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Associeç:ie dos Procorildora1 Mualciplt lle Sle ,..,,, 

MUNICfPIO E DESAPROPRIAÇÃO DE 
ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL 

Eros Roberto Grau 

5 

Professor Adjunto da Faculdade de Direito da Uni
versidade de São Paulo - Professor Titular da Fa
culdade de Direito da Universidade Mackenzie. 

CONSULTA 

A Siderúrgica Lençóis Paulista S/A. - SIDELPA, estabele
cida no Munic(pio de Lençóis Paulista, dá empregos diretos, a nível lo
cal, a mais de trezentos metalúrgicos, gerando ainda cerca de setecen
tos empregos indiretos, também a n(vel local. 

A situação de insolvéncia da empresa é notória, sendo certo 
que parte de seus imóveis e de seus bens móveis- maquinaria, equipa
mentos, veículos e utensflios -foi levada a hasta pública. Da( porque 
sobrevirá, a qualquer momento, inevitavelmente, o encerramento das 
atividades da empresa. 

Disso decorrerá fatalmente a extinção de centenas de em
pregos, em época caracterizada pela recessão econômica, sem que o 
mercado local tenha condições de reabsorver a mão de obra correspon
dente. A relevância social da manutenção das atividades empresariais 
da Siderúrgica Lençóis Paulista S/A. - SIDELPA é, portanto, inques
tionável. 

Assim, pretende o Munic(pio desapropriar o estabelecimen
to industrial da empresa, imóvel e suas benfeitorias, bem assim máqui
nas, equipamentos, ve(culos e utensnios, a fim de, a seguir, locar ou 
vender aludidos bens a quem estiver em condições de dar-lhes a desti
nação social prevista nos termos do que define o artigo 49 da Lei n9 
4.132/62. 

Em face do exposto, indaga-me o Sr. Prefeito Municipal de 
Lençóis Paulista: 
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a -cabe, na hipótese, a desapropriação dos aludidos bens? 

b- pode o Município desapropriá-los? 

c -sob o regime de que disposições normativas deverá o 
Munic(pio alienar ou dar em locação os bens apropria
dos? 

PARECER 

I. Posiç6o da questa'o 

01 -Os quesitos contidos na consulta que me é formulada 
envolvem a consideração e análise de matérias distintas, referidas à via
bilidade da desapropriação, à possibilidade de ser ela empreendida pelo 
Município e ao regime a que se sujeitará a venda ou locação, a tercei
ros, dos bens desapropriados. 

Delas passo a tratar imediatamente, de modo sucinto e ob
jetivo, até a fim de atender à urgência sob a qual este parecer me é 
solicitado. 

11. A desapropriaç6o por interesse social 

02- A Lei n9 4.132, de 10 de setembro de 1962, define os 
casos de desapropriação por interesse social e dispõe sobre sua apli
cação. 

Nos termos do seu artigo 19, .. a desapropriação por inte
resse social será decretada para promover a justa distribuição da pro
priedade ou condicionar o seu uso ao bem-estar social, na forma do 
art. 147 da Constituição Federal". 

À disposição contida no artigo 147 da Constituição Federal 
de 1946, aludido no preceito acima transcrito, correspondem, na vigên
cia da Emenda Constitucional n9 1/69, as consubstanciadas no artigo 
160, 111 e no artigo 161 desta. 

É certo, assim, que nos seguintes termos deve ser lida a par
te final do preceito no artigo 19 da Lei n9 4.132/62: " ... na forma 
dos artigos 160,111 e 161 da Constituição Federal". 
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Assecl~• du Procuradorea • Munlclpie ~. Sle f'afo 7 

03 - É o fundamento da realização da funçéfo social da 
propriedade (artigo 160, 111 da Emenda Constitucional n9 1/69) que 
primordialmente permanece a justificar considere-se como de interesse 
social a hipótese contemplada no artigo 29, I da Lei n9 4.132/62, que 
ora nos importa ter sob exame: 

"o aproveitamento de todo bem improdutivo ou explorado 
sem correspondência com as necessidades de habitação, tra
balho e consumo dos centros de população e que deve ou 
possa suprir por seu destino econômico". 

Temos desde logo definido, nestas condições, que os funda
mentos desde os quais devemos cogitar da viabilidade jurídica da desa
propriação a que refere a consulta hão de ser encontrados, no nível 
constitucional, no artigo 160, 111 da Lei Maior, e, no nível legal, no 
artigo 29; I da Lei n9 4.132/62. 

04- Cabe indagar, portanto, diante disso, se a empresa de
ve cumprir uma função social e, mais, se pode ela configurar um bem 
improdutivo ou explorado sem correspondência com as necessidades 
de trabalho - pois é esta a hipótese de que se trata -dos centros de 
população. 

Que a empresa deve cumprir uma função social, isso é in
questionável. De toda sorte, incumbe-nos desde logo observar que o 
consulente não cogita de desapropriar a empresa ''Siderúrgica Lençóis 
Paulista S/ A. - SIDELPA", mas sim de desapropriação do seu estabe
lecimento industrial, imóvel e benfeitorias, bem assim de suas máqui
nas, equipamentos, veículos e utensflios. E isso porque não se desa
propriaram empresas, mas tão somente os bens que elas estejam a dina
mizar ou os direitos representativos do capital da pessoa jurídica a que 
correspondam1

• 

A empresa, de toda sorte, enquanto projeçoio de bens de 
produção em dinamismo, deve cumprir uma função social. A esse res
peito estendi-me em meu Elementos de Direito Econômico2

• Afirma-o 

(1) - Neste sentido CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO, Elementos 
de Direito Administrativo, Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 1980, 
págs. 194/195. 

(2) - Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 1981, págs. 112 e segs. 
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ademais, expressamente, o nosso direito positivo, no artigo 154 e no 
parágrafo único do artigo 116 da Lei n<? 6.404, de 15 de dezembro de 
1976. 

É certo, pois, que os bens de produção que em dinamismo 
consubstanciam a empresa- propriedade dinâmica, à qual se opõe, en
quanto expressão de propriedade estática, a sociedade -devem cum
prir uma função social. Por isso mesmo, hão de configurar, se impro
dutivos, bens desapropriáveis por interesse social, do tipo a que faz 
alusão o artigo 29, I da Lei n9 4.132/62. 

A evolução da propriedade-especulaÇêio para a propriedade
funça'o social, acolhida em nosso texto constitucional, associada à ve
rificação de que a empresa é modernarnente visualizada como centro 
de promoção de emprego e nisso se realiza parcela relevante de sua 
função social é suficiente para justificar o entendimento de que é juri
dicamente viável a desapropriação em pauta. 

05- Impõe-se contudo a consideração, neste passo, do de
finido no§ 19 do artigo 29 da Lei n9 4.132/62: 

"O disposto no item deste artigo só se aplicará nos casos de 
bens retirados de produção ou tràtando-se de imóveis rurais 
cuja produção, por ineficienternente explorados, seja infe
rior à média da região, atendidas as condições naturais do 
seu solo e sua situação em relação aos mercados". 

O confronto estabelecido entre as disposições no item Ides
se artigo 29 e no seu § 19, em leitura conjunta, poderia conduzir-nos, 
em um primeiro momento, à conclusão de que a Lei n9 4.132/62, na
quele item I, elegeu duas hipóteses como consideradas de interesse social: 

19 -o aproveitamento de bem improdutivo que não seja 
imóvel rural, retirado de produção; 

29 -o aproveitamento de imóveis rurais explorados sem 
correspondência com as necessidades de habitação, traba
lho e consumo dos centros de população e que devam e 
possam suprir por seu destino econômico, ocorrendo a hi
pótese de exploraçao desse tipo (ineficiente) quando a sua 
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produção seja inferior à média da região, atendidas as con
dições naturais do seu solo e sua situação em relação aos 
mercados. 

A esta segunda hipótese, pois, é que respeitaria a disposição 
contida no § 29 do sempre referido artigo 29 da Lei n9 4.132/62: 

"As necessidades de habitação, trabalho e consumo serão 
apuradas anualmente segundo a conjuntura e condições 
econômicas locais, cabendo o seu estudo e verificação às 
autoridades encarregadas de velar pelo bem-estar e pelo 
abastecimento das respectivas populações". 

Da(, então, a conclusão que se seguiria, de que, no caso de 
que trata a consulta, a desapropriação pretendida somente poderia ser 
efetivada ·quando a Siderúrgica Lençóis Paulista S/ A. - SIDELPA en
cerrasse suas atividades. Apenas então os bens que lhe correspondem 
estariam "retirados de produção". 

Não me parece correta, no entanto, essa conclusão. 

06- É fora de dúvida - afirme-se desde logo- que as disposi
ções consideradas da Lei n9 4.132/62 não estão redigidas de modo a 
expressar de forma clara e precisa os preceitos que contemplam. 

Assim, o enunciado da primeira hipótese discernida naque
le primeiro momento, a que aludi no item 05, acima, poderia, v.g., ser 
o seguinte: 

- considera-se de interesse social o aproveitamento de bem 
improdutivo, que não seja imóvel rural, estendendo-se aí 
como bem improdutivo aquele que tenha sido parcial
mente retirado de produção -e não inteiramente retira
do de produção - e que deva ou possa suprir, por seu 
destino econômico, necessidades de habitação, trabalho 
e consumo dos centros de população. 

Outros enunciados, diversos desse, poderiam ainda ser pos
tulados, em um deles, inclusive, questionando-se a existência de qual
quer relação entre produça'o rural e as necessidades de habitaçâ'o e 
trabalho dos centros de populaçâ'o. 
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De outra parte, tenho como inquestionável a necessidade 
de interpretarmos os aludidos preceitos em coerência com a contem
plação, no nível constitucional, dos princípios da funçfo social da pro
priedade e da expansâ'o das oportunidades de emprego produtivo (arti
go 160, VI da Emenda Constitucional n9 1/69), não ainda recebidos 
no texto da Constituição de 1946, vigente ao tempo da sanção da Lei 
n9 4.132/62. 

Configurando pois, o § 19 do artigo 29 desta última, direi
to pré-constitucional -em relação à Emenda Constitucional n9 1/69 
-e não se coadunando com a aplicação direta dos referidos princípios 
interpretação, dele, que comprometa a concreção de tais princípios, 
entendo não possamos divisar na referência a "retirado de produção'' 
o sentido firmado na conclusão de que, no caso, a desapropriação a~ 
nas poderia ser efetivada quando a Siderúrgica Lençóis Paulista S/A. 
- SIDELPA encerrasse suas atividades. 

Em favor desse meu entendimento prospera ainda a cir
cunstância de que estabelecimento industrial, imóvel e benfeitorias, 
bem assim máquinas, equipamentos, veículos e utensílios da Siderúrgi
ca Lençóis Paulista S/A. - SIDELPA podem suprir, por seu destino 
econômico, as necessidades de trabalho no Munidpio enquanto inte
grados em uma constelação de bens de produção empresarial. No caso, 
conforme esclarecido na consulta, parte desses bens já foi levada a has
ta pública, o que conduzirá à dissolução daquela constelação, disso 
resultando o encerramento das atividades da empresa. 

Ora, a entendermos que somente no momento em que tais 
atividades estejam encerradas tornar-se-ia possível a desapropriação em 
pauta -quando não apenas a empresa já não existisse, mas também já 
não pudesse existir como tal - estaríamos sem dúvida frustrando a 
aplicação direta e a concreção dos princípios da função social da pro
priedade e da expansão das oportunidades de emprego produtivo 
(prindpio do pleno emprego). 

O que se pretende desapropriar é o conjunto de bens que 
constitui a empresa, ou seja, um conjunto de bens de produção em di
namismo, que somente enquanto tal - isto é, enquanto conjunto de 
bens de produção em dinamismo - pode suprir, por seu destino eco
nômico, as necessidades de trabalho que se busca satisfazer. 
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De mais a mais, é certo também que, conforme me eSclare
ceu o consulente, parte de tais bens já foi retir~a de produção, na me
dida em que desafetados da produção empresarial. 

07- Estou, diante disso, em que é juridicamente possível 
a desaprorpriação em pauta, podendo ser imediatamente efetivada, an
teriormente ao momento em que o conjunto de bens de produção que 
constitui a empresa seja inteiramente retirado de produção. 

Ainda que, no caso, não se pretenda desapropriar a empre
sa, a espera do momento em que esta deixasse de existir como tal, para 
que a desapropriação de seus bens se pudesse verificar, conduziria à 
inocuidade da desapropriação. 

A expressao ,.retirados de produção", portanto, no § 19 
do artigo 2<? da Lei nP 4.132/62, há de, no caso, ser interpretada como 
expressiva da retirada, de produção, de parte do conjunto de bens que 
constitui a empresa. Esse, no meu modo de ver, o entendimento que 
guarda coerência com os prindpios constitucionais da função social da 
propriedade -e, no caso, há que referir a função social da empresaa -
e da expansão das oportunidades de emprego produtivo, além de con
ferir razão de ser à desapropriação, que em outras condições sequer 
estaria justificada. 

111. Município e desapropriaÇêlo por interesse social 

08 -Assim demonstrada a viabilidade jurfdica da desapro
priação por interesse social, tal como cogitada, cumpre verificarmos se 
poderá ela ser empreendida pelo Municfpio. 

O debate a respeito da possibilidade de os Estados-membros 
e Municípios desapropriarem bens por interesse social deve ser tido co
mo superado. 

É certo que a Lei nP 4.132/62 não refere quais as pessoas 
jurídicas públicas que podem desapropriar. Por outro lado, é certo 
também que a desapropriação para efeito de reforma agrária somente 

(3) - vide meu Elementos de Direito Econômico, cit., págs. 112 e ;;egs., espe
cialmente págs. 126/ 129. 
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pode ser empreendida pela União, como expressamente define o§ 2<? 
do artigo 161 da Emenda Constitucional n<? 1/69. 

Não obstante, quanto às demais hipóteses de desapropria
ção por interesse social, a omissão da Lei n9 4.132/62 há de ser supri
da mediante a consideração do disposto no seu artigo 59: 

"No que esta lei for omissa aplicam-se as normas legais que 
regulam a desapropriação por utilidade pública, inclusive 
no tocante ao processo e à justa indenização devida ao pro
prietário". 

Destarte, tal como propõe JOSE CRETELLA JúNIOR", 
assim deve ser lido o artigo 29 do Decreto-lei n9 3.365, de 21 de junho 
de 1941: 

Mediante declaração de utilidade pública ou interesse so
cial, todos os bens poderão ser desapropriados pela União, 
pelos Estados, Municfpios, Distrito Federal e Territórios. 

Restará como exclusiva da União apenas a desapropriação 
para efeitos de reforma agrária. 

09 - Não obstante, argumento que eventualmente poderia 
vir a ser ferido, no sentido de impugnar-se a desapropriação de que se 
cogita , estaria estruturado sobre a assertiva de que, no caso, ela- desa
propriação - seria expressão de intervenção no domínio econômico, 
de competência exclusiva da União. Isso, a partir de indevida interpre
tação do preceito no artigo 163 da Emenda Constitucional n9 1 I 69. 

A respeito desse tema- ser ou não indispensável, para que 
o setor público possa intervir no domínio econômico, a preexistência 
de lei federal - estendi-me também em meu Elementos de Direito 
Econômico5

• 

(4) - Tratado Geral da Desapropriaça"o, vol. 2, Forense, Rio de Janeiro . 1980. 
pág. 356. 

(5) - cit. , págs. 70/75. 
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Não tenho dúvida, no entanto, em afirmar que o mencio
nado artigo 163 do texto constitucional imp()e a preexistência de lei 
federal como condiçao, tão somente, para a monopolização de deter
minada indústria ou atividade. 

