento da utiliza~ao do bern pelo propriet~rio e por terceiros".

Estudos de Dir. POblico, Sao Paulo II (2), jul./dez. 1983

.Meocl~a· its ,.riCUfaHI'U .. Municipil ••

sae ,.,,,

57

Os Autores:
"por conseguinte, nada mats JUsto que os expropriados recebam juros compensat6rios a partir de sua contesta<;:ao, que
supriu a cita<;:ao, ressarcindo-a dos preju izos pela interdi~o
do uso economico de sua propriedade, desde a propositura da
at;:ao (fls. 83)".
0 fundamento de que, se preju izo houve, conta-se da contesta<;:ao, e dado novamente pelos Autores:
"Prova eloquente dessa interdi<;:ao deflui claramente de dois
fatos ocorridos:
a)

todos os ocupantes do im6vel expropriado, tao logo propasta esta a<;:ao de desapropria<;:ao, foram judicialmente
notificados, nos respectivos autos, a desocuparem o mesmo
sob pena de desobediencia;

b) o im6vel expropriado, por for<;:a de instrumento particular
de 03 de setembro de 1973, estava parcialmente locado a
Supermercados Pao de Acucar S/A, que ali "iria" explorar
urn Supermercado total, tipo "Jumbo", verdadeiro Shopping Center, empreendimento esse que ficou irremediavelmente prejudicado como advento da desapropria<;:ao".
Por onde, mais uma vez, se chega a duas conclusoes:
a)

Nao houve preju izo;

b)

Se deixou de haver lucro, nao foi por culpa do Poder Publioo;

a)

E que, confessam os AA., ate entao, o im6vel nao estava totalmente inerte, mas ocupado por terceiros, evidentemente de
forma onerosa; s6 a partir da desocupa<;:ao teria deixado de
haver renda produzida por esses ocupantes; mas ainda, nao
a partir da data da contesta<;:ao, mas da desocupa<;:ao efetiva,
que na realidade nao ocorreu.

b) -

0 empreendimento (Shopping Center) nao ficou irremediavel-
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mente prejudicado com o advento da desapropriac;:ao; estava
antes, pelo nao cumprimento da locac;:ao.
A alegac;ao de que a declarac;:ao de utilidade publica constitui
uma restric;:ao ao direito
plena propriedade e inteiramente procedente, como procedente e o argumento de que restringem o direito
da propriedade as leis urban fsticas, de zoneamento, o direito de vizinhanc;:a, etc.

a

lnumeras sao as restric;:5es ao direito de propriedade na vida
em sociedade. Nem por isso, entretanto, ensejam indenizac;:ao pelo
Estado.
NA'o e verdade que o im6vel ficou fora do comercio com a
declarac;:ao de utilidade publica: assim fosse, e o contrato de locac;:ao
posteriormente celebrado deveria ser anulado por fraude. E fraudulento acredita-se que os AA. nao o consideram.
Demais disso, a prevalecer aquele raciodnio, a suposta indedeveria ser pedida desde a data da Lei n9 5.990, de 21/05/62,
que criou o melhoramento. Ora, ou o im6vel nem deveria ter sido
adquirido, ou, quando menos, j~ o foi com a certeza da existencia
do melhoramento, eis que a ninguem e dado ignorar a lei.
niz~o

Ill
Pedem os AA. como indenizac;:ao, 12% ao ano sobre a avaliac;:A'o (Cr$230.658.847,00), mais correc;:ao monet~ria, juros e honor~
rios, para o per(odo de 48 meses (Cr$110.715.000,00).
Rid(culo.
Se indenizac;:ao couber, apenas para argumentar, ela nunca
poderia ser nessa base.

E bern verdade que, em 6 anos (15/7/70,- data da aquisicao - 9/76, data do laudo) tiveram os AA. urn a valorizac;:ao de 8.000%.
Pretender agora, entretanto, urn lucro de Cr$11 0. 715.000,00
- (praticamente 50% da avaliac;:ao), sem despojar-se do im6vel, e sem
nele ter investido urn real, soa absurdo. Nem petr61eo rende tanto!
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0 racioc(nio e simples: levando-se em conta o estranho contrato de locac;ao de fls., I~ se verifica que o aluguel avenc;ado, mfnimo,
foi de Cr$257 .500,00 (descontada a bonificac;ao de Cr$17 .500,00,
§ 59 da cl~usula 5~ - fls. 95), reajust~vel anualmente, de acordo com
o sal~rio m rnimo.
Supondo-se o perrodo pedido pelos AA. (48 meses), esse
aluguel, a renda, seria muito inferior a Cr$20.000.000,00 (vinte
milhoes de cruzeiros) ou seja, menos de 10% da avaliac;ao.
lsso, ressalta-se, ap6s vultoso investimento, representado pela
constru«;ao do salao de 12.000 m2, asfaltamento de 46,000 m2, constru«;io de rede de capta«;ao de aguas pluviais, etc.
Levando-se ainda em conta o mesmo contrato, verifica-se que
o aluguel s6 comec;aria a ser pago 30 dias ap6s a conclusao da obra
(no mfnimo 15 meses), ou seja, a comec;ar em 03/01/75 (contrato
de 03/09/73 - 12 meses de construc;ao + 3 meses para licenc;a),
perfazendo urn lapso de 27 meses (03/01/75 a 15/04n7); produzindo
renda inferior a Cr$12.000.000,00, ou seja, 5% da avaliac;ao.
Em conclusao: Sem qualquer dispendio, pretendem os AA.
uma indenizac;ao de 50% da avaliac;ao.
Mas, para auferir renda, teriam de fazer investimentos superiores a Cr$20.000.000,00, tendo urn retorno de menos de 10% da
avaliac;ao, considerando o per(odo de 48 meses o que nao e o caso;
ou de 5%, considerando o per(odo efetivo da locac;ao, se esta tivesse
sido cumprida.
Maisainda: no per(odo, nao teriam retorno algum do capital
imobilizado.
Nao ~ preciso muito para concluir pela absurdidade do pedioo,
que se constituiria, isto sim, em enriquecimento il rcito ou sem causa.
A agasalhar a tese acima defend ida, o vv. ac6rdao prolatado
pelo Segundo Grupo de Camaras do Segundo Tribunal de Alc;ada
Civil nos Embargos lnfringentes n9 18.878 (TRIB. DE ALCADA
CIVIL, vol. 38/457 a 460) que ora juntamos e que faz parte integrante
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desta Contesta.;:ao, ondeseconcluiu que "o simples fato deter o proprietcjrio perdido a disponibilidade de areas de terrene inculto, baldio,
sem rentabilidade, durante certo per(odo, em decorrencia de inlqua
imissa'o provis6ria decretada em uma expropriat6ria, da qual o Poder
Publico ulteriormente desistiu, nao gera direito a indenizacao, desde
que comprovadamente inexistente o preju fzo."
lsto posto e a vista do que dos autos consta, aguarda a MUN 1CIPALIDADE DE SAO PAULO, ora r~, seja decretada . a total improcedt!ncia da presente acao, decorrendo de~a premissa a improced~ncia das verbas acess6rias, como juros e correcao monetaria(a toda
evid~ncia incab(vel, por inexistir texto legal ou jurisprudencia que
a conceda em casos similares) e a condenacao dos AA. em honorcjrios
advocat(cios e demais cominacoes legais.
Protesta-se provar o alegado por todos os meios de prova em
direito admitido, especialmente juntada de documentos e perfcia,
indicando para servir como assistente t~cnico o Arquiteto ROBERTO
ANTONIO SOARES DE CAMARGO, encontrado neste Forum,
apresentando os quesitos em anexo e todas as demais provas que se
fizerem necessarias ao complete esclarecimento desse Ju (zo.