-Como afirmei na oportunidade acima indicada6
, estou em 

que, em verdade, apenas a instituição de monopólio tem como condi
ções a prévia autorização em lei federal e as motivações alinhadas no 
artigo 163. Com efeito, a verificação de que a Emenda Constitucional 
n<? 1/69 consagra como fins fundamentais da ordem econômica o de
senvolvimento nacional e a justiça social (artigo 160), associada à evi
dência de que no estado nacional, de modelo federativo, atribui-se aos 
Estados-membros e Municfpios o dever de perseguir tais fins encami
nha a conclusão de que lei federal e motivações no artigo 163 dispos
tas condicionam apenas a instituição de monopólio. GERALDO VI
DIGAL 7, criticando a má redação do texto constitucional, observa que 
a única interpretação compatível com a análise sistemática, no contex
to da Constituição, é a presa à verificação de que a expressão quando 
indispensável está formulada, no sempre referido artigo 163, no singu
lar: estivessem, intervenção e monopólio, sujeitos àquelas motivações 
-e não apenas o último deles -e o texto, com exatidão gramatical, 
haveria de referir quando indispensáveis. 

A propósito, ademais, vem a pelo a . exposição de JOSÉ 
AFONSO DA SILVA8

: 

"Essas considerações vêm a propósito de assertivas doutri
nárias segundo as quais só a União pode intervir no domí
nio econômico, recusando-se aos Estados e aos Municiípios 
essa possibilidade. Apegam-se, em geral, na expressão 'me
diante lei federal' do texto constitucional para chegar-se a 
tal conclusão. O que os Estados e Municípios não podem 
é monopolizar indústrias ou atividades, porque isso só é 

(6) idem, pág. 73 

(7) Teoria Geral do Direito Econômico, Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 
1977, págs. 97/ 98. 

(8) Curso de Direito Constitucional Positivo, 2~ edição , Editora Revista dos 
Tribunais, São Paulo, 1984, págs. 514/515. 
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admissfvel pela União, mediante lei em cada caso, observa
dos os requisitos, que veremos, constantes do art. 163. 

Se fosse verdadeira aquela tese, as isenções tributárias e ou
tros incentivos que os Municfpios oferecem para a instala
ção de indústrias em seu território seriam inconstitucionais, 
pois a( se manifesta uma forma de intervenção na ordem 
econômica, porque se caracteriza estfmulo e apoio (fomen
to). A criação de distritos industriais por Estados e Muni
cfpios é prática corrente e jamais se teve isso como infrin
gente do art. 163, e af também se manifesta forma de inter
venção na ordem econômica. Incentivos à atividade agrí
cola e industrial, por várias formas, são dados por Estados, 
inclusive mediante financiamento à produção por meio de 
bancos estaduais, assim como a criação de silos e outras 
formas de favorecer o abastecimento, e ninguém vai afirmar 
que se ofende a Constituição, só porque isso não é realizado 
mediante lei federal. Aos Estados, aliás, compete legislar 
sobre produção e consumo, que são atividades tipicamente 
econômicas, e, nesse caso, tem-se igualmente uma forma de 
intervenção no domínio econômico mediante regulamenta
ção legal estadual (art. 89, XVII, d, parágrafo único). É 
certo que, nesse caso, a legislaçãó estadual é apenas supleti
va, cumprindo observar a lei federal, se existir. Mas isso 
apenas mostra que a questão não se prende à expressão 
'mediante lei federal' do art. 163." 

Inquestionável pois, no meu modo de ver, a conclusão de 
que a desapropriação pretendida, ainda que configure hipótese de in
tervenção no domínio econômico -e a desapropriação é, sempre, no 
modelo capitalista, modalidade de intervenção estatal na propriedade 
- é inteiramente compatfvel com o vigente ordenamento constitu
cional. 

10- O argumento de que a desapropriação, no caso, feri
ria o preceito no § 19 do artigo 170 do texto constitucional também 
não pode prosperar. 

A propósito, é necessário observar, preliminarmente, que o 
Município de Lençóis Paulista não pretende, ele próprio, passar a ex-
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piorar as atividades empresariais da Siderúrgica Lençóis Paulista S/A. 
- SIDELPA, porém alienar ou locar os bens desapropriados a terceiros. 

Ainda que assim não fosse, contudo, e permanecesse o Mu
nicípio a explorar tais atividades, ainda assim esse exercício de ativida
de seria irrepreens(vel diante do que preceitua o§ 19 do artigo 170 da 
Emenda Constitucional n<? 1/69. 

Nesta hipótese estaria o Municfpio, através da empresa -
conjunto de bens de produção em dinamismo, desapropriado -a de
senvolver atividade econômica em caráter suplementar. 

A cláusula caráter suplementar, como também já afirmei 
em diversa ocasião', é imprecisa e a superação dessa imprecisão há de 
ser alcançada mediante a adoçao de parâmetros (diretivas), entendidos 
esses como proposições fruto da decomposição de uma norma pouco 
determinada em uma série de prescrições precisas, válidas, cada uma, 
para cada tipo de situação considerada10

• 

Um desses parâmetros- como os demais construído desde 
a consideração da significaça'o atribuída à expressão caráter suplemen
tar, no contexto constitucional - leva-me à conclusão de que estará o 
Município atuando um caráter suplementar da iniciativa privada quan
do o fizer para assegurar a concreção do princípio da função social da 
propriedade (ou da empresa) ou para promover o pleno emprego (arti
go 160, 11 I e V I do vigente texto const ituciona I). 

Esse, aliás, o fundamento constitucional que justificou a 
desapropriação, pelo Estado de São Paulo, das ações do capital da San
derson do Brasil S/A.- Produtos Cítricos11

• 

No caso de que trata a consulta, portanto, ainda que o Mu
nicípio permanecesse na exploração da atividade econômica empreen-

( 9) Disciplina Jurídica da Iniciativa Econômica, in Caderno de Direito Eco
nômico n<? l, Editora Resenha Tributária, São Paulo, 1983, págs. 60/63. 

(lO) cf. STÉPHANE RIALS, Le Juge Administratif Français et la Technique 
du Standard, L.G.D.J ., Paris, 1980, pág. 122. 

(11) - Decreto estadual nl? 6.085, de 2.5.1975. 
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dida pela Siderúrgica Lençóis Paulista S/A. - SIDELPA, fá-lo-ia em 
caráter suplementar, na medida em que, fazendo-o, estivesse a assegu
rar a concreção do princfpio da função social da empresa e a promover 
a expansão das oportunidades de emprego produtivo, isto é, o pleno 
emprego local. 

11 -Além de tudo isso, estou também em que o Municí
pio, no caso, não apenas pode, mas deve promover a desapropriação de 
que se cogita . Esta, no caso, enquanto concebida como expressão de 
modalidade de intervenção no domínio econômico, consubstancia não 
mera faculdade do poder público local, porém necessária manifestação 
dele, a fim de que sejam preservadas, no nível local, as condições ade
quadas à realização dos princípios maiores da ordem econômica e so
cial: justiça social e desenvolvimento12 

_ 

É ao Município, ademais, que cabe velar pelas condições de 
bem-estar da população local, atribuição a que faz alusão o § 29 do ar
tigo 29 da Lei n9 4.132/62. 

IV. O regime da venda ou JocaÇêfo, a terceiros, dos bens de
sapropriados. 

12- Demonstrada, destarte, a possibilidade de ser a desa
propriação de que cogita a consulta empreendida pelo Município, cum
pre-me, introduzindo os subsídios que permitirão a enunciação da so
lução a ser conferida ao terceiro quesito nela proposto, cuidar da ma
téria referida ao regime a que se sujeitarão a venda ou locação, a tercei
ros, dos bens desapropriados. 

Quanto a esta matéria, dispõem os artigos 63 e 65 e seu § 
19 da Lei Orgânica dos Municípios do Estado de São Paulo: 

"Artigo 63 - A alienação de bens municipais, subordina
das à existência de interesse público devidamente justifica
do, será sempre precedida de avaliação e obedecerá às se
guintes normas: 

(12) - vide meu Elementos de Direito EconOmico , cit. , pág. 75 . 
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I - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa 
e concorrência, dispensada esta nos seguintes casos: 

a) doaçao, devendo constar obrigatoriamente do contrato 
os encargos do donatário, o prazo de seu cumprimento e a 
cláusula de retrocessâ'o, sob pena de nulidade do ato; 

b) permuta. 

11 - quando móveis, dependerá de licitação, dispensada 
esta nos seguintes casos: 

a) doaçao, que será permitida exclusivamente para fins de 
interesse social; 

b) permuta; 

c) ações, que serão vendidas em Bolsa." 

"Artigo 65 - O uso de bens municipais por terceiros po
derá ser feito rned iante concessão, permissão ou autoriza
ção, conforme o caso, e o interesse público exigir. 

§ 19 - A concessão administrativa dos bens públicos de 
uso especial e dominicais, dependerá de lei e concorrência, 
e far-se-á mediante contrato, sob pena de nulidade do ato. 
A concorrência poderá ser dispensada, mediante lei, quan
do o uso se destinar a concessionária de serviço público, a 
entidades assistenciais, ou quando houver interesse público 
relevante, devidamente justificado." 

Assim, caso opte o Munic(pio pela venda dos bens desapro
priados a terceiros, estes devera-o ser previamente avaliados e a aliena
ção deverá ser precedida de concorrência pública. 

Sendo a opção feita pela locação, deverá ela ser instrumen
tada sob a forma da concessão administrativa de uso, visto que a loca
ção constitui contrato tfpico de direito privado. Penetrando no patri
mônio do Municfpio, os bens desapropriados, no caso, paSsam a confi
gurar bem público de uso especial, havendo o seu uso, por terceiros, de-
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ser estipulado segundo modelo de contrato administrativo13
• O vocá

bulo locação, assim, no artigo 49 da Lei n9 4.132/62, tem a significa
ção de concessa"o administrativa de uso. Esta deverá ser precedida de 
concorrência pública. 

13- No que tange à autorização legislativa, exigida pelo 
artigo 63, I e pelo § 19 do artigo 65 da Lei Orgânica dos Municípios 
do Estado de São Paulo, é dispensável no caso de que tratamos, no qual, 
ex vi do que expressamente dispõe o artigo 49 da Lei n9 4.132/62, a 
desapropriação é feita justamente para que os bens sejam transferidos 
"a quem estiver em condições de dar-lhes a destinação social prevista". 

Daí porque a licitação, a ser instaurada sob a modalidade 
da concorrência, não há de ser decidida exclusivamente segundo o cri
tério do maior preço oferecido, porém deverá conduzir à seleção do 
proponente que estiver em melhores condições de dar aos bens aquela 
destinação. 

Cumpre enfatizar, finalmente, que não há nenhuma con
tradição entre o afirmado no ítem 1 O, acima, e a disposição contida no 
artigo 4<? da Lei n<? 4.132/62, visto que, inexistindo particular em con
dições de dar aos bens a destinação social prevista caberá, no caso, ao 
Município provê-la, no exerc(cio de atividade econômica em caráter 
suplementar, até que a iniciativa privada esteja em condições de fazê-lo. 

V. Conclusões 

14- Em face de todo o exposto, dou as seguintes respos-
tas aos quesitos formulados: 

a -sim; cabe, na hipótese, a desapropriação dos bens alu
didos na consulta; 

b - sim; o Município pode desapropriar tais bens; 

c -optando o Município pela venda dos bens, deverão eles 
ser previamente avaliados e a venda precedida de concor
rência pública; optando o Município pela locação cleles, 
esta deverá ser instrumentada sob a forma da concessão ad
ministrativa de uso, precedida de concorrência pública. 

É o que me parece. 

(13) - vide HELY LOPES MEIRELLES, Direito AdministrativÓ Brasileiro. 9~ 
edição, Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 1982, pág. 426. 
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CONVÊNIO. ATO-UNIÃO QUE PRESSUPÕE 
INTERESSES COMUNS DOS PARTÍCIPES. 

Ada Pellegrini Grinover 

19 

Professora Titular de Direito Processual Penal na Faculda
de de Direito de São Paulo - USP. Procuradora do Estado. 

1. Vêm os autos a esta Procuradoria de Assistência Jurídica 
dos Munic(pios, por determinação do Procurador Geral do Estado, pa
ra pronunciamento sobre a maneira de viabilizar acordo entre o Estado 
de São Paulo, respectivamente, a Prefeitura de Taraba( (Proc. 33-7316/ 
76) e a Prefeitura de lguape (Proc. 33-7465/ 1976) para cessão de imó
veis municipais à Secretaria de Segurança Pública, com vistas à instala
ção e funcionamento de unidades policiais. 

A douta Consultoria Jurídica da Pasta da Segurança mani
festou-se contrariamente à celebração de convênio, opinando pelo con
trato de concessão administrativa, como via jurídica adequada; toda
via, o Decreto estadual n<? 8837, de 20 de outubro de 1976, autoriza 
expressamente a celebração de convênios com as Municipalidades do 
interior, para a instalação de unidade policiais; e, no tocante ao Mu
nicípio de Taraba(, a lei municipal n<? 332/1979 já autorizou o Prefeito 
a celebrar o convênio. 

Da f surgiu o impasse, sobre o qual somos chamados a nos 
manifestar. 

Opinamos. 

2. Para o deslinde da questão, mister se faz examinar, previa
mente, a distinção entre convênio e contrato. Nesse passo, é pac(fico 
em doutrina que a nota marcante do convênio é a coexistência de inte
resses paralelos ou convergentes, enquanto característica do contrato 
são os interesses opostos e divergentes. 

É o que afirma EMÍLIO BETTI (Teoria Geral·do Negócio 
Jurídico, Trad. port., Coimbra, 1969, t.2, pág. 198): 
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"O negócio (bilateral ou plurilateral) de interesses opostos 
ou divergentes é o contrato; pelo contrário, o negócio (so
bretudo o plurilateral, mas também o bilateral), com inte
resses paralelos ou convergentes para um escopo comum, 
costuma qualificar-se como acordo, no sentido mais restri
to que, doutrinariamente, se convencionou dar a este 
termo". 

No Brasil, a teoria de Betti foi agasalhada, quase com as 
mesmas palavras. 

Segundo define HELY LOPES MEIRELLES (Direito Ad
ministrativo Brasileiro, 3~ ed. São Paulo, Revista dos Tribunais, 1975, 
pág. 361): 

"Convênios administrativos são acordos firmados por enti
dades públicas de qualquer espécie, ou entre estas e organi
zações particulares, para realização de objetivos de interesse 
comum dos partícipes. 
Convênio é acordo, mas não é contrato. No contrato as 
partes têm interesses diversos e opostos; no convênio, os 
partícipes têm interesses comuns e coincidentes. Por outras 
palavras: no contrato há sempre duas partes (podendo ter 
mais de dois signatários); uma, que pretende o objeto do 
ajuste (a obra, o serviço, etc.); outra, que pretende a con
traprestação correspondente (o preço, ou qualquer outra 
vantagem), diversamente do que ocorre no convênio em 
que não há partes, mas unicamente partícipes com as mes
mas pretensões. Por essa razão, no convênio, a posição ju
rídica dos signatários é uma só e idêntica para todos, po
dendo haver, apenas, diversificação na cooperação de cada 
um, segundo as suas possibilidades para a consecução do 
objetivo comum, desejado por todos." 

Essa é também a posição de EROS ROBERTO GRAU 
Convênio e Contrato, verb. in Enciclopédia Saraiva do Direito, vol. 20, 
págs. 379/380): 

"Distinguem-se, assim, os contratos através dos quais se ins
trurnenta a composição de interesses opostos dos c0nvênios, 
onde se formaliza o concurso de interesses concordantes". 
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E conclui o Autor: 

"Não há, no convênio, oposição, mas sim conjugação de in
teresses". (pág. 380). 

Na mesma linha de idéias, ORLANDO GOMES (Contratos, 
5~ ed., Rio, 1975, pág. 18) ressalta que "traço característico do con
trato é a plurititularidade, isto é, a co-participação de sujeitos de direi
to com interesses econômicos contrapostos". 