sao Paulo, 10 de novembro de 1977
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PROCESSOS ADMINISTRATIVOS.
DIREITO E RETIRADA DE AUTOS POR ADVOGADO.
LIMITACOES.
- SENTENCA DE W GRAU DE JURISDICAO
- PARECER DA PROCURADORIA DA JUSTICA
- AC6RDAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO.

JULIAN ANDRE SANCHEZ NIETO, qualificado nos autos,
i mpetrou man dado de seguram;:a contra ato do sr. Procurador - Presidente da Comissao de lnquerito - S.S.I.G. 132 da Procuradoria de
Auditoria do Pessoal da Municipalidade de Sao Paulo, alegando em
sintese o seguinte: a) e advogado militante, regularmente inscrito
na Ordem dos Advogados do Brasil, encontrando-se apto para o
exerc(cio da profissao; b) defende servidor municipal em sindicancia
administrativa, instaurada para apura(fao de falta grave que supostamente teria cometido; c) tal sindidincia e presidida pelo impetrado
que, em seu curso, praticou ato suscetivel de lhe cercear o livre exercicio profissional; d) efetivamente, havendo mister apresentar ali
as razoes finais, solicitou vista do processo fora da reparti(fao, tendo-lhe sido indeferido o pedido; e) o ato e ilegal, na medida em que
seu Estatuto de Classe - lei 4215/63 - assegura a concessao de vista
nos moldes pretendidos; f) acresce notar que a veda(fao constitui
odiosa discrimina(fao contra sua pessoa, quando e certo que possui
reputa(fao profissional ilibada; g) nada haveria a amparar a suposi(fcio
do impetrado, com efeito, de que poderia reter indevidamente os
autos; h) sendo o processo muito volumoso, de dificil manuseio, condi(fOeS nao tera de preparar sua defesa na propria reparti9ao administrativa; i) a seguran9a, em consequencia, e impetrada para que se lhe
assegure o direito a retirada de autos, sob as condi9oes de estilo; e
6bvio, que nao OS devolvendo, sujeitar-se-a
san(foes previstas em
lei; j) a medida liminar e providencia para logo requerida.

as

Com a inicial vieram os documentos de fls. 6/12.
Pelo despacho de fls. 14 foi a liminar concedida para o fim
(mica e exclusive de, uma vez apreciado o merito da pretensao, ser devolvido ao impetrante o prazo de defesa na esfera administrativa.
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Requisitadas as informa~oes de praxe, prestou-as o impetrado
as fls. 17/30. Nelas - subscritas tambem pel a Municipalidade de Sao
Paulo, na qualidade de assistente litisconsorcial passiva - arguiu a
cabal licitude do ato impugnado. 0 direito a vista em processos administrativos, com efeito, deve ser exercitado na pr6pria reparti~ao sem
que delas saiam os autos. Acresce notar que, na esptkie, existem no
processo documentos de diHcil restaura~ao e a partir dal nao se autorizaria, em hip6tese alguma, sua retirada.
Com as informa~oes vie ram os docu mentos de fls. 31 /52.
Opinando no feito as fls. 54/58, manifestou-se o dr. Promotor favoravelmente a denega~ao da ordem; vieram-me, a seguir, conclusos os autos para senten~a.

!: o relat6rio.
DECIDO:
Denego o "mandamus".
Ja decidiu, o eg.Tribunal de Justi~a, em caso similar, que
"autos de processo administrative serao dados com vista ao advogado
da parte, mas na pr6pria reparti~ao" (ag. pet. N9 228.064 -Sao Luiz
do Paraitinga, j. 14/03/74, 4~ Cam. Civ. T. J. SP., rei. Des. Oliveira
Andrade, em Boletim "AASP" 825, fls. 116).
lsso porque, como entao salientado, com arrimo em precedente jurisprudencial do STF, "cart6rio" significa "sede de ofl'cio de
justi.ya", segundo a defini~ao de Aguiar Dias, nao compreendendo,
assim, a reparti~o publica" ("Revista dos Tribunais" 425/225, RE.
67501-RN, 1\1 Turma, rei. Min. Raphael de Barros Monteiro).
Mais recentemente, no entanto, vern o pr6prio Supremo Tribunal Federal de modificar sua jurisprudencia. Assim, "a interpreta~ao que distingue "cart6rio" e "reparti~ao", para conceder a vista
fora dos cart6rios e negB-Ias fora das reparti~oes nao e de ser adotada.
Refere-se a lei a processos de natureza administrativa - e o processo
disciplinar o e. Ora, processos administrativos nao transitam normalmente, por meio de "cart6rios", mas nas "reparti~5es". Dal, "ressal-
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vadas as exce~oes previstas em lei tern o advogado direito a vista de
processes disciplinares fora das reparti~oes ou secretarias" ("Revista
Trimestral de Jurisprudencia" 71/522, j. 13/09/74, 1~ Turma, RE.
77.507-SP, rei. Min. Rodrigues Alckmin).
Ouer-me parecer, data venia, que a materia nao mais comporta
discussao, contrariamente a tese favoravel ao impetrante. Assim, atualmente, a vista de processes administrativos fora da reparti~o seria
admiss(vel, uma vez amparada pela nova jurisprudencia do Pret6rio
Excelso. Mesmo porque a mudan~a de orienta~ao ocorreu na propria 1~ Turma.
Ha convir, no entanto, que o direito a retirada de autos deve
ser admitido em termos. Limitado esta, a evidencia, pela norma do
artigo 89, § 29 , Ill, do Estatuto da Ordem dos Advogados. Assim,
nao terc~ Iugar quando existirem nos autos documentos originais de
diflcil restaura~ao, ou ocorrer circunstancia relevante que justifique
sua permanencia em cart6rio, secretaria ou reparti~ao.
Nem por outro motivo se consignou expressamente, no aresto
por ultimo citado (Rev. Trim. Jurisp. 71 /522) que 0 direito a vista
fora da reparti~ao tern Iugar ressalvadas as excec;oes previstas em lei.
I

Na especie, a par de genericamente negar direito a retirada de
autos - o que e infundado, como se ve - particulariza o impetrado
essa negativa tamb~m a luz do art. 89, 29, Ill sobrecitado. E que,
segundo ele (fls. 19/20 e 23), haveriam no processo documentos de
dif(cil ou imposslvel restaura~ao, tais como fotografias desacompanhadas dos respectivos negatives (cedidas que teriam sido a Administra~ao por terceiro a ela estranho) e documentos originais de
grande valor probat6rio. E, alias, o que consta da fundamenta<;:ao
do despacho de fls. 50/52.
Encarada sob esse prisma, a seguran<;:a deve ser denegada. As
informac;:oes prestadas pelo impetrado gozam da presun<;:ao de legistimidade, inerente aos atos administrativos em geral. Nada ha nos
autos, ademais, que fa~a por infirmar a veracidade das declara~oes
nelas contidas. Ainda que em tese cablvel a contra-prova, ha convir
que no caso nao foi produzida; e nem o podera mais ser, se mio
veio documentalmente preconstitulda. Em sede de "mandamus",
realmente nao se admite a possibilidade de dila<;:ao probat6ria.
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Para o remate da questao, uma vez aceito (como alegado) que
documentos sao de dif(cil restaurac;:ao, ha apenas que proceder
correta interpretac;:ao do art. 89, 29 , II I, do Estatuto da OAB. Ha
perquirir, com efeito, se deve ser entendida sob urn prisma objetivo
ou, ao contrario, deve ser subjetivamente considerada a vedac;:ao
ali prevista.

a

OS

Em principia, tanto que registrado na Ordem dos Advogados
para faze-lo devera comprovar idoneidade moral, inexistencia de
distribuic;:oes criminais contra sua pessoa, atestado de bons antecedentes, etc ... - goza 0 advogado de presumida aptidao etica para 0
exercfcio da profissao. A partir da( e illcito inferir que, em retirando
autos, nao os va reter indevidamente consigo; mesmo porque, se o
fizer ficarci sujeito as sanc;:oes administrativas e penais de direito.
Longe esta o juiz de por em duvida a capacidade moral do
caus(dico. Da mesma forma o impetrado sequer tenta insinuar va
ele "sumir" com os autos ou seja urn "bandoleiro - salteador" como
argumentado na inicial (fls. 3).
0 que importa, como ja se disse, e perquirir se a norma do
art. 89, 29, Ill do Estatuto da OAB deve ser interpretada sob urn
prisma subjetivo (a complexidade de documentos reteria os autos
na repartic;:ao, desde que aliada a pouca, ou nenhuma idoneidade
do caus(dico) ou, ao contrario, deve ser objetivamente considerada, desprezadas quaisquer considerac;:6es quanto a figura do advogado que va retirar os autos.
Na primeira hip6tese, desde que nao se assacasse ao causfdico -como no caso -a pecha de inid6neo, poderia ele validamente
retirar os autos. Na segunda, nao.
A interpretac;:ao literal da norma conduz a adoc;:ao de urn
criteria objetivo para se a interpretar. Nela se preceitua que, em
havendo documentos de diffcil restaurac;:ao, a retirada nao se justifica. Seu teor e tao somente esse, nao se reportando a lei a necessidade de possuir, ou nao, tais ou quais qualidades pessoais 0 interessado nessa retirada. Da( porque a vedac;:ao nela contida, de facil
entendimento, inadmite considerac;:6es outras.
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Uma interpretac;:ao literal, na especie, se justifica. Ha convir
que, "sendo o principal escopo da interpretac;:ao a aplicac;:ao da lei
a determinado caso, deve-se presumir que as palavras da lei traduzem
fielmente as condic;:oes de fato constitutivas da situac;:ao que disciplina,
isto e, a hip6tese que ela encara. Par isso que se presume, e e natural
que se presuma, que o legislador empregou palavras aptas a traduzir
fielmente a que hip6tese se refere a lei. Dal a regra trivial de hermeneutica, que nao exprime bern a realidade da situac;:ao, pais encara
a fixac;:ao do conteudo da lei como o principal escopo da interpretac;:ao: se a linguagem da lei e clara e isenta de ambiguidade, exprimindo
claramente o seu espfrito, revelando urn destacado conteudo, e razoavel que se presuma que este conteudo e aquele espfrito sejam o que a
lei quer exprimir. E nesse sentido se costuma dizer que a lei deve ser
interpretada literalmente" (J. M. Carvalho Santos, "C6digo Civil
Brasileiro lnterpretado", vol. I, ed. 1963, fls. 79/80).
A conclusao ainda mais se reforc;:a se se atentar para outra
circunstancia: o dispositive do art. 89, § 29, Ill possui duas partes,
separadas entre si pela coordenativa "ou" (documentos originais de
diffcil restaurac;:ao ou circunstancia relevante que justifique a permanencia dos autos em Cart6rio) e, interpretada a primeira sob urn
prisma subjetivo, a segunda nao teria razao de ser, ao menos para
regrar identica situac;:ao fatica.
Realmente, quando a norma fala em "circunstancia relevante
que justifique a permanencia dos autos em Cart6rio", permite que
nela se enquadre hip6tese similar, a de sua retirada por causfdico
desprovido de idoneidade funcional (v.g., par ja haver sido punido
pela Ordem), ainda que inexistam nos autos documentos de diffcil
restaurac;:ao. Essa circunstancia relevante - e nao se pode impedir a
Administrac;:ao de a invocar em casos que tais - da margem a que
exteriorize o subjetivismo da autoridade administrativa; af entao,
realmente, e que podera ela aferir das condic;:oes pessoais de quem pleiteie a retirada de autos. Fosse faze-lo tambem quanto a primeira
hip6tese (documentos relevantes + figura do advogado), a segunda
nao teria razao de ser, para normar a mesma situac;:ao fatica.
Da diversidade de hip6teses, pois (subjetivamente encarada
a segunda, objetivamente a primeira), chega-se diversidade de soluc;:oes. Se a lei fez questao de prescrever em dispositive a parte a vedac;:ao derivada da dificuldade de reconstituic;:ao de documentos,