E é tão cediço o entendimento, mesmo entre os órgãos es
taduais, que a Assessoria Jurídica do Governador em recente parecer, 
formulou a seguinte Ementa: "Convénio- Ato- união que pressupõe 
interesses comuns e coincidentes de partícipes" (Parecer n9 465/80). 
O que se discute, apenas, é se o convênio pcx:te ser considerado contra
to no anipl íssimo sentido de "negócio jurídico formado pelo acordo 
de vontades". Mas o certo é que, em sentido restrito, há aquele traço 
característico a distinguir contrato de convênio. 

3. Assentada, assim, a linha divisória entre convênio e contra
to, compete-nos, agora, verificar se o acordo de que tratam os autos se 
subsume a uma ou a outra categoria. 

E, nesse passo, quer nos parecer tratar-se realmente de con-
vênio. 

Quando a Prefeitura cede im~el seu ao Estado, para que 
este ne1e instale e mantenha serviço policial, é evidente que a Munici
palidade não está interessada na percepção de alugueres ou na cessão 
do prédio a título gratuito. Seu interesse é comum e recíproco com 
relação ao do Estado: e consiste na segurança pública. 

O art. 4° da Lei Orgânica dos Munic(pios (Decreto-lei com
plementar n9 9, de dezembro de 1969) atribui expressamente ao Muni
cípio, concorrentemente com o Estado, a competência consistente em: 

I - zelar pela saúde, higiene e "segurança pública" (Gri-
famos). 

Não há, na avença que se pretende firmar entre o E.stado e 
Munic(pios, idéia de contraprestação, de diversidade ou de oposição de-
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interesses; ao contrário, configura-se o interesse comum e recíproco à 
segurança, pois o Estado irá cumprir a sua tarefa no Município, bene
ficiando diretamente os munCcipes, por cuja segurança o Município 
também há, concorrentemente, de zelar. 

4. Afirmou-se, nos autos, que o Tribunal de Contas do Estado 
vem se manifestando reiteradamente "no sentido de a Prefeitura não 
poder pagar o aluguel do imóvel que ceda graciosamente ao Estado a 
fim de que este ali exerça funções que lhe são próprias". E se aduziu, 
ainda, que, se não pode pagar o aluguel, não poderá o Município ceder 
graciosamente o imóvel, pois com tal providência estaria pagando indi
retamente aluguel a favor do Estado (Parecer de fls. 72 do Proc. GS 
7816/76). 

É bem de ver, contudo, que as decisões do Tribunal de 
Contas a que alude o douto subscritor do parecer dizem respeito a ca
so diverso, qual seja o pagamento de alugueres, pela Prefeitura, para 
residência de servidores estaduais. A hipótese dos autos é outra, por
quanto agora se trata de próprio da Prefeitura, de que esta pode dispor, 
desde que obedecidos os trâmites legais. Ademais, o serviço a ser pres
tado - a segurança - não é da competência exclusiva do Estado, va
lendo, para tanto, lembrar a decisão TC- A - 319/77, a qual deixou 
assentado que: 

"a) com referência a serviços de cOmpetência concorrente, 
a lei os admite; 

b) quanto às residências destinadas a juízes e promotores, 
nas sedes de Comarca, não há que cogitar-se de convênios, 
por ser a justiça de competência privada e indelegável do 
Estado, não havendo, porém, proibição constitucional ou 
legal para tais pagamentos, desde que autorizados por lei e 
com dotação especffica." (grifamos) -DOE 21/12/1978, 
pág. 67, in Município Paulista, n9 9/11, pág. 181. 

De qualquer modo, se a questão que se coloca concerne à 
eventual impugnação pelo Tribunal de Contas, não será um rótulo di
verso - contrato ao invés de convênio- a mudar a natureza das coisas 
e a afastar o hipotético obstáculo. 
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5. Examinando, agora, o Decreto estadual n9 8837, de 20 de 
outubro de 1976- ato normativo plenamente vigente e eficaz-, pare
ce-nos, assim, não conter ele qualquer imperfeição técnica, não havendo 
porque substituf-lo por outro- o que seria de se sugerir, caso a forma de 
convênio fosse inadequada para os objetivos a que o diploma legal se 
propõe. Do mesmo modo, a autorização legislativa à Prefeitura de Ta
raba( para celebrar o convênio em tela também se nos afigura tecnica
mente perfeita, valendo observar que o decreto estadual não pode, evi
dentemente, compelir o Município a celebrar tais convênios, tratando
se de norma meramente diretiva ou permissiva, a ser integrada sempre 
pela espontânea associação da municipalidade. 

6. Em conclusão, quer-nos parecer que: 

a) O convênio é ato-união que pressupõe interesses co
muns e coincidentes dos partícipes, sendo, assim, modalidade de pres
tação de serviços; 

b) a segurança pública não é atribuição privativa do Esta
do, por ter o Municfpio competência concorrente nesse campo, con
soante art. 49, I, da Lei Orgânica dos Munic(pios; 

c) ao ceder um imóvel seu, a título gratuito ou oneroso, 
ao Estado, para a instalação de unidades policiais, o Município tem o 
mesmo interesse do Estado: a segurança pública; 

d) a forma adequada para viabilizar o acordo entre o Esta
do e Prefeitura para utilização de próprios destas, por unidades poli
ciais daquele, é o convênio; 

e) o decreto estadual n9 8837, de 20 de outubro de 1976, 
não contém vícios técnicos, sendo vigente e eficaz; 

f) as Prefeituras Municipais, desde que o desejem, podem 
associar-se ao Estado, em convênio, para os fins apontados, dependen
do para tanto de lei autorizatória. 

É o parecer. 
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SERVIDOR EFETIVO. TEMPO DE SERVIÇO 
PRESTADO NA CONDIÇÃO DE CONTRATADO 

Pedro de Milanelo Piovezane 
Procurador Municipal Assessor 
Técnico no Gabinete do Prefeito. 

1. Cuida o presente administrativo do processamento prepara
tório à edição do decreto de enquadramento dos titulares de cargo da 
carreira de Arquiteto, para fins de integração, nos moldes determina
dos pela Lei n9 9170/80 (artigo 99). 

2. O assunto vem a esta A.J., por determinação superior, para, 
antes da efetivação da medida, serem resolvidas as questões argüidas 
via recursal, sobre os critérios norteadores da contagem de tempo de 
serviço, expressos na classificação final. 

3. Sobre o tema a lei estabelece que, ao tempo de antigüidade 
na carreira, "será acrescido o tempo de serviço prestado na Prefeitura 
do Município de São Paulo, no exercício de tarefas privadas . da profis
são, na qualidade de nomeado ou admitido para cargo ou função da 
mesma natureza da carreira" (artigo 99, § 19, da Lei n9 9170/80 e ar
tigo 29 do Decreto n9 17.144/81 ). 

4. A problemática toda, surgida no episódio, diz respeito, ba
sicamente, ao tempo de serviço prestado na condição de contratado e 
atinge duas situações especfficas: 

a - tempo de contratado, com pagamento, discriminado 
pela Administraçâ"o, no que tange à despesa orçamentária, co
mo elemento 3130 (serviços de terceiros); e 

b - tempo relativo ao sobrestamento de contrato, em vir
tude de exercfcio de cargo em comissão. 

5. Não é ocioso lembrar, a propósito, aproveitando, inclusive, 
a lição de H. L. Meirelles que é "sob o regime estatutário que, em prin
cípio, se organiza o pessoal necessário à execução dos serviços públicos, 

Estudos de Dir. Público, São Paulo 111 (2). jul./dez. 1984 



lsaociiÇit des flrocuradoru 41 Municipit dt ~t,f'aule 
I ., :~ . (_.,. 

25 

de modo que a maioria dos servidores encarregados das tarefas admi
nistrativas típicas é constituída pelos funcionários públicos, regidos 
pelas normas estatutárias estabelecidas pelas entidades estatais, em 
função de suas peculiaridades, necessidades e disponibilidades" (Dir. 
Administr. Bras. E.R.T.,3{1 Ed., 1975, S.P. -pág. 375). 

Hoje, sob a vigência do atual texto constitucional, há man
damento expresso dispondo sobre as exceções a essa regra (Em. Const. 
n9 01/69, artigo 106). Assim, "os servidores admitidos para serviços 
temporários e os contratados para funções de natureza técnica especia
lizada não ocupam cargos públicos e devem possuir regime jurídico 
próprio, estabelecido em lei especial, isto é, diversa da que rege os fun
cionários públicos" (pág. 366, ob. cit.). 

A Municipalidade de São Paulo, nessa linha, conta, já, com 
a Lei n9 9160, de 03/ 12/1980*. 

6. Mas, no episódio em análise, o tema, sob o prisma jurídico
legal, tem, no tempo, raízes mais longínquas, e vale a pena referir, ain
da que superficialmente, a complexa regulamentação da situação dos 
servidores tradicionalmente denominados de extranumerários. E, den
tre estes, especificamente, a posição que, ora interessa -a dos contra
tados. 

6.1. - O Decreto n9 569, de 08/01/1945, definia a fi
gura do contratado como o extranumerário admitido para o desempe
nho de função especializada e permitia a sua admissão para o desempe
nho de função ou atribuição inerente éls séries funcionais ou a cargos 
do quadro, desde que inexistissem servidores devidamente habilitados 
para tanto (artigo 29, § 39). 

A origem dessa regra remonta ao disposto no artigo 285 do 
Ato n9 1146/36, que admitia a contratação de pessoal: 

a - para o exercício de funções ainda não atribuídas a 
funcionários do quadro; ou 

* Vê-se que a terminologia atual reservou o termo contratado apenas para as fun
ções de natureza técnica e especializada, ao contrário da versão 'anterior, mais 
corriqueira, que lhe dava conteúdo genérico. 
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b - quando insuficiente o número de funcionários estatu
tários para o exerc(cio dessas funções. 

6.2. - O Decreto-Lei n9 404, de 08/03/47, acrescentou 
que só por absoluta necessidade de serviço admitir-se-ia extranumerá
rio para o desempenho de atribuições compreendidas nas carreiras do 
quadro geral (artigo 19, § 1<?). 

6.3. - De uma forma geral, todas as leis, periodicamente 
editadas, que versaram a estruturação do funcionalismo municipal, de
dicaram dispositivos sobre a utilização do contrato como forma de ar
regimentação de pessoal para atividades inerentes ao serviço público. 

Assim, a Lei n9 4452/54 permitia, por absoluta exigência 
de serviço, a admissão de extranumerário mensalista ou contratado in
dependentemente de concurso (artigo 15, § 2<?, introduzido pela Lei 
nÇ> 4903/56). 

Mais recentemente, a Lei nÇ> 8183/74 previu o exercício 
de atividades de natureza permanente, mediante contrato, para o aten
dimento de necessidade inadiável (artigo 3Ç), § 1Ç)). 

6.4. - Dentro desse contexto,' em 10/09/68, o Decreto 
nÇ> 7666, com o fim de permitir adequada seleção e desempenho do 
pessoal, aprovou "padrões de eficiência" para as funções do pessoal 
extranumerário, mensalista e contratado, compreendendo a definição 
do trabalho e as qualificações exigidas. 

Determinou, ainda, que se processasse o enquadramento 
dos mensalistas, admitidos ou contratados naquela data, nas funções 
que elencou, dentre as quais a de arquiteto (artigo 29). 

O Decreto n9 7895, de 14/01/69, editado em substituição 
ao anterior, assim definiu os padrões de eficiência para a função de 
arquiteto: 

'"Definição do Trabalho: 

a - Estudar, projetar, dirigir e fiscalizar a construção de 
edifícios e todas suas obras complementares. 
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b Projetar, dirigir e fiscalizar os serviços de urbanismo. 

c - Projetar, dirigir e fiscalizar obras de arquitetura pai
sagística; 

d - Fazer perfcias e arbitramento relativos à matéria de 
que trata os itens anteriores. 

e - Executar tarefas afins. 

Requisitos Legais: 

Registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 
e Agronomia e demais documentos necessários ao regular exer
cício da profissão. 

7. Da análise dos dispositivos referidos pode-se extrair uma 
importante conclusão. O tratamento conferido pela lei ao tema, tor
na-o, inquestionavelmente, matéria de pessoal. 

A figura do contratado, independentemente da forma de 
sua vinculação com o Poder Público, está inserida na categoria dos ser
vidores públicos e, de regra, suas atribuições correspondem ao exercf
cio de trabalhos contínuos e indispensáveis ao desenvolvimento normal 
do Serviço Público Municipal. 

Mais, historicamente, ao lado do extranumerário mensalis
ta, pouco a pouco, o extranumerário contratado foi sendo distinguido 

. com direitos estatutariamente conferidos aos funcionários efetivos. 
Confira-se, como exemplo, a Lei n9 4560/54. 

Até o contratado para função especializada recebeu esse 
tratamento. A legislação, no pormenor, foi adiante, inclusive, à co
mum referida, ao dispor que "além do pessoal fixo e do pessoal variável 
sujeito a regime estatutário", poder-se-ia admitir contrato regido pela 
legislação do trabalho (Lei n9 6882, de 18/05/66, artigo 20). 

8. Já se pode ver, a dificuldade de sustentar que os contratos 
em epígrafe, grifados com a verba 3130, foram efetuados càm base nas 
disposições do Código Civil (artigo 1216 e seguintes), tratando-se de· 

Estudos de O ir. Público. São Paulo 111 (21. jul./dez. 1984 



28 A!lMCiiiCà& dos Procuradoras • Munlcil'it ~. Sàt f>ault 

mera locação de serviços, mediante retribuição, "sem que tal relação 
configure vínculo empregatfcio". 

8.1. - O argumento, sobre contrariar a tônica imprimi
da pela legislação e regulamentação municipal específica à matéria, 
não se ajusta, também, à conotação jurídica do instituto da locação de 
serviços, do Direito Civil. 

Com efeito. Diz o dispositivo citado do Código Civil, que 
,.toda a espécie de serviços ou trabalho lícito, material ou imaterial, 
pode ser contratada medi ante retribuição" (artigo 1216). 

Assim, em 1917, época da promulgação do Código, as re
gras que tinham por objeto a prestação de trabalho encontravam-se 
unificadas. A locação de serviços, dessa forma, incluia o contrato de 
trabalho, o de emprego privado, o de serviço doméstico, e o de simples 
prestação de serviço. 

Ao longo da História, com o advento das leis do trabalho, 
cuja consolidação foi aprovada pelo Decreto-Lei nC? 5.452, em 1/5/43, 
alguns desses contratos separaram-se do Direito Civil e passaram a ser 
regidos pelo Direito do Trabalho. 

Dessa forma, a norma civi I referida não tem mais a abran
gência que se pretende, ainda, lhe imprimir. 

Segundo ensina ORLANDO GOMES, hoje, as regras da 
locação de serviços aplicam-se para contratos que se caracterizam pela 
inexistência de subordinação ou pela falta de continuidade. O contra
to de prestação de serviços "strictu sensu" define-se, nessa senda, como 
o ajuste bilateral "mediante o qual uma pessoa se obriga a prestar ser
viços a outra, eventualmente, em troca de determinada remuneração, e 
sem subordinação hierárquica" (in Contratos, Forense, Rio, 1973, 
pág. 323). 

Nesse tom, sobre o fato de o contratado, na realização do 
trabalho, não se subordinar a critérios estabelecidos pela outra parte, 
ainda, o objeto da prestação de serviço há de ser de natureza eventual, 
vale dizer, não poderá se constituir em necessidade permanente da 
contratante (pág. 323, ob. cit.). 
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8.2. - Sobra evidéncia de que a indicação do elemento 
3130, na espécie, é mera impropriedad~ contábil de controle e execu
ção orçamentária. Veja-se, para ilustrar a afirmação, o ocorrido no pro
cesso nç> 24.691/67, que cuida da contratação de alguns dos interessa
dos na questão em análise. A minuta de contrato respectiva refere ati
vidade permanente e não eventual; prevê, textualmente, subordinação 
hierárquica e horário de trabalho; e vincula a remuneração à freqüên
cia efetiva do contratado, não à execução da tarefa, objeto do ajuste. 
E mais, a minuta é idêntica à utilizada para todos os casos com indica
ção do elemento 3111. 