a
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isso se deve a que, por si s6 - objetivamente considerada tal circunstancia - a correspondente situa9ao fatica lhe pareceu digna de urn
amparo todo especial. Em func;:ao de sua relevancia jurfdica, a partir
da(, lhe deu tratamento diverse do das demais situac;:oes impeditivas
da retirada de autos.
A regra em exame tern sua razao de ser face ao intuito de preservar processes cuja reconstituic;:ao se afigure diffcil ou impraticavel.
E isso por forc;:a da propria dificuldade de reconstituic;:ao, sem se atentar para 0 intuito da parte ou de seu advogado de devolve-los ou nao.
Em tese, o extravio pode decorrer de causas outras (perda de autos em
onibus ou taxis; furto de documentos, etc ... ), que nao revelariam
mci-fe do advogado. Para a eliminac;:ao de quaisquer riscos, no entanto,
e que a lei veda sua safda em casos que tais. Certo ou errado o legislador - e a norma se aplica tanto a processes administrativos como
judiciais - e materia que nao diz respeito a atuac;:ao do julgador, eis
que lhe cumpre tao somente aplicar a lei.
Em se tratando de norma proibitiva (cerceadora do direito a
retirada de autos), permite ela tambem urn a interpretac;:ao "a contrario sensu". Assim, seem sua segunda metade diz respeito mais propriamente ao subjetivismo do administrador, na primeira, "a contrario
sensu" - pois nem se justificaria, na hip6tese contraria, ocorresse o
desdobramento da norma nos moldes em que formulado - guarda
relac;:ao com situac;:ao fatica a ser objetivamente considerada.
No dizer abalizado de Miguel Maria de Serpa Lopes ("Lei de
lntroduc;:§'o ao C6digo Civil", vol. I, ed. 1959, fls. 145), essa modalidade interpretativa pode ser aqui empregada: "a argumentac;:ao a
contrario nao se reveste de certa seguranc;:a senao quando em funlf(io
de uma disposic;ao excepcional, proibitiva"; segundo Aubry et Rau
(ref. por Serpa Lopes, ob. e fls. cits.l, seria ela tambem admissfvel
"no caso da lei estatuir sob urn cunho claramente restritivo, v.g., por
meio de uma proposi9ao negativa, sobre uma dada hip6tese, de modo
a implicar, num sentido inverse, em dispor para a hip6tese contniria".
E precisamente o caso dos autos, onde a vedac;:ao de entrega de autos
assume nrtidos caracteres de restric;:ao ao direito geral de retira-los.
Nem se alegue, por outro lado, que a hip6tese em exame pederia ser interpretada analogicamente, de molde a nela se poder inserir
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o subjetivismo admitido pelo legislador na segunda parte da norma.
Diz a lei que a retirada de autos nao se dan3, em havendo documentos
de diHcil restaurac;:ao; nao acrescenta a seguir, como requisite cumulative para essa retirada - requisite que haveria de ser inserido via de
interpretac;:ao, uma vez lacunoso o texto: o que func;:ao da analogi a
- seja a restaurac;:ao diffcil eo causfdico inidoneo.

e

Ora, a analogia s6 tern Iugar se para o fato nao houver norma
expressa. No caso ha, de perfeita literalidade; assim, o acrescimo que
nela se fac;:a implicara em criar nova norma, transmudando o sentido
da primeira, 0 que e inadmiss(vel.
Paulo Lacerda (citado por J.M. Carvalho Santos, ob. cit., fls.
104), ao comentar o ambito da analogia, anota que "muito cuidado se
hade ter ao decidir se urn caso concreto
verdadeiramente, de direito positivo, por isso que mio haverci lacuna quando exista uma regra
positiva em cujo ambito caiba 0 caso dado; isto e, nao haver~ lacuna
sempre que o caso se enquadre no molde da situac;:ao - tipo da regra
de Direito".

e,

Sob qualquer angulo por que se examine a norma, pois, a
conclusao ha que ser desfavoravel ao impevante. Cumpre, assim,
denegar-lhe a pretensao.
lsto posto e pelo mais que dos autos consta, ressalvando o
teor do despacho de fls. 14, denego o presente mandado de seguranc;:a,
impetrado por Julian Andre Sanchez Nieto, por forc;:a da sucumbencia
operada, condeno o vencido ao pagamento de suas custas processuais.

P. R. I. C.
Sao Paulo, 31 de outubro de 1978

LUIZ ANTONIO AM BRA
Juiz de Direito.
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Apelac;:ao Clvel no 283.777 - Sao Paulo
Apelante:
Apelado :

Julian Andre Sanchez Nieto
Sr. Procurador - Presidente da Comissao de lnquerito S. S. I. - G. 132 da Procuradoria de auditoria do Pessoal
da Secreta ria de Servic;:os Internos da Prefeitura Municipal
de Sao Paulo

Creio que o presente mandamus questiona uma das mais
serias prerrogativas dos advogados no exercfcio de seu "munus", considerado verdadeiro "ministerio privado" e, ao mesmo tempo, "servic;o
publico".
Ao arrolar os direitos que assegura aos que se dedicam ao
diflcil e honroso mister, a lei nO 4.215 nao se esqueceu de registrar
aquele de "ter vista fora dos cart6rios nos autos de natureza civil,
criminal, trabalhista, militar ou administrativa". (artigo 89, XVII,
do Estatuto).
E, para excetuar aquela liberalidade, em seguida, no § 29,
Ill, a mesma lei, defere a autoridade o poder de indeferir a vista fora
"do cart6rio, secretaria ou reparti(f§o, desde que o fac;:a em despacho
motivado e quando existirem nos autos documentos originais de diHcil restaurac;:ao ou ocorrer circunstancia rel~vante que justifique a
permanencia dos autos em poder da autoridade.
Manifesto, pois, que a disposic;ao contida no inciso XVII
de ser interpretada em consonancia com a regra acima mencionada,
ou seja, que pela expressao "cart6rio" inserida naquele inciso ha de
se entender, igualmente, secretaria ou repartic;:ao.
h~

Vale dizer a disciplina da materia, como esta posta no Estatuto, vale tanto para os processos judiciais, quanto para os procedimentos administrativos.
0 cerne da questao reside, pois, em saber se os motivos com
que a autoridade fundamentou o seu ato, podem ser subsumidos as
excec;:oes expressamente previstas na lei.
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Ao que se dessume das informac;:oes de fls. a autoridade impetrada encontra motivos para indeferir o pedido de vista fora da repartic;:ao, na circunstancia de haver nos autos fotografias que induzem
a certeza da pratica de il(cito e, bern assim, de laudo contabil formalizado por "comissao de tomada de contas".
Ora, a valer o argumento e quantos autos de processo judicial, na area das disputas patrimoniais, no juizo civel, poderiam ir
ter as maos dos que exercitam em nosso foro as nobilitantes func;:oes
reservadas ao "Batonnier"?
A recusa, ainda que se nao
vale a uma previsao desairosa para
lado do indiciado no procedimento
que a antecipar que desconhec;:a ele
da profissao.

o diga de maneira expressa, equio profissional que se coloca ao
administrative disciplinar, como
os munera e os deveres pr6prios

De qualquer modo, a( esta, no proprio Estatuto que regulamenta o exerc(cio da advocacia, para os que se olvidem das limitac;:oes que trazem a fruic;:ao dos privilegios:- · arto 103 - "Constitui
infrac;:ao - disciplinar" - XX - "reter, abusivamente, ou extraviar
autos recebidos com vista ou em confianc;:a", sem contar os reflexos
de tal conduta na ~rea criminal, no capitulo dos crimes contra a
administrac;:ao.
E opinando pelo provimento do recurso, para que se conhec;:a em favor do lmpte. do direito que postula, deixo lembradas
palavras lapidares escritas por urn eminente juiz, a respeito da figu ra do advogado:
"Os advogados tern sua Ordem que os protege, defende e
disciplina. Os advogados tern seu C6digo de direitos e deveres, onde
esta escrito o mectio do que podem e devem fazer, por que o mfnimo
e o maximo dessa sublime profissao ja vern escritos na alma de cada
urn que a ela se entrega: o mfnimo, na irredutibilidade moral de seus
princ(pios; o maximo, na vontade indomavel, na confianc;:a de seu
saber, no arrem~sso glorioso de certos momentos da vida profissional,
que deles exigem tudo, at~ a temeridade de urn milagre. 0 advogado
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esta abaixo do sacerdote, mas acima de tudo o mais - na beleza
imortal da advocacia exercida com saber e dignidade". ("Diciomirio
de Processo Civil", 2a. ed., pag. 28) (ELIEZER ROSA).

Sao Paulo, 04 de julho de 1979

DJALMA NEGREIROS PENTEADO
Procurador da Justic;:a
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ACORDAO
Vistas, relatados e discutidos estes autos de APE LA<;AO
CIVEL nO 283.777, da Comarca de SAO PAULO, em que eapelante
JULIAN ANDRE SANCHEZ NIETO, sendo apelado SR . PROCURADOR-PRESIDENTE DA COMISSAO DE INQUERITO - S.S.I. G. 132 DA PROCURADORIA DE AUDITORIA DO PESSOAL DA
SECRETARIA DE SERVI<;OS INTERNOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO:

A C 0 R D A M , em Sexta Camara Civil do Tribunal de
Justi<;:a de Sao Paulo, por vota<;:ao unanime, prejudicado o agravo
de instrumento, em apenso, negar provimento a apela<;:ao para que
subsista integralmente a r. senten<;:a impuganada.
lnsurge-se o llustre Advogado impetrante contra o ato de
Autoridade Administrativa Municipal, que lhe indeferiu a retirada
de autos de processo administrative, nos quais funciona como defensor do funcionario indiciado, para o oferecimento de alega<;:oes finais.
Sustenta que o art. 89 da Lei nO 89 da Lei nO 4.215/63
lhe assegura o direito de vista dos autos fora de cart6rio, reparti<;:ao
ou secretaria.
A senten<;:a, no entanto, bem equacionou a especie e merece
mantida por seus pr6prios e jurldicos fundamentos.
Consigne-se, em primeiro Iugar, que a duvida outrora existente sabre estender-se aos processos administrativos o direito de
retirada dos autos por advogado, esta superada com a interpreta<;:ao
dada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso
Extraordinario nO 77.507, de Sao Paulo, ao disposto no art. 89 do
Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Decidiu a mais Alta
Corte de Justi<;:a do Pals que o direito em questao aplica-se tambem
aos processos administrativos.
0 direito de retirar autos, seja de processo judicial ou administrative, de cart6rio, secretaria ou reparti<;:ao publica, nao todavia,
absoluto, como bem anotou o decis6rio apelado. Sofre limita<;:oes
nos casas prescritos no § 29 e seus incisos do mesmo art. 89.

e,
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Pois bern. Em informa.;:oes que se presumem fidedignas,
esclarece a autoridade impetrada que a proibi.;:ao de retirada dos
autos, no caso, se deu com fulcro no inciso Ill do citado Dispositivo,
ou seja, por existirem documentos originais de dificil restaura.;:ao.
A vedat;:ao, em tais circunstancias, nada tern a ver com a
idoneidade moral do advogado. Contrariamente ao que alega o I lustre
lmpetrante, a proibit;:ao nao tern por pressuposto a presun.;:ao de que
o causfdico va subtrair pe.;:as do procedimento ou, de qualquer modo
adulterar as provas. Cuida-se, isto sim, de evitar que tais documentos
corram riscos de se perderem ou de virem a ser danificados, mesmo
por fatores alheios vontade do advogado.

a

Em suma, agiu a autoridade impetrada dentro dos estritos
limites legais, razao pela qual a r. sentent;:a apelada, que denegou a
seguran.;:a, fica mantida em todos os seus termos, inclusive ao assegurar ao impetrante a restituit;:ao do prazo para alega.;:oes finais no
processo administrativo.
Sao Paulo, 2 de agosto de 1979.

-FRANCISCO NEGRISOLLOPresidente
com voto

-MARTINS COSTARelator

C E R T I F I C 0 haver, ainda, participado do julgamento,
com voto vencedor, o Sr. Desembargador LUIZ TAMBARA. 0 referido everdade e dou fe.

MARCELO DACOSTA ROCHA
Diretor de Divisao
DEPRO 6.
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DESAPROPRIACAO. DESISTENCIA DA ACAO.
ACAO ORDINARIA DE PERDAS E DANOS.

S6 e indenizavel a desistencia de aC(ao expropriat6ria se comprovado o dano. lnexiste o
dano, sem desapossamento.

Ac6rdao. Declarae(§o de voto vencedor.

ACORDAO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELACAO N<?
103.659, da comarca de SAO PAULO, em que e recorrente o JUIZO
DE OF fCIO, sendo apelantes e reciprocamente apelados NASSIB
MOFARREJ, OUTRO e MUNICIPALIDADE DE SAO PAULO:
A C 0 R DAM , em Sexta Camara do Segundo Tribunal de
Ah;:ada Civil, adotado o relat6rio da sentenc;:a, por votac;:ao unanime,
dar provimento aos recursos de oHcio e da Municipalidade para julgar
improcedente a ac;:ao, com inversao, na base de 20% sobre o valor da
causa, dos onus da sucumbencia, e prejudicado, em consequencia,
o apelo dos autores.
Custas na forma da lei.

a

1.
Trata-se de ac;:ao indenizat6ria movida
Municipalidade de
Sao Paulo para haver desta o ressarcimento de preju lzo resultante
de ato expropriat6rio e causado aos autores, "durante o perlodo em
que o im6vel destes ficou praticamente inegociavel e com o seu usa
interditado, em virtude da restric;:ao inerente a declarac;:ao de utilidade
publica e a desapropriac;:ao, cobrindo o per(odo de 4/4/73 (data do
decreta) a 13/3/77 (data da publicac;:ao da homologac;:ao da desistencia), e traduzido em juros de 12% sobre o valor de Cr$230.658.847,00,
estimado na expropriat6ria.
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0 magistrado, pel a senten~a de fls. 450/457, acolheu, em
parte, o pedido, concedendo aos autores os juros compensat6rios
reclamados apenas pelo perfodo de 11 meses, em que teve curso a
a~ao expropriat6ria, no total de Cr$25.372.473,00 (fls. 462) com
honor<irios de 10% sobre o valor da condena~ao e despesas resultantes da sucumbencia.
2.