Aliás, há exemplo nesse processo, de servidor que, com o 
mesmo contrato, recebia, ora pelo elemento 3130, ora pelo elemento 
3111. E, neste processo, sobejam casos de servidores que, com contra
tos idênticos, executando idênticas atribuições, recebiam por elemen
tos distintos. Uns- 3130 e outros- 3111, aleatoriamente. 

8.3. - Em conclusão, não é juridicamente cabível definir 
a natureza jurídica de contrato, de tamanha importância e repercussão 
funcional, pela mera indicação do elemento orçamentário, aqui, inclu
sive, incorretamente efetuada, por estar em desacordo com os fatos e 
com todo o contexto jurídico, legal e doutrinário, aplicável ao tema. 

9. Com relação ao sobrestamento de contrato para o exercí
cio de cargo em comissá'o, as conclusões estão na mesma linha de argu
mentação. 

9.1. - Como visto, a generalidade dos contratos aqui tra
tados versam atribuições e responsabilidades de natureza permanente 
no quadro do pessoal, correspondentes a cargos integrantes da carreira 
de arquiteto. 

As funções exercidas pelo arquiteto contratado não dife
rem, como se viu por ocasião do estudo dos padrões de eficiência, das 
atribuições do arquiteto titular de cargo efetivo. 

Dessa forma, o servidor contratado participa, desde a sua 
admissá""o nessa categoria, das atribuições inerentes à carreira, diferindo 
do servidor efetivo no tocante ã relação de efetividade no cargo e de 
estabilidade no serviço público. 
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Pois bem, o expediente de sobrestar contrato, durante o 
exercício de cargo em comissão, significa que, nem a Administração, 
nem o servidor. pretendem desvincular-se desse ajuste originário. 

9.2. - No caso espec(fico, o procedimento tem, ainda, 
característica fundamental para o deslinde da questão. 

No exercfcio dos cargos em comissão, aqui referidos, os 
servidores contratados, que tiveram seus contratos sobrestados por 
esse fato, continuaram executando o mesmo trabalho e apresentando 
a mesma qualificação e requisitos legais exigidos nos padrões de efici
ência para o exercfcio da função expecffica de arquiteto. 

Aliás, o exercfcio da atividade permanente, na qualidade 
de funcionário público nomeado em comissão, significou mais, na 
medida em que elevou-lhes o nível de responsabilidade e de complexi
dade das atribuições. 

9.3. - Mantiveram-se, segundo consta, "no exercício de 
tarefas privativas da profissão". E, se os cargos em epfgrafe, não fazem 
parte das classes da carreira de arquiteto (e não o exige a lei), é inques
tionável que, na hipótese, afiguram-se como da mesma natureza da 
carreira, pela afinidade das funções efetivamente exercidas. 

Carreira, segundo a versão estatutária vigente, "é o conjun
to de classes da mesma natureza de trabalho, · escalonadas segundo a 
responsabilidade e a complexidade das atribuições" (artigo 59). 

Ora, a lei não exige que o cargo seja da carreira. Estipula 
que deve ser de sua natureza. E, com base nas informações prestadas 
no processo, não se pode negar que, por exemplo, os cargos de Planeja
dor Urbano, ou de Chefe de Seçéfo Técnica de Aprovação de Edifica
ções sejam de natureza diversa dos cargos que compõem a carreira de 
Arquiteto. 

Desse modo, o denominado sobrestamento contratual não 
tem força jurídica para desfazer o v(nculo funcional, originário, do 
contratado com a Administraç.S'o. 

9.4. - Em conclusão, a situação do servidor contratado é 
análoga a do funcionário efetivo que se afasta do serviço para o exercí-
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cio de outro cargo em comiss§o (artigo 64, V, do Estatuto}. Hoje, in
clusive, essa evidência decorre de norma legal que determina, também 
para o servidor admitido ou contratado, a contagem, como de efetivo 
exercício, dos dias em que estiver afastado do serviço em virtude de 
exercício de cargo em comissão (artigo 13 da Lei n9 9160/80). 

A utilização do expediente de sobrestar contrato é, assim, 
de importância reduzida, encontrando sua razão operacional de ser no 
fato de suspender o termo final do ajuste, que, à época, era celebrado 
por prazo determinado e definido. 

1 O. Pelas razões que acabo de expor, entendo que o Sr. Prefeito 
poderá determinar a revisão dos critérios que vem norteando a integra
ção prevista na Lei n9 9170/80 (artigo 99), com o fim de, à oportuni
dade da efetivação da medida, levar-se em consideração: 

a - o tempo de contratado grifado pela Administração, 
como despesa orçamentária, com o elemento 3130, por impro
priedade contábil; e 

b - o tempo referente ao sobrestamento contratual, 
constatado que, no exerc(cio de atividade permanente, o titu
lar do cargo em comissão continuou exercendo atribuições 
privativas da profissão que constituiu requisito essencial à con
tratação originária. 
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O INTERESSE SOCIAL E A CONCESSÃO REAL 
DE USO DE BENS MUNICIPAIS. 

José Eduardo Martins Cardozo 
Professor de Filosofia do Direito na Pontifícia Univer
sidade Católica e de Direito Adnúnistrativo nas Facul
dades Metropolitanas Unidas. Procurador Municipal. 

I -CONSULTA 

Consulta-nos a Prefeitura do Município de DIADEMA-SP, 
a respeito da validade de propa;itura Legislativa, de iniciativa da chefia 
do Executivo Municipal, que tivesse por objeto a autorização para 
concessões de Direito real de uso de imóveis municipais, em especial 
de áreas incorporadas ao domínio público como de "Uso comum do 
Povo" nos termos da Lei n9 6.766/79. 

Nesse sentido, especificadamente, indaga-se: 

A. Seria legal a outorga de concessões de direito real de uso 
de imóveis municipais, independentemente de licitação, à habitantes 
de favelas erguidas em próprios do município? 

B. Existiriam óbices legais a que a eventual autorização legis
lativa para outorga de concessões reais de uso, pudessem abranger 
áreas qualificadas como de "uso comum do povo"? E na hipótese de 
serem áreas incorporadas ao domínio municipal por força da lei fede
ral n9 6.766/79? 

C. Caso seja admissível a autorização acima referida, seria ne
cessária a prévia desafetação das áreas em apreço? 

Posto o questionamento, passamos a opinar, como se segue. 

11 - PARECER 

1.1. Como bem define Hely Lopes Meirelles, "A concessão real 
de uso é o contrato pelo qual a administração transfere a utilização 
remunerada ou gratuita de terreno público ao particular, como direito 
real resolúvel, para fins especfficos de urbanização, industrialização, 
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edificação, cultivo ou qualquer outra exploração social ... " (In "Di
reito Municipal Brasileiro", 4~ Ed., pág. 275, Ed. R.T. ). 

Introduzida no direi to positivo pátrio pelo Decreto Lei nC? 
271/67 como uma nova categoria tipológica dos denominados "Con
tratos de direito público ou Administrativos", como se observa pela 
própria conceituação doutrinária acima referida, implica a concessão 
real de uso em uma evidente disposição de poderes inerentes ao domí
nio da "Res" pública. Não diríamos, assim, que se trata de uma forma 
de transferência da propriedade pública, ou de um modo de "alienação 
de parcela do domínio público" como inadvertidamente chegam a afir
mar alguns. Trata-se, na verdade, de um típico contrato administrativo 
que se caracteriza por ser, em linhas gerais, uma verdadeira forma de 
utilização e exercício da propriedade pública, enquanto direito com
plexo e unitário que, dotado de elasticidade intrínseca, admite ser 
"distendido ou contraído, conforme se lhe agreguem ou retirem facul
dades destacáveis" (Cf. Orlando Gomes, Direitos Reais, 6~ Ed., 1978). 

Contudo, apesar de não ser em qualquer medida uma for
ma de transferência do domínio propriamente dito, mas apenas uma 
forma de disposição administrativa dos poderes inerentes ao domínio 
de um certo bem público, como foi acima dito, as concessões de direi
to real de uso sob pena de invalidade e lesividade ao patrimônio cole
tivo, só podem ser outorgadas dentro dos ditames estritos da lei. Vige 
dentre nós o denominado princípio da indisponibilidade dos interesses 
públicos, que veda ao administrador a prática de quaisquer atos que 
não estejam, expressa ou tacitamente, ao abrigo do sistema normativo 
de direito positivo. 

Desta forma, é na lei que encontraremos os limites substan
ciais e formais intransponíveis para a efetivação válida de uma conces
são de direito real de uso. 

No que concerne aos Municípios paulistas, encontra-se a 
matéria regida pelo Dec. lei complementar n9 9/69 (Lei Orgânica dos 
Municípios do Estado de São Paulo). Diz o art. 63, § 19, deste diplo
ma estadual, "In Verbis": 

"Art. 63. ( ... ) 
§ 19 -O Munic(pio preferentemente à venda ou doação de 
seus bens imóveis, outorgará concessão de direito real de 
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uso, mediante prévia autorização legislativa e concorrên
cia. 
A concorrência poderá ser dispensada por lei, quando o 
uso se destinar a concessionária de serviço público, a enti
dades assistenciais, ou quando houver relevante interesse 
público devidamente justificado". 

Vê-se, pois, que no Estado de São Paulo, faculta-se a pos
sibilidade dos municípios virem a firmar concessões de Direito real de 
uso, uma vez estejam devidamente autorizados a fazê-lo por ato legisla
tivo de suas respectivas Câmaras Municipais. Já quanto a realização de 
concorrência pública, como se observa, é esta requisito em regra exigí
vel, embora possa ser dispensada ante a ocorrência de qualquer das 
hipóteses previstas no dispositivo em questão. 

Nesse sentido, portanto, para que possamos considerar da 
legalidade ou não de uma concessão real de uso firmada por município 
paulista, sem prévio procedimento licitatório (concorrência), é forçoso 
que cogitemos três aspectos: 

A. A existência de ato legislativo emanado previamente da Câ
mara Municipal respectiva autorizando expressamente a 
medida; 

8. A ocorrência fática de quaisquer dos motivos previstos no 
art. 63, § 1Ç}, do dec. lei complementar 9/69 para a confi
guração da legitimidade da dispensa da concorrência; 

C. A existência de lei municipal expressa; determinando ser 
dispensável a realização de concorrência para a efetivação 
da medida. 

Faltando quaisquer destes requ1s1tos, nos termos em que 
foi suscitada a indagação, se haverá de ter por inarredável a invalidade 
do contrato de concessão de direito real de uso eventualmente firmado. 

1.2. Feitas tais considerações preliminares, passemos a analisar 
o caso que ora nos é posto ''Sub Examine". 

Pretendendo o Executivo Municipal em questão oferecer à 
Edilidade competente projeto de lei que autorize a concessão de direi-
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to real de uso de imóveis municipais a favelados, indaga se a efetivação 
de tais contratos poderá se dar independentemente de prévia concor
rência. 

Eliminado um dos aspectos fundamentais para a outorga 
válida de concessões de direito real de uso por definição já atendido 
(prévia autorização legislativa), restam "In Casu" dois a serem conside
rados. Um, de natureza estritamente formal, que seria a declaração le
gislativa expressa de que a concorrência seria dispensada na espécie. 
Outro, de índole evidentemente substancial, que seria a ocorrência na 
hipótese em apreço de "Interesse Social" justificador da dispensa do 
procedimento licitatório. 

No que concerne ao requisito formal, prescinde a matéria 
de maiores considerações. O próprio projeto de lei que objetivará a 
autorização legislativa da Edilidade poderá expressamente incluir dis
positivo normativo que "In verbis" dispense, no caso, a realização de 
concorrência. Em assim se procedendo, se estará atendendo a mais 
um dos pressupostos legalmente exigidos para a validade dos atos pre
tendidos. 

Assim, ao que nos parece, a questão maior reside no fato 
da presença ou não, na hipótese em tela, do requisito substancial aci
ma referido. Em outras palavras: Existiria "Interesse Social" a justifi
car a dispensa da licitação "In Casu '? 

A questão não é, na verdade, de interesse secundário como 
a primeira vista poderia aparentar. De fato, uma vez constatada a ine
xistência de "Interesse Social" justificador da dispensa do procedimen
to licitatório, mesmo, que legislativamente se determinasse a dispensa 
da realização da concorrência, a outorga de tais concessões seria ofen
siva não só ao art. 69, § 1'?, do dec. lei n'? 9/69, mas também ao pró
prio art. 153, § 1'?, da Constituição Federal (Princípio da Isonomia). 

E assim, a sabendas, seria evidente a ilicitude da situação 
obietivada pelo projeto de lei em consideração. 

Torna-se, nessa medida, de insofismável importância sa
ber-se se ocorreria ou não no caso em tela, interesse social justificador 
da dispensa do procedimento licitatório. 
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1.3. A nosso ver, face as circunstâncias normativas frente as 
quais se fez uso do conceito de ,.Interesse Social" no art. 63, § 19 
da Lei Orgânica dos Municfpios, o seu conteúdo jurídico, encontra-se 
marcado por certas nuances espec(ficas. Com efeito, não nos parece 
possa ser confundido o genérico "Interesse Social" na eventual outor
ga das concessões, em si considerado, com o "interesse social" legiti
mador da dispensa do procedimento licitatório. A outorga de uma 
concessão de direito real de uso pode ser de pleno "interesse social", 
sem que a dispensa da concorrência o seja. Não podem, pois, serem 
identificados o genérico "interesse social" que pode motivar a própria 
concessão, e o especffico "interesse social" autorizador da dispensa da 
licitação. Tratam-se de situações jurídicas sempre correspondentes, 
onde a segunda, por evidência, exige forçosamente para a sua configu
ração a existência da primeira, mas que com ela não se confunde. 

Por isso, tem-se por necessário saber quais os critérios qua
lificadores desse especffico "Interesse Social" legitimador da dispensa 
da concorrência, nos termos prescritos pelo Dec. Lei n9 9/69. Somen
te assim poderemos saber se seria possível ou não a dispensa da realiza
ção do procedimento licitatório, na hipótese que nos foi submetida a 
consideração. 

1.4. À luz do mencionado art. 63, § 19, da L.O.M. e da melhor 
exegese do próprio sistema normativo em que este se insere, entende
mos que ocorrerá juridicamente o "interesse social" habilitador da 
dispensa da concorrência quando: 

A. Frente ao sistema jurfdico, a concessão de direito real de 
uso, pretendida em si, for de interesse social; 

B. Quando a realização da concorrência por razões de fato, 
possa comprometer a própria finalidade social objetivada 
pela concessão (e portanto inviabilize a consecução do pró
prio "interesse social" genérico que a motiva). 

Parecem-nos óbvias as razões que conduzem a este enten
der. Uma vez inexistindo o "interesse social" da concessão de direito 
real de uso em si, seria absolutamente incongruente cogitar-se a hipóte
se de que poderia existir um ·~nteresse social específico" a legitimar a 
dispensa da licitação que deveria precedê-la. É a licitação um procedi-
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mente administrativo de caráter meramente preparatório e instrumen
tal (isto é, que não representa "um fim" em si mesmo) que teleologica
mente possui a sua própria razão de existência na realização "a poste
riori" de um eventual contrato. Ora, como poderia o instrumento 
(procedimento licitatório) ser dispensado a título de "interesse social", 
se o fim a que se destina não encontrasse amparo nesse mesmo interes
se? Existiria um "Interesse Social" específico no art. 63, § 19 do Dec. 
lei n9 9/69 que não estivesse inserido dentro do próprio "interesse so
cial" genérico que em última instância acabaria por determinar a reali
zação do próprio contrato? Parece evidente que não. Da f termos con
cluído que a existência de "interesse social" que autorize a outorga da 
própria concessão de direito real de uso é "conditio Sine qua Non" 
para a possibilidade de dispensa da concorrência. 

Contudo, como já fizemos observar, é imperativo que o 
"interesse social" que motive o contrato a ser firmado com base no 
art. 63, § 1 <?, da Lei Orgânica dos Municípios, seja qualificado por um 
"plus", para que se configure a possibilidade de dispensa de licitação. 
E esse "plus", a nosso ver, seria o comprometimento que a realização 
da concorrência traria aos próprios fins sociais almejados pela medida. 
Se a efetivação de uma concessão real de uso puder ser efetivada sem 
prejuízo de seus fins, mediante a realização de prévio procedimento li
citatório, não há como se justificar o "interesse social" para a dispensa. 
Este na verdade, se qualifica quando, por razões de fato, a realização 
de licitação puder desvirtuar a própria finalidade social do contrato 
pretendido. Isto, aliás, nos parece óbvio, posto que somente assim se 
poderia afirmar que o "interesse social" (que se qualifica em última 
instância pelos próprios fins sociais objetivados pelo contrato), autori
zaria a dispensa da licitação. 

Donde entendermos, em sfntese, que somente quando a 
concessão real de uso for motivada por .. interesse social", e este não 
puder ser satisfeito a contento se realizada a concorrência, é que se 
legitima a possibilidade de dispensa da licitaçá'o nos termos do art. 63, 
§ 1<? da Lei Orgéinica dos Municípios. 

Fora destes requisitos, com a devida vênia, inexiste a possi
bilidade de dispensa da concorrência. 

1.5. Feitas tais ponderações, não nos parece difícil perceber 
que no caso "sub examine", resulta plenamente satisfeita a possibili-
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dade de ser dispensada a licitação para a efetivação das concessões de 
direito real de uso em apreço. 

Primeiro, porque é evidente o ''interesse social" da medida 
pretendida. Mesmo que fossem ignoradas quaisquer cogitações a res
peito do interesse social que o problema da habitação urbana suscita 
em nosso país (que poderiam ser tidas como irrelevantes pelos forma
listas ortodoxos, que as estigmatizariam com a pecha de "meta-jurí
dicas"), é o nosso próprio direito positivo quem, "In verbis", qualifica 
corno sendo de "interesse social" "a manutenção de posseiros em ter
renos urbanos" (Lei n<? 4.132/62, art. 1<?, inciso IV). E ademais -
diga-se a bem da verdade -se a manutenção de posseiros em terrenos 
urbanos qualifica o "interesse social" até mesmo para a desapropriação 
(onde há despojamento compulsório da propriedade privada, e desem
bolso de dinheiros públicos), porque não haveria de qualificar para a 
outorga de uma simples concessão de direito real de uso (onde a pro
priedade já é pública, e inexiste expropriação e pagamento de qual
quer indenização)? A conclusão é óbvia. 

Segundo, porque parece indiscutível que "In Casu", se rea
lizada a concorrência, resultaria comprometida a própria finalidade 
social da concessão pretendida. O que se pretende, no caso em tela, é 
permitir o uso de área municipal por pessoa's carentes que nela já este
jam habitando, isto é, garantir a favelados de forma mais segura a frui
ção dos imóveis que já possuem. Como falar-se então em concorrên
cia, sem que se comprometam as próprias finalidades sociais da medida 
pretendida? É notadamente impossível. 

1.6. Eis porque entendemos que na hipótese em apreço, é per
feitamente admissível a outorga de concessões de direito real de uso, 
sem a realização de prévia concorrência. O interesse social da medida, 
e o desvirtuamento inevitável de seus fins se realizado fosse o procedi
mento licitatório justificam, ao que nos parece, o nosso entender. 

No mais, como já se disse, bastará que lei expressa autorize 
a medida e declare dispensável a licitação, para que nenhum óbice legal 
exista para a efetivação de tais concessões. 

2.1. Ponto interessante do questionamento que nos é oferecido, 
é ainda a cogitação quanto a existência de eventuais obstáculos legais a 
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que tais concessões possam ser efetivadas em áreas de "uso comum do 
povo", principalmente em áreas assim qualificadas por força da lei 
federal n9 6.766/79. 

Passemos a considerar a indagação. 

2.2. Como é sabido, divide o nosso Código Civil os bens públi
cos em três categorias diversificadas: os de uso comum do povo, os de 
uso especial e os dominicais (art. 66). 

Chamando aos bens do primeiro grupo de "bens de domí
nio público", e aos do segundo "bens patrimoniais indisponíveis" ou 
"bens do patrimônio administrativo", ensina Ruy Cirne Lima que 
"quanto ao domínio público e ao patrimônio administrativo, em que 
se incluem, bens particulares a par dos públicos, diz-se que são inalie
náveis, por natureza ou por destino, para significar, simplesmente, a 
peculiar situação em que se encontram, como objeto, simultaneamen
te, de uma relação de administração e do direito subjetivo da proprie
dade, atenta a impossibilidade jurídica de distraí-los do uso, a que a 
relação de administração os vincula, sem lei que autorize a desvincula
ção" (Princípios de Direito Administrativo, 5~ ed, 1982, pág. 79). 

Vê-se, portanto, que a vinculação ao uso a que está afetado 
o bem, é condição fundamental para a qualificação do regime jurídico 
a que este se encontra submetido. Nenhum ato de disposição será ad
mitido se o uso a que estiver vinculado o bem for ofendido. 

Por isso, para que possamos bem abordar a indagação ofer
tada, cumpre que tenhamos em mente o "modus" pelo qual são utili
zados os denominados "bens de uso comum do povo". Como bem ob
serva Cretella Jr., "qualquer utente, brasileiro ou não, usufruirá do 
bem de uso comum tudo aquilo que esse bem possa oferecer, caben
do-lhe a pretensão de ná'o ser exclufdo enquanto se adscreve, no uso, 
à destinação do bem ... " (Direito Administrativo Municipal, Ed. Fo
rense, 1981, pág. 77) (grifo nosso). Isso, porém, não impede que o 
destino dos bens públicos de uso comum venham a sofrer "limitações 
impostas pela lei e que correspondem à própria natureza da coisa e da 
utilização normal a que se destinam" (Themístocles Brandão Cavalcan
ti, in "Curso de Direito Administrativo", Ed. F. Bastos, 1~ ed. pág. 
321) (grifo nosso). 

Estudos de O ir. Público, Sao Paulo 111 (2), jul./dez. 1984 



40 
Assocl.çâe-dts PriCUractereaile Mu!Mcipit ~. Sãe f'iule 

Ora, assim sendo, não parece difícil perceber que os bens 
de uso comum do povo, enquanto desfrutarem dessa condição, não 
poderão ser objeto de concessões de direito real de uso. Conforme já 
se fez ver, esta espécie de contrato administrativo defere aos beneficiá
rios o uso exclusivo da coisa para fins de urbanização, edificação, etc .. 
Evidentemente, portanto, na medida em que por princípio estão su
jeitos a utilização de "quisque de populo", não podem os bens de uso 
comum serem objeto de ato que atribua a alguém seu uso com exclu
sividade. 

Impossível, assim, falar-se em concessão de direito real de 
uso de bem classificado como de uso comum do povo. 

2.3. Contudo, nada está a impedir, em tese, que certo bem clas
sificado como de uso comum do povo seja desafetado (desde que aten
didos os requisitos de direito) para que, uma vez enquadrado na cate
goria de bem dominial (patrimônio disponível), seja objeto de conces
são de direito real de uso. 

Como bem observa LANCfS, "A desafetação das coisas do 
domínio público determina mudança de regime jurídico e sua virtual 
incorporação no domínio patrimonial, quer dos particulares, quer do 
Estado" ("Derecho Jurídico Administrativo", 5q ed., 1956, vol. 111, 
pág. 413). Nessa medida, nenhum óbice existe em regra a que um bem 
de "uso comum do povo", seja objeto de desafetação e passe a integrar 
o patrimônio disponível do Estado, sujeitando-se, a partir de então, ao 
regime jurídico peculiar de tal espécie de bens. Basta que lei específi
ca declare tal desafetação. 

2.4. Assim, se no caso "sub examine" pretende a administração 
municipal outorgar concessões de direito real de uso de imóveis classi
ficados como ae "uso comum do povo", deve, preliminarmente, por 
meio de ato legislativo da Câmara Municipal, obter a prévia desafeta
ção destes imóveis. Outra alternativa jurídica não lhe resta. 

2.5. Impõe-se aqui, porém, importante questão: poderiam ser 
desafetados para tais fins os imóveis incorporados ao domínio munici
pal por força da lei federal nC? 6.766/79? 

Como é sabido, desde o advento do discutido dec. lei n9 
58/39, alterado posteriomente pelo dec. lei nC?271/67, tem-seenten-
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dido que com a inscriça'o do plano de loteamento no registro de iml>
veis, resulta transferido para o domínio público, com bens municipais, 
as vias de comunicação e os espaços livres constantes do respectivo me
morial e planta. Tais bens, obviamente, adquiririam a condição de 
bens de uso comum do povo, e se sujeitariam ao regime peculiar de tal 
categoria de bens públicos. 

Com o advento da lei federal n9 6.766/79, diploma que 
introduziu novas regras sobre o parcelamento do solo urbano dentre 
nós, fixou-se a regra de que ocorrendo a simples execução de um lotea
mento não aprovado, a destinação das áreas públicas exigíveis para a 
aprovação do loteamento não poderiam ser alteradas, sem prejuízo da 
aplicação das sanções cab(veis (art. 43). 

A dúdiva que remanesce, portanto, é a seguinte: poderiam 
tais áreas, destinadas pelo loteador para serem "Bens de uso comum 
do povo", serem objeto de desafetação para ulterior outorga de con
cessões de direito real de uso? 

A resposta a esta indagação exige algumas reflexões. 

2.6. Não têm sido unânimes os doutrinadores, ao emitirem opi
niões a respeito da natureza jurídica das cessões obrigatórias de pro
priedade privada aos poderes públicos, para os fins de aprovação, ins
crição e execução de loteamentos. A. R. Brewer-Cárias (Disciplina Ur
banística de La Propriedad, cap. VIII, pág. 125, Caracas), por exemplo, 
entende que tais obrigações seriam verdadeiras limitações legais ao di
reito de propriedade. Já Waldemar Ferreira (in "O loteamento de ter
renos urbanos de propriedade particular e o domínio público dos espa
ços livres", R. T. 215/141 ), entende que, em tal situação, o que ocorre 
é um autêntico contrato entre o loteador e o município. 

2.7. A partir da constatação de que tais obrigações (deveres) de
rivam diretamente da lei, e tem como sujeito passivo proprietários pri
vados que pretendem lotear seus imóveis, não vemos como se possa 
sustentar que o Dec. Lei n9 58/39 ou a lei n9 6.766/79 pudessem con
dicionar de forma imutável a afetação dos bens que, a tal título, pas
sam a ser incorporados ao domínio público municipal. 

O que determinam tais diplomas é que tais bens sejam in
corporados obrigatoriamente ao domínio público municipal, e que por 
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sua própria natureza sejam destinados ao "uso comum do povo". Não 
pré-determinam vinculativamente, portanto, que tais bens permane
çam sempre nessa condição. 

Aliás, nem que assim pretendessem não poderiam fazê-lo. 
Assegura a Constituição Federal a plena competência Municipal para 
dispor sobre matérias do seu peculiar interesse (art. 15). Ora. a disci
plina do regime jurídico dos bens públicos municipais é, notoriamente, 
do peculiar interesse do Munic(pio. Não poderiam diplomas federais 
imiscuir-se em tal assunto, sob pena de flagrante violação a autonomia 
municipal. 

Assim, por força de seus próprios termos, e da própria au
tonomia municipal, o que fazem o dec. lei n<? 58 e a própria lei n<? 
6.766/79 é impor "Ex lege" um dever aos proprietários que preten
dam lotear seus imóveis. Esse dever é, estritamente, o de ceder ao do
mínio público certas áreas, para o fim de que sejam destinadas ao 
"uso comum do povo". Se, contudo, "a posteriori", no âmbito da sua 
competência e autonomia, pretender o Município desafetar tais imó
veis para colocá-los no âmbito de seu patrimônio disponível, nada o 
impede. A legislação federal não o desautoriza, e nem - insista-se -
poderia desautorizá-lo. 

Somos levados a concluir, portanto, que é perfeitamente 
possível aos munic(pios desafetarem bens incorporados ao domínio 
municipal por força das disposições do Dec. Lei n<? 58/39 e da legisla
ção superveniente a este diploma. 

No caso em exame, face ao exposto, não vemos razão ne
nhuma para que o executivo municipal não firme concessões de direito 
real de uso sobre imóveis que originariamente vieram a integrar o do
mínio indisponível municipal por força do Dec. Lei n9 58/39 e da lei 
6.766/79, desde que sejam estas devidamente desafetadas. 

Aliás, dois outros argumentos podem ser aduzidos a este 
tese, frente a certas especificidades da situação em análise. Primeiro, 
que as áreas em apreço (incorporadas ao patrimônio municipal por for
ça da legislação federal acima referida), embora juridicamente reputá
veis de "uso comum do povo", ao que tudo indica, não vem de fato 
tendo esta destinação. Se as áreas já se encontram ocupadas por mora-
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dores, faticamente, não estarão elas servindo ao uso comum da popu
lação. A desafetação visária, assim, acertadamente apenas adequar o 
que de fato ocorre com a categorização jurídica desfrutada por tais 
imóveis. E isto (adequação entre o mundo do "ser" e o do "dever 
ser" normativo) é um princ(pio de orientação importante em qualquer 
transformação de um sistema normativo. Segundo, que em se enten
dendo que a legislação federal (por absurdo) condicionasse o regime de 
bens incorporados ao domínio municipal, estar-se-ia criando uma "Sui 
Generis" categoria de bens públicos: a dos bens municipais de uso co
mum "não-desafetáveis". Tal "categoria" de bens, às abertas, seria 
uma inovação não só aberrante ao texto da lei, mas também absoluta
mente patológica em nosso sistema, principalmente diante de situações 
semelhantes a que ora se estuda. Deveras, como justificar-se que quais
quer bens imóveis de propriedade particular pudessem ser expropria
das por interesse social (lei n9 4.132/62), e bens públicos não pudes
sem ser ·meramente "desafetados" quanto este mesmo interesse social 
estivesse presente? Seria absurdo. 

Em síntese, portanto, parece-fios indiscutível que podem 
perfeitamente os bens públicos municipais serem desafetados, mesmo 
que incorporados ao domínio público municipal por força do dec. lei 
n<? 58/39 e da lei n9 6.766/79, bem como ainda, enquanto bens do 
patrimônio disponível, serem objeto de eventuais concessões de direito 
real de uso. 

3. Por fim, impende observar que nada obsta a que tal desafe
tação seja feita pelo próprio diploma legislativo que viria autorizar a 
outorga das concessões de direito real de uso. Como observa Hely 
Lopes Meirelles (ob. cit. pág. 280) para a alienação de bens afetados, 
"em se tratando de bem de uso comum do povo ou de uso especial 
haverá necessidade de desafetação por lei municipal, que poderá ser a 
mesma que autorize a alienação". Nada impede, assim, que tais con
clusões sejam perfeitamente aplicáveis, por analogia, à hipótese de con
cessões de direito real de uso. 

111 - CONCLUSÕES: 

A vista de todo exposto, são as seguintes as nossas con-
clusões: 
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Seria legal a outorga de conclusões de direito real de uso de 
imóveis municipais, independentemente de licitações, à ha
bitantes de favelas erguidas em próprios do Município? 