Houve remessa e apelo das partes.

Os autores, pleiteando nao s6 a atualiza~ao do valor estimado
do im6vel at~ maio de 1979, mediante aplic~ao dos (ndices oficiais,
como tam~m a dila~ao do perlodo de incidencia dos juros de 11 para
48 meses, abrangendo, assim, o tempo de declara~ao de utilidade
publica. Ouerem ainda a eleva~ao da honor<iria para 20%, e ressalva
do direito a corr~o monet<iria.
E a Municipalidade, buscando a total improcedencia do
pedido, por falta de comprova~ao efetiva de danos sofridos, al~m de
que juros compensat6rios, dada sua natureza acess6ria, s6 seriam de
cogitar-se se houvesse uma indeniza~ao principal a ser paga e a contar
da imissao na posse, o que nao houve. De qualquer forma, por se
tratar de juros legais, sua taxa nao pode ir al~m de 6%.
A Procuradoria da Justi~a, oficiando no feito, face a existencia
de interesses de incapazes opinou pelo provimento parcial ao apelo
dos autores, para que lhes fique assegurado tam~m o direito corre~ao monetaria, desprovendo-se, contudo, o apelo da re.

a

3.

Nao merece subsistir, todavia, o decis6rio de primeiro grau.

lnegavel que a jurisprudencia, com apoio da doutrina e fundada sempre no direito de propriedade constitucionalmente assegurado,
com seus consectarios naturais de uso, gozo e disponibilidade da coisa,
tern reconhecido ao particular o direito de ser indenizado de eventuais
preju (zos sofridos em caso de desistencia de a~ao expropriat6ria.
Certo ainda que esse preju (zo, quando nao representado por
danos emergentes devidamente comprovados, tern se traduzido em
lucro cessante presumido pela simples priva~ao temporaria do direito
do proprietario de utilizar-se normalmente da coisa (dano in re ipsa),
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privac;:ao esta ora ressarcfvel sob a forma de alugueres arbitrados pelo
tempo de ocupac;:ao, ora em forma de juros compensat6rios sobre o
valor atribu (do ao im6vel objeto da desapropriac;:ao.
Ocorre, porem, que tanto na primeira como na segunda hip6tese, 0 pressuposto basico da indenizac;:ao e a retirada da posse da
coisa das maos do dono, que, por isso mesmo, fica impedido de deJa
usar ou fruir segundo os ditames de sua conveniencia.
E essa particularidade, restou bern acentuada pela Egregia
Segunda Turma do colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento
do RE n9 84.252-7 de Sao Paulo, ao reformar o ac6rdao proferido
na apelac;:ao n9 18.873, do qual tambem fomos relator, e que traz a
segu inte ementa:
"Desapropriac;:ao. lmissao provis6ria na posse. Desistencia,
anos depois, da ac;:ao expropriat6ria. Subsistencia da obrigac;:ao
de indenizar, nao valendo a alegac;:ao de que nao ficou provado
dano emergente ou lucro cessante, pois o dano e inerente ao
desapossamento". (0 grifo e nosso).
Basta, alias, uma simples consulta a jurisprudencia sobre a
materia para se verificar que todos os julgados, ao conceder a indenizac;:ao ou admitir simplesmente a sua possibilidade, tern como pressuposto essencial o ato do desapossamento, unico fato gerador da obrigac;:ao de indenizar (Cf. J. TASCP, vols. 18/130 e 37/338).
E tanto isso e certo que o simples decreta de utilidade publica,
conforme jurisprudencia simulada do Pret6rio Excelso (n9 23) sequer
impede o licenciamento da obra.
Ora, na especie, a cirea, declarada de utilidade publica em abril
de 1973, nao propiciava aos autores, ate entao, qualquer rendimento,
pois nela existia apenas uma antiga prac;:a de esporte desativada ou em
vias de desativac;:ao.
E ajuizada a ac;:ao expropriat6ria em maio de 1976, da qual
desistira a Municipalidade em abril de 1977, nao foram eles, em momenta algum, privados de sua posse, por nao ter havido imissao provis6ria.
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Por outro lado, al~m de inexistente o desapossamento, a area,
em abril de 1979, dois anos depois da desistencia, ainda continuava
em seu estado primitive, sem qualquer utilizac;:ao lucrativa, mesmo
que com simples atividade menor e compat(vel com o seu estado e
capacidade de uso.
Logo, nao perdida a posse do im6vel, nem impedidos os autores de dele utilizar, nao fazem eles jus a indenizac;:ao alguma.
Dir-se-ci, como expresso na sentenc;:a, que o ajuizamento da
ac;:ao expropriat6ria, para fins de simples reparac;:ao de dano decorrente de sua desistencia, deverci ser considerada como produtora dos
mesmos efeitos da imissao provis6ria, que poderc~ efetivar-se a qualquer momento, impedindo assim ao proprietario, face a ameac;:a sempre presente, de dar ao im6vel destinac;:ao rentavel; esse impedimenta,
alias, teria se dado, pois, em setembro de 1973 firmaram os autores
o contrato de locac;:ao de fls. 91/98, para realizac;:ao de grandee lucrative empreendimento na area, que s6 nao foi concretizado por estar
pendente sobre ela a espada da desapropriac;:ao.
A verdade, por~m, ~ que esse contrato, representative aparentemente de fato de maior relevancia, fora celebrado quando ja
conhecido o decreto de declarac;:ao de utilidade publica e tres anos
antes do ajuizamento da ac;:ao, o que deixa transparecer cuidar-se de
avenc;:a elaborada ou com a unica finalidade de servir de justificac;:ao,
perante a Prefeitura Municipal, do pedido feito de levantamento da
declarac;:ao de utilidade publica, ou que, por razoes outras, simplesmente nao foi levada avante.
De qualquer forma, nao se trata, em verdade, de simples contrato de locac;:ao da area tal qual se apresentava, pois, para tanto, impedimenta algum havia, considerado o fato de continuarem os autores
em sua posse, e sim de urn contrato misto, pelo qual teriam estes, primeiro, de ali fazer vultoso investimento na construc;:ao de urn pr~dio
para abrigar urn grande supermercado. E este investimento, uma vez
nao realizado no local, certamente, se fez alhures, em identico oo em
outro empreendimento e com igual proveito.
Agora o fato, em si, do ajuizamento da ac;:ao expropriat6ria,
desacompanhada da imissao na posse, nao gera, em absoluto, direito a
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indenizac;:ao por dano pr~sumido, mormente em forma de juros compensat6rios, que s6 se tornam devidos, consoante jurtsprudencia igualmente assente, em razao do desapossamento e a contar de sua efetivac;:ao.
E a· razao e simples. Ao imitir-se na posse do im6vel, o poder
expropriante tern o dever, por forc;:a de preceito constitucional, de
pagar incontinenti o prec;:o correspondente ao apossamento. E como
isso, em geral, nao ocorre, da data da imissao em diante passa a ser
simples devedor de uma obrigac;:ao em dinheiro, devendo por isso,
enquanto perdurar o atraso, pagar.ao expropriado os frutos civis daquele capital, representados pelos juros compensat6rios.
Ja a simples restric;:ao a comercializac;:ao do im6vel que a expropriat6ria poderia acarretar nao ~ tao diferente, sob o ponto de
vista meramente comercial, da ja existente por forc;:a do decreto de
utilidade publica, pois, em verdade, tanto num como noutro caso,
a ameac;:a da desapropriac;:ao definitiva estara sempre presente.