R: Entendemos que sim. Encontra-se "In Casu" presente o 
"interesse social" exigido para a dispensa da concorrência (art. 63, § 
1'? do dec. lei complementar 9/69, dec. lei 4.132/62). No mais, basta
rá que lei municipal autorize expressamente a medida, bem com "in 
verbis" declare dispensada a realização de licitação para outorga de tais 
concessões. 

11. A. Existiriam óbices legais a que a eventual autorização legis
lativa para outorga de concessões reais de uso, pudessem 
abranger áreas qualificadas como de "uso comum do povo"? 

R: Não, desde que tais áreas fossem prévia ou concomitante
mente desafetadas por lei municipal. Os bens do patrimônio indispo
nível (dentre os quais encontram-se os bens de uso comum do povo) 
não podem ser objeto de concessões de direito real de uso. Somente 
os do patrimônio dispon(vel poderão sê-lo. 

B: E na hipótese de serem áreas incÇ>rporadas ao domínio mu
nicipal por força da lei federal n9 6.766/79? 

Da mesma maneira, nada impede a medida desde que exista 
a desafetação da área. A lei nQ 6.766/79, juntamente com os demais 
diplomas que regulamentam os loteamentos urbanos, em nada podem 
pré-<leterminar o regime jur(dico a que se submetem os bens públicos 
municipais. 

C: Caso seja admissível a autorização acima referida, seria ne
cessária a prévia desafetação das áreas em apreço? 

Indubitavelmente. Observe-se apenas que esta desafetação 
poderá ser determinada pelo mesmo diploma legislativo municipal que 
autorize a outorga das concessões em apreço, e dispense a realização 
de concorrência para tanto. 

Sub censura, é o nosso entender. 
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Procurador Municipal em exercício no Departamento 
Judicial da Secretaria dos Negócios Jurídicos- S.J. 

O v. acórdão de fls. 85/86, ao reformar a r. sentença de 19 
grau, afastando a prescrição invocada e julgando procedente a ação, in
fringiu os artigos 178 § 10, inciso VI do Código Civil, e o artigo 19 do 
Decreto n9 20.910/32. 

Com efeito, estabelecem aquelas disposições respectiva-
mente. 

art. 178 - Prescreve 

§ 1 O - Em cinco anos: 

Inc. VI - As d(vidas passivas da União, dos Estados e dos Muni
cípios, e bem assim toda e qualquer ação contra a Fazenda Fede
ral, Estadual ou Municipal; devendo o prazo da prescição correr 
da data do ato ou fato do qual se originar as mesma ação. 
Os prazos dos números anteriores serão contados do dia em que 
cada prestação, juro, aluguel ou salário for exigível. 

Dc.20910/32 

Artigo 1 <? - As d (vidas passivas da União, dos Estados e dos Mu
nicípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fa
zenda federal, estadual ou municipal seja qual for a sua natureza, 
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do 
qual se originarem. 

Entendeu o acórdão recorrido, que "a contagem de tempo de 
serviço não está sujeita a prescrição, por constituir direito adquirido". 
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Ora, essa decisão fere frontalmente o que dispõem os men
cionados dispositivos legais, mormente porque tais disposições expres
samente estabelecem prescrever "toda e qualquer ação" e "seja qual 
for a sua natureza". 

Vale dizer que o acórdão distinguiu onde não o fez o legis
lador, pois este estabeleceu rigidamente a prescrição, qualquer que fos
se o direito material objeto da ação, e o acórdão estabeleceu descaber 
o decreto extintivo, no caso dos autos. 

Nem poderia deixar de ser dessa maneira, pois a prescrição 
é da própria essência do direito que assim como nasce, deve morrer, 
sob pena de, se eternizando, perder a própria essência. 

O amor e o zélo pelo direito decorrem de certeza de que o 
mesmo se extingue, como tudo aquilo que se pode amar e respeitar. 

Aliás, Pontes de Miranda, no Tratado de Direito Privado, 
6C? volume,§ 662, pág. 101, 3~ edição, leciona: 

Os prazos prescricionais servem à paz social e à segurança jur(dica, 
Não destroem o direito, que é, não cancelam, não apagam as pre
tensões; apenas, encobrindo a eficácia da pretensão, atendem à 
conveniência de que não perdure por demasiado tempo a exigibi
lidade ou a acionabilidade. Qual seja essa duração, tolerada, da 
eficácia pretensional, ou simplesmente acionai, cada momento 
da civilização o determina. 

Por outro lado, o argumento de que descaberia o reconhe
cimento de prescrição, por se tratar de direito adquirido da autora, ora 
recorrida, não resiste à mais simples análise. 

Direito adquirido - na lição de Pacifici Mazzoni, lnstitu
zioni di diritto Civile italiano, 1.880, v. I, p. 73 -,é "conseqüência de 
fato idôneo a produzi-lo, em virtude da lei existente no tempo em que 
se realizou, tendo começado, antes de entrar em vigor a lei nova, a fa
zer parte do patrimônio da pessoa, ainda que esta não o tenha feito 
prevalecer por falta de oportunidade (apud Carlos Maximiliano, Co
mentários à Constituição Brasileira, 1918, p. 227, nota 200). 
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Ora, o direito tratado nos autos, não foi adquirido por for
ça de lei, e destarte não constitui direito adquirido. 

Nessas condições é extremamente relevante o pronuncia
mento deste Pretório Excelso a respeito de tão relevante questão fede
ral, a respeito da aplicabilidade das disposições invocadas ao caso dos 
autos. 

QUANTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

Pede o recorrente vênia, para que as razões acima, que em
basam a argüição de relevância, sejam conhecidas também para o fun
damento da letra "a" do artigo 119, inciso 111, da Constituição Federal. 

Por outro lado, é evidente a existência de dissídio jurispru
dencial, entre o que ficou decidido no acórdão recorrido, e o que en
tendeu o STF no recurso extraordinário n9 67.635: 

Prescriçâ"o: 

Quando existe um ato ou fato que ofenda de modo geral, perma
nente, definitivo, o direito do autor, como a demissão, a preteri
ção no acesso, o cancelamento da pensão, a tomada de coisas sem 
as formalidades legais, a destruição de objetos, etc., o lapso pres
cricional corre da data do ato ou fato. Quando, porém, a presta
ção periódica não for paga (vencimento, juros de apólices, pensão, 
aluguéis de imóveis, etc ... ), por negligência do credor, por falta 
de verba orçamentária ou de numerário, ou, ainda, em conseqüên
cia de dificuldade burocrática, o prazo é contado da data em que 
cada prestação for exig(vel. 
(In Revista Trimestral de Jurisprudência do STF n9 51 - pág. 708) 

Evidentemente, claro está que existem duas situações ex
tremamente bem definidas: uma quando o direito às prestações ou ao 
reconhecimento decorrerá de sentença judicial constitutiva (como é o 
caso dos autos); outra quando o direito ao recebimento das prestações 
subsista independentemente de decisão judicial. 

Pode-se dizer, portanto, que o pagamento das diferenças, é 
o acessório, do reconhecimento do tempo de serviço anterior, que 
constitui o pedido principal da ação. 
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Esse pedido principal, decorrente do exercício do magisté
rio, em período findo em 1964, está irremediavelmente prescrito, pois, 
entre aquele perfodo e o ajuizamento da ação, ocorreram mais de 05 
(cinco) anos. 

Portanto, o pagamento de parcelas e demais vantagens pe
cuniárias implica no reconhecimento do tempo de serviço, o que não 
poderia acontecer, em face da prescrição estabelecida no art. 19 do 
Decreto 20.910/32. 

Nessas condições, e por tais motivos, deverá ser ordenado o 
processamento do presente recurso, como medida de JUSTIÇA! 

... • • * * 

EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

Impõe-se acolhimento do recurso extraordinário para o fim 
de julgar-se extinto o processo, com julgamento do mérito, reconhe
cendo esta corte a improcedência da ação, na forma do artigo 269, in
ciso IV do Código de Processo Civil. 

A prescrição da ação efetivamente aconteceu e não a pres
crição das prestações devidas há mais de 05 ~nos. 

Evidentamente, são aplicáveis ao caso em análise os artigos 
19 e 29 do Decreto n<? 20.910/32 e não o artigo 3<? do mesmo dis
positivo. 

O que pretende a recorrente é o reconhecimento da extin
ção do direito que originou as prestações e se, como ficou demonstra
do nas razões de fls. 89/94, ocorreu a prescrição do principal, não há 
que se falar em prevalência do acessório. 

Corno defende Pontes de Miranda no ''Tratado de Direito 
Privado",§ 714 " ... tratando-se de preclusão de direito, de que ema
nam as pretensões, não há pensar-se em continuar de irradiar eficácia 
o direito já recluso". 

Pede vênia a recorrente, para transcrever na íntegra a tese 
do ilustre autor, tal como vem na obra citada, volume 6<?, 3~ Edição, 
págs. 394 I 396: 
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PRECLUSÃO - É preciso observar-se que o art. 29 do Decreto 
n9 20.910 somente contém regra jurídica.sobre preclusividade no 
tocante ao direito ou pretensão; quando o direito ou pretensão 
não precluiu, há prescrição das pretensões às prestações vencidas. 
Durante o processo, ou, ainda, durante a reclamação administrati
va, podem prescrever pretensões a prestações que ainda tinham 
de vencer (verbis "por vencerem"). A palavra "direito", no art. 
19 do Decreto n9 20.910, está em vez de pretensão que seja de
corrente de dívida contra a Fazenda Pública - não o que não é 
relativo a interesse pecuniário (verbis "direito ou ação contra a 
Fazenda Pública"). No art. 29, a referência a direito é a direito 
unitário, ou pretensão unitária, de que decorrem as pretensões às 
prestações. O prazo é preclusivo, quanto a ele. Mas só naqueles 
casos. 

a) Advirta-se, principalmente, em que o campo de incidência do 
art. 2'? é somente traçado pelas matérias que ele menciona: a) 
pensões vencidas ou por vencerem; 

b) meio soldo; 

c) montepio civil e militar; 

d) quaisquer restituições ou diferenças. Os outros direitos e pre
tensões não precluem; as pretensões, se prescritíveis, prescre
vem no prazo que fixou o art. 1 '?. Tal prescrição não acarreta 
preclusão do direito, e a pretensão, ou a ação, não preclui -
apenas prescreve aquela, ou essa. 

O art. 2'? do Decreto n'? 20.910 tem sido causa de alarmantes in
justiças, menos por ele mesmo do que pela interpretação às carrei
ras que às vezes lhe dão. O art. 2'? do Decreto n9 20.91 O, de 6 de 
Janeiro de 1932, só se referiu a direito e pretensões concernentes a: 

a) pensões vendidas; 

b) meio soldo; 

c) montepio civil e militar; 
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d) restituições, isto é, repetições que não sejam em virtude de 
sentença proferida contra a União, os Estados-membros, o 
Distrito Federal, o Território, ou o Municfpio, ou a autarquia, 
ou entidade ou órgão paraestatal (Decreto-lei n9 4.597, de 19 
de Agosto de 1942, art. 29), porque, então, a restituição é 
eficácia da sentença, e não da pretensão à restituição; 

e) diferenças, isto é, repetições do que foi pago a mais, ou co
brança do que foi recebido a menos. Somente preclui o direi
to quando se trate de uma dessas dívidas. Todas as outras fi
cam incólumes ao prazo preclusivo do Decreto n9 20.910, de 
6 de Janeiro de 1932. Quando se diz, no referido art. 2.9, que 
preclui o direito à pensão por vencer, superfluamente se disse, 
porque, precluso o direito, e não só a pretensão, ou não só a 
ação, não mais nascem pretensões por pensões posteriores. 
Quando o art. 29 falou de "todo o direito e as prestações" 
em verdade enunciou: "o direito e as pretensões". Poderia 
ter dito tão só, "todo o direito", porquanto, precluso o direi
to, preclusas estão as pretensões. Uma vez que o art. 29 so
mente apanha o direito às pensões, o direito ao meio-soldo, o 
direito ao montepio militar, o direito às repetições e o direito 
à repetição das diferenças, por parte do que solveu a mais, ou 
ao recebimento, por parte do que recebeu a menos, não há 
pensar-se em qualquer preclusão de direito que não caiba nes
sas classes restritas, de que cogitou o art. 29. Assim, o direito 
à promoção, ou à nomeação, ou à aposentadoria, ou à dispo
nibilidade, ou aos vencimentos adicionais, escapa ao art. 29. 
As sentenças que julgaram diferentemente estenderam, contra 
todos os princípios da interpretação, a regra jurídica especial 
do art. 29 do Decreto n9 20.91 O a classes de direitos, a res
peito das quais nada se estatuiu quanto a preclusão. 

Ademais, a correta exegese dos artigos 19, 29 e 39 do cita
do decreto, evidencia com clareza que o desiderato do legislador foi 
estabelecer, no artigo 19, a prescrição genérica das dívidas passivas das 
entidades de Direito Público. 

O artigo 29 da lei foi mais explícito estabelecendo prescre
ver o direito aos créditos ali mencionados e os créditos propriamente 
ditos, quando a sua cobrança depende do reconhecimento do direito 
que lhes deu origem. 
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No artigo 39, o legislador quis assegurar ao credor que já 
tenha adquirido o direito à prestação, a viabilidade de receber as pres
tações não atingidas pelo lapso prescricional. 

O acórdão recorrido, equivocamente enquadrou a questão 
na hipótese do artigo 39 da lei, como se o direito da autora indepen
desse de reconhecimento. 

Restou incontrovertido que a autora não pleiteou, no lapso 
qüinqüenal, o reconhecimento de período trabalhado, que findou em 
Agosto de 1964 e, conseqüentemente, não adquiriu o direito respectivo. 

Assim, para atribuir-lhe o crédito dos adicionais, seria ne
cessário o prévio reconhecimento do direito, o que não é mais possível 
em face da lei. 

A prevalecer a tese do acórdão, inexistiria, data vênia, pres
cnçao em qualquer hipótese, pois bastaria ter existido o direito em 
uma qualquer ocasião para justificar a aquisição. 

A prescrição constitue justamente a perda do direito adqui
rido em face de não ter sido exercitado a tempo ou, como ensina 
CLOVIS BEVILACOUA: 

Prescrição é a perda da ação atribufda a um direito, de toda a sua 
capacidade defensiva, em conseqüência do não uso delas, durante 
um determinado espaço de tempo. Não é a falta de exercfcio do 
direito que lhe tira o vigor; o direito pode conservar-se inativo, 
por longo tempo, sem perder sua eficácia. É o não uso da ação 
que lhe atrofia a capacidade de reagir. 

A inércia do titular do direito permite que se realizem e consoli
dem fatos contrários ao direito do negligente. Destruir esses fa
tos seria perturbar a vida social, que sobre eles repousa tranqüila, 
ou neles tem elementos, que não podem ser destruídos sem dila
ceração do organismo político jurídico. 

Bono publico usucapio introducta est, ne silicet quarundam re
rum diu et fere semper incerto domino essent. O usucapião e a 
prescrição têm o mesmo fundamento: o respeito às situações 
desenvolvidas e consolidadas pelo tempo. 
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A prescrição é uma regra de ordem, de harmonia e de paz, impos
ta pela necessidade da certeza das relações jurídicas, Finis solici
tudinis et periculi litium, diz Cícero (Pro Coecina, cap. 26). O in
teresse do titular do direito, que ele foi o primeiro a desprezar, 
não pode prevalecer contra o interesse mais forte da paz social. 
(Código Civil Comentado - 19 volume - 6~ Tiragem - Edição 
Histórica- Editora Rio) 

Portanto, cabem ao caso em debate as decisões já proferi
das por este Egrégio Tribunal, adiante transcritas: 

Prescrição qüinqüenal. Ação ordinária para retificar decreto de 
transferência de militar para a reserva remunerada, em busca de 
mais uma promoção. lnaplicabilidade da regra de que só prescre
vem as prestações quando se trata de relação jurídica de trato 
sucessivo. 

Recurso extraordinário conhecido e provido para julgar-se pres
crita a ação. 
(Recurso Extraordinário n<? 73.281 -Ministro Xavier de Albu
querque) 
(Revista Trimestral de Jurisprudência do STF n<? 70 /719). 

' 
Militar reformado (SP). Pretensão ao recebimento de outros 
qüinqüênios, implicando assim em retificação do decreto de re
forma. Caso em que não se aplica a regra segundo a qual só pres
crevem as prestações quando se trata de relação jurídica de trato 
sucessivo. 
Recurso Extraordinário conhecido e provido, julgando-se prescri
ta a ação ordinária. 
(Recurso Extraordinário n9 86.216- Ministro Bilac Pinto) 
(Revista Trimestral de Jurisprudência do STF n9 83/293). 

Prescrição qüinqüenal. Ato instantâneo. Se as prestações sucessi
vas dependem da anulação ou modificação do ato que lhes dá 
causa, a prescrição da ação para anulá-lo ou modificá-lo envolve a 
das ações que persigam, sucessivamente, as mesmas prestações. 
(Recurso Extraordinário n9 73.958 - Ministro Xavier Albuquer
que) 
(Revista Trimestral de Jurisprudência do STF n<? 83 /787). 
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Prescrição. Pretensão a reenquadramento, de que adviriam me
lhores proventos. 
Prescrição que não se restringe a parcelas dos proventos, somente, 
mas que se refere à pretensão ao reenquadramento. 
Recurso extraordinário conhecido e provido. 
(Recurso Extraordinário n9 80.913 - Ministro Rodrigues Alcki
min) 
(Revista Trimestral de Jurisprudência do STF n9 84/ 193). 

Prescrição. São inconfund(veis o nascimento do direito que auto
riza o exercfcio da ação e os resultados patrimoniais provenientes 
do direito. 
Na espécie não se trata de relação jurídica de trato sucessivo, a 
ensejar apenas a prescrição das prestações periódicas. 
Recl,lrso extraordinário a que se nega provimento. 
(Recurso Extraordinário n9 69.345- Ministro Djaci Falcão). 
(Revistra Trimestral de Jurisprudência do STF n9 84/851). 

- Não se confundem a matéria do direito de que nasce a de
manda e os resultados patrimoniais que promanem desse 
direito. 

2 - Súmula, verbete. 443 

3 - Embargos de divergência conhecidos mas rejeitados. 

(Recurso Extraordinário n9 69.345 -Ministro Antonio Neder). 
(Revista Trimestral de Jurisprudência do STF n9 94/851 ). 

Por toda essas razões e motivos, o presente recurso deverá 
ser conhecido e inteiramente provido, como medida da mais salutar 
Justiça! 
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PRESCRIÇÃO. PRETENS-ÃO A VANTAGENS PECUNIÁRIAS QUE NÃO FO· 
RAM CONCEDIDAS SOB O FUNDAMENTO DE QUE O TEMPO DE SERVIÇO 
GRATUITO CONTADO Só ERA LEVADO EM CONSIDERAÇÃO PARA FINS 
DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DA PRÓPRIA PRETENSÃO À VAN· 
TAGEM PECUNIÁRIA, E NÃO APENAS DA RELATIVA ÀS PRESTAÇÕES 
VENCIDAS HÁ MAIS DE CINCO ANOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO E 
PROVIDO. 

Voto do Relator em RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
conhecido em virtude do acolhimento da Argüição de Relevância da 
questão Federal* . 

O SR. MINISTRO MOREIRA ALVES (RELATOR) - 1. 
No caso, não se trata, evidentemente, de pretensão de contagem de 
tempo, mas, sim, de pretensão de que o tempo já contado para o efeito 
de aposentadoria o seja, também, para todos os ~feitos patrimoniais. 

Ora, a pretensão relativa aos efeitos patrimoniais- que diz 
respeito a direito contestado de ter vantagens patrimoniais- foi viola
da, como bem acentuou a sentença de primeiro grau, a partir de 
19/7/75, data em que, feito o enquadramento dos servidores da Pre
feitura para os efeitos 'patrimoniais previstos na Lei 8090/74, não foi 
reconhecido à ora recorrida o direito a eles, uma vez que seu tempo de 
serviço gratuito só era levado em consideração para aposentadoria, e 
não para fins patrimoniais. 

Em casos tais - e a sentença de primeiro grau traz o con
fronto trecho de voto que proferi no R E 69345 (RT J 84/851 e segs.), 
de que foi relator o Sr. Ministro Ojaci Falcão, e que se ajusta à hipóte
se presente -, a atual jurisprudência desta Corte se tem orientado no 
sentido de que a prescrição é da própria pretensão à vantagem pecuniá
ria, e não apenas da relativa às prestações vencidas há mais de cinco anos. 

2. Assim, e tendo sido afastado o óbice regimental, conheço 
do presente recurso e lhe dou provimento para restabelecer a sentença 
de primeiro grau. 

Brasília-DF, 27 de Março de 1984 

* A decisão deu provimento ao recurso nos termob do voto do Ministro Relator. 
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ESCRITOR IOS DE ADVOGADOS- TAXA DE LICENÇA PARA LOCALI
ZAÇÃO, FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO - LEGALIDADE DE SUA CO
BRANÇA, VEZ QUE FUNDADA NO PODER DE POLÍCIA DO MUNICfPIO E 
NÃO NO CONTROLE OU FISCALIZAÇÃO, NA SUA ESS~NCIA, DO EXER
CÍCIO DA ATIVIDADE E DO DESEMPENHO n:CNICO-PROFISSIONAL DA 
ADVOCACIA, DE COMPET~NCIA DA O.A.B. 

ACÚRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO 
nÇ} 319.789, da comarca de SAO PAULO, recorrente JUÍZO DE OFÍ
CIO, sendo apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e 
apelados HORÃCIO ROQUE BRANDÃO, ANA MARTA HORNEK 
ZAMMATARO E ROMI LDO IDALCO. 

A C O R D A M, em Quarta Câmara do Primeiro Tribunal 
de Alçada Civil, por votação unânime, dar provimento a ambos os 
recursos. 

1. Cuida-se de Mandado de Segurança, de caráter preventivo, 
impetrado por advogados, contra notifica~o expedida pelo Departa
mento de Rendas Imobiliárias do Município de São Paulo, para paga
mento de taxa de licença para localização, funcionamento e instalação. 
visando à suspensão da exigibilidade do tributo referente ao exercício 
de 1983, bem assim à insubmissão a novos lançamentos nos exercícios 
futuros. 

Deferida a liminar, a r. sentença de fls. 56/58, cujo relató
rio fica adotado, concedeu a ordem, nos termos do pedido, impondo 
à impetrada a responsabilidade pelas custas e remetendo os autos a ree
xame necessário. 

A Prefeitura Municipal, que interviera como assistente da 
autoridade impetrada, apelou, objetivando a reforma do decisório, 
com invocação de julgados do Supremo Tribunal Federal. 

Os recursos foram regularmente processados e, sem respos
ta dos impetrantes, a douta Procuradoria da Justiça opinou pelo provi
mento de ambos (fls. 79/83). 
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É o relatório. 

2. Assiste-se de inteira razão a apelante. 

De suas bem elaboradas razões, com os acréscimos do subs
tancioso parecer da douta Procuradoria Geral da Justiça, subscrito pe
lo Dr. Bensaúde Branquinho Maracajá, infere-se a desprocedência do 
"mandamus" 

Conquanto na'o se ignore a discussão que grassa, no seio da 
jurisprudência, acerca da legalidade da cobrança da taxa questionada, 
o certo é que, no caso, sua exigibilidade não pode ser negada. 

O fulcro da postulação é a ausência do poder de polícia da 
Municipalidade sobre o exercfcio da profissão dos advogados, consti
tucionalmente atribuído à O.A.B .. 

Mas, na verdade, não esse é o fundamento da cobrança, 
que se assenta, consoante autorizada doutrina, no poder de polícia le
galmente outorgado e efetivamente exercitado pelos Municípios, em 
questões de seu peculiar interesse, no que respeita ao local, ao funcio
namento e às instalações dos estabelecimentos em que se prestam ser
viços profissionais, quanto à segurança, zoneamento, saúde, higiene, 
horário, etc. (cf. HELY LOPES MEl RELLES- Direito Municipal Bra
sileiro, 1964- R.T. pgs. 434 / 435; JOAQUIM DE CASTRO AGUIAR 
-Sistema Tributário Municipal - Ed. José Konfino - pg. 94; ALIO
MAR BALEEIRO - Direito Tributário Brasileiro- Forense- 1971 -
pg. 308/310). 

Coisa absolutamente diversa e que nada diz com o fato ge
rador do tributo ora tratado é o controle ou a fiscalização, na sua es
sência, do exercício da atividade e do desempenho técnico-profissional 
da advocacia, por mandamento constitucional subordinado, no aspecto 
disciplinar e censório, ao regramento estabelecido na Lei 4.215/63. 

Aos advogados, como a quaisquer outros prestadores de 
serviços, caberá requerer à Municipalidade o alvará de localização, fun
cionamento e instalação de seus escritórios de trabalho, a ser concedi
do após a verificação das condições exigidas pelas posturas urbanísti
cas, sempre necessariamente adequadas à natureza dos serviços desem
penhados. 
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E tal racioc(cio nem mesmo poderia ser abalado pelo argu
mento alhures alevantado de que o exercício de advocacia poderia ser 
exercido na própria residência do profissional. Porquanto, desde que 
instalado em local destinado ao recebimento de clientela e do público 
em geral, aí também incide o legftimo poder da Municipalidade de, em 
prol dos interesses da comunidade, fiscalizar o respeito ao zoneamento, 
a adequação do local, a sua segurança, a observância das normas de 
vizinhança e, enfim, todo o ordenamento urbano. 

Bem de ver, como o anotaram a impetrante e a doutra Pro
curadoria, que o Excelso Pretório, em oportunidades várias, já assentou 
o entendimento da perfeita legalidade da taxa de localização, apenas 
condicionando sua exigibilidade à existência de órgão administrativo 
que efetivamente exercite essa faceta do poder de polícia e que o res
pectivo cálculo de cobrança não seja feito em bases indevidas, o que, 
desenganadamente, não veio, em nenhum momento, questionado na 
impetração (cf. RTJ 79/87; 88/882 e 101/229; Agravo de Instrumento 
n9 80.158-8-São Paulo- 18.5.81 -fls. 35/36). 

Cabfvel, portanto, o lançamento da taxa para o exercício 
de 1983, que, no caso, tem estrita e pertinénte base legal (arts. 18, I, 
da Constituição Federal; arts. 77 e 78, do C.T.N e art. 126, da Lei Mu
nicipal 6.989, de 1966, com a redação do art. 15, da Lei 7.687 de 
1971), de manifesta improcedência a segurança preventivamente im
petrada. 

3. Em vista da solução assim alcançada, despiciendo o exame 
da eventual inexigibilidade do tributo para os exercícios seguintes, que, 
lastreada na mesma causa de pedir e envolvendo regra de conduta futu
ra da administração, traduziria inconcebfvel segurança normativa, da 
qual os impetrantes evidentemente seriam carecedores (cf. HELY LO
PES MEl RELLES -Direito Administrativo Brasileiro - 2~ edição -
RT. pgs. 578/579). 

4. Por esses fundamentos, dá-se provimento a ambos os recur
sos, oficial e voluntário, para cassar a segurança concedida, que fica 
denegada. 
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Custas pelos impetrantes vencidos. 

Presidiu o julgamento com voto o Juiz OLAVO SILVEIRA 
e dele participou o Juiz BENINI CABRAL. 

São Paulo, 02 de Maio de 1984. 

- JOSE BEDRAN 
Relator 
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IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA {I.S.S.) - LOCA· 
ÇÃO DE COFRES, SERVIÇOS DE CADASTRO E DE CARTÃO DE CRÉDITO 
EM DÉBITOS NÃO FINANCIADOS POR BANCO- INCIDÊNCIA DO TRIBU· 
TO, POSTO QUE A TAXATIVIDADE DA LISTA CONSTANTE DO DECRE· 
TO·LEI FEDERAL N~ 834/69 NÃO EXCLUI A INTERPRETAÇÃO DE QUE 
CADA UM DOS SEUS ITENS ALCANÇA MAIOR OU MENOR COMPREEN· 
SÃO, ATINGINDO SERVIÇOS QUE, SE NÃO INDIVIDUALIZADOS, DEVAM 
CONSIDERAR-SE ABRANGIDOS. 

ACORDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO 
n9 314.124, da comarca de SAO PAULO, sendo recorrente JUÍZO 
DE OFÍCIO, apelantes e reciprocamente apelados BANCO DO ESTA
DO DE SÃO PAULO S/A. E OUTROS e MUNICIPALIDADE DE 
SAO PAULO. 

ACORDAM, em Quinta Câmara do Primeiro Tribunal 
de Alçada Civil, dar provimento parcial a todos os recursos. 

A sentença bem apreciou a lide, comportando ligeiros re-
paros. 

Cumpre de início salientar que a .norma constitucional é 
expressa: "compete aos Municfpios instituir impostos sobre ... 11) ser
viços de qualquer natureza, não compreendidos na competência tribu
tária da União ou dos Estados, definidos em lei complementar". A 
Constituição de 1967 dispunha de modo idêntico (art. 25, 11). Sem lei 
complementar impossível a exigência do tributo em litígio. Nesse pas
so, firmou-se o entendimento perante o Colendo Supremo Tribunal Fe
deral no sentido de não ser a lista constante do Dec. Lei Federal 834 
de 1969, meramente exemplificativa, certo que sua taxatividade não 
exclui a interpretação de que cada um dos seus ítens alcance maior ou 
menor compreensão, atingindo serviços que se não individualizados, 
devam considerar-se abrangidos, como deixou claro o voto do Eminen· 
te Ministro Cunha Peixoto (Rec. Extraordinário 89.066). 

Fixadas tais premissas, não assiste razão aos apelantes auto
res quando se insurgem contra a decisão recorrida no que concerne à 
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locação de cofres. Nesse passo, bem andou o magistrado ao deixar 
assentado que o serviço de locação de cofres se subsume no inciso 36 
da lista do Dec. Lei 834/69 e no número XXXIX da relação da art. 49 
da Lei Municipal 7.410/69. Com efeito, ainda que não se questione a 
taxatividade da lista anexa ao Dec. Lei 834/69, é bem de se ver que o 
inciso 36 consigna guarda de bens e serviços correlatos, e assim correta 
nessa parte a sentença. 

O mesmo se diga no que concerne à matéria relacionada ao 
cadastro. Como bem observou o douto prolator com tal nome, tal 
prestação de serviços não consta da lista da lei complementar e nem da 
relação da lei municipal. Porém a elaboração do cadastro envolve ser
viços de datilografia e expediente, consubstanciado no atendimento do 
interessado incidindo pois o imposto municipal. Com efeito, nada 
mais fez o magistrado do que adotar a lição dos doutos. Como bem 
anota Geraldo Ataliba e Alberto Xavier, a interpr:!tação extensiva tem 
plena aceitação no direito tributário, buscando fugir dos limites mera
mente literais e gramaticais dos conceitos, inserindo-se no processo de 
integração das leis (Estudos e Pareceres vol. 39pág. 220 e Os Princípios 
da legalidade e da tipicidade da tributação, pág. 96). 

Também correta se afigura a decisão, no que concerne à in
cidência do I. S. S. na mecânica do cartão de crédito nos débitos não 
financiados pelo banco. 