a

Mas, . para efeito indeni2iat6rio, nao basta mera restric;:ao
comercializac;:ao; ~ precioso, como ressaltado, que haja impedimenta
real a utilizac;:ao imediata ou a qualquer momento do im6vel, o que
s6 a perda da posse acarreta. Por isso, somente o a~o de desapossamento gera a obrigac;:ao de indenizar.
·

Enfim e resumindo: nao tendo havido imissao provis6ria na
posse do im6vel, que continuou, normalmente, em maos dos autores, sem qualquer restric;:ao efetiva em seu uso ou fruic;:ao, nao ha
falar em dire ito
indenizac;:ao alguma, sobretudo por preju fzo . presumido em forma de juros compensat6rios.

a

Oaf por que dao provimento aos recursos de offcio e da Municipalidade para julgar improcedente a ac;:ao, prejudicado o apelo
dos autores, tudo nos termos da ementa.
Presidiu o julgamento, com voto, o Juiz NOVAES DE ANDRADE.
Sao Paulo, 20 de agosto de 1980.
ALVES FERREIRA
Relator
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DECLARACAO DE VOTO VENCEDOR

a

Meu voto d~ provimento ao recurso de offcio e apelat;:ao da
Municipalidade, para julgar a at;:ao improc~dente, prejudicado, em
consequencia, o apelo dos autores.
0 fato, que os autores, ora apelantes e apelados, arguem como
fundamento da at;:ao, consiste em ter a Municipalidade decretado de
utilidade publica o im6vel referido na inicial, ter ela ajuizado a at;:ao
expropriat6ria e ter desta desistido.
Nao houve imissao provis6ria na posse.
Mas, alegam os autores, durante o tempo em que esteve pendente a at;:ao, restringiu-se o direito de propriedade, ·de forma a que
se nao pode dar ao im6vel o destino pretendido, urn empreendimento
imobili~rio de vulto, adequado ao bairro.
A nao percept;:ao da renda de tal empreendimento configuraria preju(zo concreto e efetivo, a cuja indenizat;:ao estaria obrigada
a Municipalidade.
Uma area de 58.000 m2 do terreno havia sido objeto de urn
contrato de locat;:ao, celebrado com uma empresa de supermercados,
que ali instalaria um grande estabelecimento.
Dizem os autores que .a at;:ao frustrou a execut;:ao do contrato
· e, portanto, frustrou a percept;:ao da renda, que eles, demandantes,
perceberiam.
E isto representaria, con forme a inicial, mais urn preju fzo
. sofrido pelos autores.
Estes, em apertado resumo, os fundamentos do pedido.
0 MM. Juiz julgou a at;:ao procedente, .com o argumento de
que, entre a propositura e a desistencia da at;:ao, nao puderam os
derilandantes uti_lizar-se plenamente do im6vel, pois, a qualquer momento, poder-se-ia efetivar a imissao de posse.
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E isto, afirma a senten.;:a, "ja configura dano real, perfeita- .
mente indenizavel" (fls. 455).
"Esses danos", prossegue o Magistrado, "podem ser averiguados pela flaO auferi.;:ao dos frutos civis, e que correspondem aos
juros compensat6rios".
Assim, condenou~se a Municipalidade a uma indeniza.;:ao correspondente aos juros compensat6rios do valor do terreno, valor este
fixado em Cr$230.658.857 ,00, con forme se havia decidido em senten.;:a de primeiro grau, na a.;:ao expropriat6ria.
Ve-5e da exposi.;:ao feita, que se cuida de saber se os autores
tern direito a uma indeniza.;:ao por lucros cessantes, em virtude do
decreto de utilidade publica do bern, do ajuizamento da a.;:ao expropriat6ria e de sua posterior desistencia.
Lucros cessantes sao, segundo a defini.;:ao do art. 1.059 do
C6digo Civil, os que o credor "razoavelmente deixou de lucrar". Sao
eles, pois, aqueles de cuja percep.;:ao se priva ao credor; "du gain dont
il a ~t~ priv~'', conforme a defini.;:ao do C6digo Napoleao (art. 1.149).
A senten.;:a entendeu que, durante o tempo em que esteve
pendente a a.;:ao expropriat6ria, deixaram os autores de auferir frutos
civis do im6vel e que, por isso, tern eles direito a uma indeniza.;:ao
correspondente.
Tais frutos civis seriam, pois, ganhos que se poderiam perceber; lucros cessantes.

0 caso dos autos, a nosso ver, deve-5e solucionar, atraves da
aplica.;:ao anal6gica dos princl'pios atinentes indeniza.;:ao por inexecu.;:ao de obriga.;:oes.

a

lsso porque a inicial atribui a Municipalidade o ter causado
dano aos autores, por ter dado inlcio a uma desapropria~ao e nao
a ter efetivado.
Dir-se4 que inexiste a analogia, por serem diversos os pressupostos da responsabilidade do Estado, por atos dos agentes -da Administra.;:ao e os da responsabilidade civil do direito privado.
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Mas, se sao diversos os pressupostos de uma e outra forma de
responsabilidade civil, a indenizac;:ao do dano se deve efetivar pelos
mesmos criterios.
E o que seve da lic;:ao de HELL Y LOPES MEl RELLES, que,
no seu "Direito Administrative Brasileiro" (pg. 628; 7a. ed.; "Ed. Rev.
Tribs."; Sao Paulo, 1979), ao tratar da reparac;:ao do dano por atos da
Administrac;:ao escreve:
"A indenizac;:ao do dano deve abranger o que a v(tima efetivamente perdeu, o que despendeu, e o que deixou
de ganhar em consequencia direta e imediata do ato lesivo
da Administrac;:ao, ou seja, em linguagem civil, o dano emergente e os lucros cessantes, bern como honorarios advocatfcios.
A liquidac;:ao desses preju (zos e feita de acordo com os precei1.064 e C6digo de
tos comuns (C6digo Civil, arts. 1.059
Processo Civil, arts. 603 a 611 )".

e

Assim colocada a questao, cabe desde logo observar que se
nao ve, "data venia", por que motivo teriam direito os demandantes
a uma indenizac;:ao correspondente aos juros compensat6rios do valor
do im6vel, sea posse deste eles nao perderam.
Com efeito, os juros compensat6rios sao, precipuamente, o
rendimento do dinheiro empregado ou mutuado. Como quem da em
locac;:ao uma casa, recebe os alugueres, quem emprega dinheiro
recebe juros compensat6rios, que sao o aluguer do dinheiro (cfr.:
LACERDA DE ALMEIDA, "Dos Efeitos das Obrigac;:oes", pg. 357;
Liv. Ed. Freitas Bastos; Rio, 1934).
Os juros, como diz CLOVIS BE VI LAQUA, comentando o
art. 1.262 do C6digo Civil ("C6d. Civil Comentado", vol. 4, pg. 451;
7a. ed.; Liv. F. Alves; 1946)' isto e, OS juros compensat6rios ...
" . . . sao os frutos dos capital empregado. Representam remunerac;:ao do uso do capital, o prec;:o do tempo,
e o risco do reembolso".
Quem nao tern consigo capital de outrem nao pode ser devedor
de juros compensat6rios.
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Nao se tendo comprovado que os autores deixaram de obter
rendimento do irn6vel, nem mesmo se tendo provado que algurn rendirnento eles dele obtinham, nao ha como fixar uma verba de lucros
cessantes, correspondente a Iueras, "que normalrnente vinharn sendo
obtidos".

E: verdade que os autores alegarn que, em virtude da ac;:ao expropriat6ria, frustrou-se urn grande empreendimento no local, pais
ali se erigiria urn vasto ediHcio para a instalac;:ao de urn supermercado,
cuja construc;:ao e cuja locac;:ao a uma empresa especializada no ramo
estavam contratadas.
0 nao recebimento dos alugueres, que proviriam daquela locac;:ao,

~que

configuraria dano correspondente a lucros cessantes.

Mas, curnpria aos demandantes provar que a nao percepc;:§'o
desses alugueres foi efeito direto e irnediato da pendencia da ac;:ao
expropriat6ria (C6digo Civil, art. 1.060).
A lei, exigindo nexo direto e imediato entre a inexecuc;:ao
da obrigac;:ao e a nao percepc;:ao de algum Iuera, faz depender a indenizac;:ao, a Htulo de lucro cessante, de uma relac;:ao causal necessaria, sern a intervenc;:ao de concausas (cf.: AGOSTINHO ALVIM, op.
cit., pgs. 370/371, nos. 226 e 227).
Ora, na esp~cie, nao se pode deixar de concluir que os autores e a ernpresa de supermercados firrnaram urn verdadeiro contrato
aleat6rio e que, portanto, a nao percepc;:ao dos rendimentos, por
parte dos demandantes, tern causa no terem eles assumido o risco
de nao percebe-los.
Nao se pode deixar de assirn concluir porque o contrato de
locac;:a'o foi celebrado em 13 de setembro de 1973 (fls. 98), quando
ja anteriorrnente, em 4 de abril de 1973, o irn6vel tinha sido declarado de utilidade publica, para fins de desapropriac;:§'o (fls. 25).

E: clara que, tanto locadores, quanta locat<flria, sabiarn que
poderia ser intentada a ac;:ao expropriat6ria; que nesta se poderia
obter imissao de posse; que a ac;:ao poderia chegar ao fim, efetivando-se a desapropriac;:ao e que tudo isso frustraria o empreendimento.
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Out~r
execu<;~o

dizer: sujeitaram eles o lucro, que pretendiam obter da
do contrato, a urn risco.

E isso, precisamente, o que distingue o contrato aleat6rio
do comutativo.
"Un contrat onereux est "commutatif", lorsque
l'etendue des prestations que se doivent les parties est immediatement certaine et que chacune d'elles peut appnkier
immediatement le benefice ou Ia perte que lui cause le contrat; il est "al~atoire" quand Ia prestation due par l'une des
parties depend d'un evenement incertain qui rend impossible
cette evaluation jusqu'a sa realisation" (PLANIOL, "Traite
Elementaire de Droit Civil", t.2, pg. 323, n9 954; Lib. Gen.
de Droit & Jur.; Paris, 1912).

E poss(vel que todo o lucro, pretendido pelo contratante,
fique sujeito a <ilea.
Esta ultima, entao, exerce o papel de uma condic;ao suspensiva.
Falha a condi<;ao, deixa o contratante de obter o que pretendia.
"Tantot", le-se no tratadista que por ultimo citamos
(op. t. e pg. cits., n9 956), "l'evenement certais joue le role
d'une condition suspensive, qui empeche toute prestation
de Ia part de l'une des parties, de telle sorte que si Ia condition ne se realise pas, cette partie n'aura rien fourni du
tout en vertu du contrat".

E o caso dos autos.
A <ilea, no caso, equivaleria a uma condi<;ao suspensiva negativa: que a Administrac;ao, em virtude da desapropriac;ao jci prevista,
ou de atos tendentes a ela, nao frustrasse a execu<;ao do contrato.
E verdade que o contrato de loca<;ao, por sua natureza, e comutativo, e nao aleat6rio.
Mas:
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"Nao s6 pela natureza do seu conteudo particular
sao certos contratos aleat6rios, como tambem a introduc;:ao
de clausulas aleat6rias pode atribuir este carater a contratos
de (ndole comutativa" (EDUARDO ESPINOLA, "Sistema
do Direito Civil Brasileiro", vol. II - T. II, pg. 61; 2a. ed.;
Liv. F. Bastos 1945).
Na

esp~cie,

a clausula aleat6ria nao esta expressa.

Entretanto, as partes contratantes, que nao ignoravam a
existencia do decreta de declarac;:ao de utilidade publica do im6vel,
implicitamente, sujeitaram o contrato ao risco de que o empreendimento se frustrasse, se a desapropriac;:ao se efetivasse, ou se, simplesmente, a ac;:ao respectiva fosse ajuizada.
Por esses motivos, meu voto tambem da provimento aos
recursos de otrcio e da Municipalidade, para julgar a ac;:ao improcedente e, em consequencia, julga prejudicada a apelac;:ao dos autores.

SALLES PENTEADO
Vencedor c/ declarac;:ao de
voto em separado
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