Com efeito, no serviço de cartão de crédito já o Colendo 
Supremo Tribunal Federal deixou assentado que "não se pode negar a 
existência de um agenciamento ou representação de interesses de ter
ceiros, pois o portador do cartão não tem livre escolha, sujeitando-se 
às firmas escolhidas pela recorrente, que lhe pagam pela preferência. 
Essas firmas terão um aumento de vendas ou de produção, assegurado 
pela recorrente através dos portadores do cartão de crédito". (Rec. 
Extraordinário 75.952/S.P.). A sentença bem colocou a questão, bem 
demonstrando que toda a atividade desenvolvida nesse campo caracte
riza-se como serviço tributável pela Municipalidade, ressalvando-se ex
pressamente a hipótese de financiamento do débito pelo banco, quan
do haverá operação de crédito, sujeito à tributação do imposto sobre 
operações financeiras. 

Tampouco assiste razão aos apelantes autores quando se 
insurgem em relação à pretensão municipal de tributar atos denomina-

Estudos de Dir. Público , São Paulo 111 (2l , jul. / dez. 1984 



66 -Associação dos Procuradores ele Municipie rle S~e Paulo 

dos de expediente. A sentença bem colocou a questã"o, se afigurando 
temerária a assertiva dos apelantes, segundo a qual o banco jamais pres
ta serviço de expediente. Evidentemente se prestar tais serviços a clien
tes e deles cobrar remuneraç§o, a incidência do I. S. S. será de rigor. 

No que conceme à pretensão recursal dos autores, apenas 
num ponto se afigura procedente, e por isso é provido parcialmente 
o recurso. É no tocante ao item análises técnicas e processamento de 
dados. Em se tratando de serviços de planejamento ou assessoramento 
financeiros, serviços de análise técnica, desde que prestados com a co
notação de consultoria, mediante remuneração, haverá a incidência do 
I.S.S. com base no item 13 da lista de serviços anexa ao Dec. Lei Com
plementar 834/69. O mesmo se diga relativamente aos serviços de 
auditoria e análise financeira, desde que prestados, mediante remune
ração, pois estara'o sujeitos à incidência do I. S. S. Todavia se tais análi
ses técnicas decorrerem da necessidade de instruir procedimentos com 
vista a operações de financiamento ou de crédito, constituindo-se por
tanto em mero desdobramento de operação de crédito, não estarão su
jeitas à tributação municipal. O mesmo se diga no que conceme ao 
processamento de dados, mormente em se tratando como foi posta na 
inicial, de serviços concernentes ao comércio bancário e previstos no 
inciso XVI e prestados pelo b~nco a terceiros. 

A matéria tem expresso realce quando os apelantes admi· 
tem em suas razões de apelo a incidência de tributo municipal em 
quaisquer serviços de processamento de dados ou de assistência técni
ca, que forem prestados fora dos quadros de sua atividade financeira 
ou por força de contratos de administração. 

Da( porque dá-se provimento parcial ao recurso dos autores. 

A Municipalidade de São Paulo também em seu apelo ma
nifestou seu inconformismo quanto à parte da sentença que declarou a 
impossibilidade de relação jurídico tributária no que tange à cobrança 
de t(tulos caucionados ou descontados, recebimento de carnês, bilhete, 
conta, prestação e assemelhados, transferência de fundos, ordem de 
pagamento ou de crédito, concessão e cobrança de débito financiado 
pelo banco relativos a cartões de crédito, arrendamento mercantil ( lea
sing), comissões a qualquer título, inclusive avais, fianças, endossos ou 
aceites, custódia de bens ou valores, quando implique em administra-
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ção desses bens ou valores, ou quando feita com finalidade especulati
va, administração de bens valores ou negócios.' execução de contratos 
de terceiros, transferência de dinheiro, ou remessa de fundos por conta 
de terceiros, de uma praça para outra no Pafs ou de um para outro cli
ente, depósitos sem pagamentos de juros. 

Relativamente à cobrança de t(tulos caucionados ou des
contados, não lhe assiste razão. Já se decidiu que "as comissões sobre 
tftulos descontados, cobrados pelos estabelecimentos bancários, por 
integrarem operação de desconto, ficam sujeitos apenas à tributação 
federal" (Rev. Trim. Jur. vol. 59/172). 

Não se houve com acerto a sentença, no ponto que enten
deu indevida a tributação municipal em se tratando de recebimento de 
carnês, bilhetes, contas, prestações e assemelhados. É que a expressão 
recebimento nada mais é do que gênero de expressão cobrança, e assim 
é evidente que o banco presta serviços, certo que a cobrança está pre
vista no item 62 da Lei Complementar. 

Cumpre mais uma vez salientar que, ainda que não seques
tione o caráter de taxatividade da lista, cumpre dar às hipóteses previs
tas na lista, interpretação extensiva e não restritiva .. 

Transferência de fundos, ordem de pagamento ou de crédi
to -Também nesse passo já decidiu a Egrégia Sétima Câmara (Apela
ção 302.7 40 de Campinas) ocorrer incidência do imposto municipal, 
quando os bancos praticarem os serviços de ordem de pagamento ou 
de crédito como representantes, mandatários, segundo a regra estatuí
da no item 32 da lista de serviços. 

Sem razão a Municipalidade quando se insurge contra a 
sentença na parte em que entendeu indevido o I.S.S. na concessão e 
cobrança de débito financiado pelo banco, relativos a cartões de crédi
to. Ressalvado o posicionamento já expresso no ac6rdão, é bem se ver 
que financiamento de débito derivado de cartão de crédito é simples 
operação bancária, sujeita à tributação federal. 

Arrendamento mercantil (leasing). Também comporta re
forma o decisório na parte que entendeu inadmissível a incidência do 
I.S.S. nos arrendamentos mercantis, tipo "leasing". Tal prestação de 
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serviços é expressamente prevista no item 52 da lista anexa ao Dec. Lei 
834/69, certo que o "leasing" tem a natureza de arrendamento mer
cantil, e o simples fato de se possibilitar ao arrendatário a oPÇão de 
compra ao final do contrato não lhe retira a natureza locacional. 

Comissões a qualquer t(tulo, inclusive avais, fianças, endos
sos ou aceites - A propósito do tema iá decidiu este Tribunal contro
vérsia, sendo a seguinte a ementa do acórdão. Impostos- Serviços
Operações de crédito- Conceito- Nessa expressão estão compreendi
dos os depósitos sem juros, as comissões em avais, fianças, endossos e 
aceites - Impossibilidade da incidência sobre esses serviços bancários 
do tributo municipal -Segurança concedida. (Julgados vol. 6/297). 

Custódia de bens ou valores quando implique em adminis
tração desses bens ou quando seja feita com finalidade de especulação. 
- Nesse passo cumpre observar que a atividade em tela não está sujeita 
à incidência da tributação federal, se afigurando assim leg(tima a inci
dência do I. S. S. Oportuna a lição de Bernardo Ribeiro de Moraes 
(Doutrina e Prática do Imposto Sobre Serviços, pág. 333). 

Administração de bens, valores negócios - Neste passo a 
sentença não merece reparos, face a exceção da parte final do n9 15 
da lista anexa ao Dec. Lei 834/69. 

Execução de contrato de terceiros - Como bem observou 
a apelante Municipalidade a matéria é enquadrável no item 62 do Dec. 
Lei 834/69 e no item LXIII da lista constante do art. 49 da Lei Muni
cipal, incidindo o I. S. S., toda a vez que o banco executar cobrança 
oriunda de contratos particulares. 

Transferência de dinheiro ou remessa de fundos por conta 
de terceiros de urna praça para outra no Pa(s, ou de um para outro 
cliente - Sobre transferência de fundos, já este Tribunal decidiu ser 
devido o I.S.S. (Apelação 299.591, 7~ Câmara) aludindo a lição de 
Bernardo Ribeiro de Moraes onde observa que a atividade em tela não 
é operação de crédito mas sim serviço que o banco presta, de simples 
intermediário. A hipótese é prevista no item XXXIV do art. 49 da 
Lei Municipal. 

Depósitos sem pagamento de juros - "O depósito bancá
rio não é remunerado e não representa substancialmente fornecimento 
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de trabalho e por isso não pode ser objeto do imposto sobre seniiços''. 
(Julgados, vol. 7 /357). 

No mesmo sentido, vol. 14/28. Consoante lição de Gilber
to Nobrega em sua monografia Depósito Bancário, os depósitos são 
operações passivas, imprescindfveis para que possam os bancos exercer 
com expansão sua finalidade ativa, os empréstimos. Vê-se, pois, que o 
depósito é por substância operação de crédito e instrumento necessá
rio à realização de outras operações, dessa mesma natureza (op. cit. 
pág. 40) Não estão pois sujeitos à incidência do I.S.S. 

Por todo o exposto, dá-se provimento parcial a todos os 
recursos. 

Participaram do julgamento os Jufzes FURQUIM REBOu
ÇAS e LAERTE NORDI. 

São Paulo, 21 de março de 1984. 

- RUY CAMILO -
Presidente e Relator 
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CONCURSO VOLUNTÁRIO -TRANSMISSÃO A ''NON DOMINO" 

Em tese, a aprovação do loteamento é suficiente para o efeito de inte
grar ao patrimônio municipal as áreas destinadas a ruas, praças e ou
tros logradouros públicos. Isso não ocorre, entretanto, se a Prefeitura 
não anulou o registro dos tftulos dos particulares e se o loteador não 
se revestia do poder de disposição sobre o imóvel loteado. 

SENTENÇA. ACÓRDÃO 

Vistos, etc. 

FRANCISCO MURACA E OUTROS, qualificados nos 
autos, ingressaram com a presente ação DECLARATÓRIA conta a 
MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO, alegando, em sfntese, o seguin
te: a) serem proprietários, os primeiros autores, e titulares de direitos 
sobre compromissos de compra e venda quitados, os demais, de imó
veis localizados nesta Capital, na Vila Marari; b) referem-se, tais imó
veis, aos lotes 36, 37, 38 e 39, da quadra "F", do loteamento ali ante
riormente existente; c) esses imóveis se acham, todos, com seus títu
los aquisitivos devidamente registrados, sendo lançados tributariamen
te e se achando cadastrados pela ré; d) ocorre que, em época recente, 
veio a ré a notificá-los judicialmente à desocupação de ditos imóveis, a 
pretexto de que a área de terreno em que edificados lhe pertenceria; 
segundo o Poder Público, de efeito, por destinação do primitivo lotea
dor a área em questão teria sido reservada à implantação de uma praça, 
tendo, tanto que aprovado o loteamento, passado para o domínio pú
blico; e) isso, em absoluto, corresponde à realidade; primeiramente 
porque, pelas plantas de loteamento, de modo algum a área em exame 
teria sido reservada para praça. E, em segundo lugar, porque seguer o 
loteamento referido pela ré chegou a ser inscrito no Registro Imobiliá
rio, donde não haver adquirido esta domínio algum sobre área alguma. 
Tal domínio, na realidade, somente com registro imobiliário é que se 
daria, segundo o que dispõe expressamente o Dec.-lei 58/37, regulador 
da matéria; f) em conseqüência, têm os autores direito a que se decla
re por sentença o descabimento da pretensão da ré, na medida em que 
proprietários legftimos dos imóveis por ela objetivados; pediram, cum
pridas as formalidades legais, a prolação de sentença nesse sentido, 
condenada a parte contrária às comissões cab(veis de direito. 
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A inicial veio instrufda com os documentos de fls. 14/90. 

' 
Citada a parte contrária (fls. 93); dentro do prazo legal 

contestou o feito (fls. 95/99). Segundo seu alegar os imóveis em que 
residentes os autores efetivamente lhe pertenceriam. É que, pela plan
ta do loteamento aprovada, do "Jardim Anchieta", situar-se-iam ditos 
imóveis em local destinado à criação de praça públi_ca, de propriedade 
municipal portanto. Na realidade, a quadra "F" em que localizados os 
lotes 36 a 39 dos autores, não constaria do projeto original de lotea
mento, tendo sua criação surgido por forma clandestina. Em conse
qüência, nenhum direito de propriedade dos autores, na medida em 
que conflitante com o dom(nio público. Domínio esse que surgiu com 
a só aprovação do projeto de loteamento pela Municipalidade, inde
pendentemente do registro imobiliário subseqüente deste, na forma da 
jurisprudência dominante no STF. Ante isso, impor-se- ia um decre
to de improcedência da ação. 

Com a contraditoriedade vieram os documentos de fls. 
100/102, replicando os autores às fls. 104/106. 

Saneador prolatado às fls. 107, vindo para os autos, a se
guir, os trabalhos periciais de fls. 130/142, 156/164 e 175/183, apre
sentados, respectivamente, pelo dr. perito e assistentes-técnicos das 
partes. 

Em audiência (fls. 193), quando não se produziram novas 
provas, reiteraram as partes, em alegações finais, os pedidos constantes 
das respectivas peças vestibulares; vieram-me, a seguir, conclusos os 
autos para sentença. 

É o relatório. 

DECIDO: 

A presente aça'o deve ser julgada procedente. Mas não por 
todos os fundamentos invocados pelos autores. 

Sustentam estes, em primeiro lugar (fls. 5/6 e 197, n9s 
"12" e "13"), que sem o registro imobiliário do plano de loteamento 
aprovado a propriedade de vias e logradouros de uso comum não se 
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transmitiria ao Poder Público. Em conformidade, aliás, com o expres
samente previsto no art. 39 do DL 58/37, e art. 22, da lei 6766/79. 
Da(, a só aprovação do loteamento pelo Poder Público -que foi o que 
unicamente ocorreu na espécie, onde o loteamento não chegou a ser 
registrado - não induziria aquisição de domínio público algum, relati
vamente às vias e logradouros em questão. Conseqüentemente, não 
poderia a Municipalidade pleitear a entrega de bem que não chegou a 
entrar em seu patrimônio, e as notificações de fls. 75/78 não teriam 
razão de ser. 

Data vênia, ante a atual orientação do Supremo Tribunal 
Federal, bem referida às fls. 102, o argumento em questão encontra-se 
francamente superado. Nesse acórdão (inserto em "Revista Trimestral 
de Jurisprudência" 79/991) firmou o Pretória Excelso a tese de que, 
com a só aprovação do loteamento, passam automaticamente ao Poder 
Público Municipal as áreas destinadas a vias e logradouros públicos. 
Sob esse prisma, portanto, descabe inteiramente a ação, justificando-se 
a orientação do STF na preocupação de não interpretar a lei de forma 
ilógica, concedendo maiores direitos a um loteador clandestino -que, 
justamente por clandestino, não teria aprovado planta alguma e, conse
qüentemente, nada teria registrado no Cartório Imobiliário - do que 
a um loteador regular, que houvesse cump,rido a lei. A se admitir o 
contrário, ficaria o loteador regular privado das vias sob destinação pú
blica em seu estabelecimento, ao passo que o loteador clandestino as 
reteria em seu patrimônio, justamente devido ·à clandestinidade de tal 
loteamento. O que repugnaria ao bom senso. 

Firmada embora tal tese pelo Supremo, não pode ela ser 
levada às últimas conseqüências, sob pena de resultados também aber
rantes. Como bem evidenciado pelos autores às fls. 106, longe de lhes 
suprimir o direito, sufragao aresto do STF a tese de que, para que haja 
concurso voluntário, mister se faz revestir-se o loteador do poder de 
disposição sobre o imóvel loteado, isto é, mister se faz seja ele seu pro
prietário. "A non domino", portanto, jamais poderia o Poder Público 
adquirir direito algum sobre vias e logradouros públicos. Simplesmen
te porque ninguém pode transferir mais direitos do que tem e, se não 
se tem direito algum, nada pode ser transferido. 

Um "grileiro", portanto, poderi9 talvez fazer aprovar plano 
de loteamento sobre imóvel "grilado". Não o faria, certamente, regís-
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trar em Cartório Imobiliário, ante a duplicidade de registros. Daí, a só 
aprovação do loteamento não geraria direito aJgum para o Município, 
em casos que tais; mesmo porque, recorrendo-se a um grosseiro exem
plo, isso inocorresse poder-se-ia chegar à situações absurdas. O que su
cederia, v.g., quando o próprio Poder Púb.lico, para não ter que desa
propriar, maliciosamente determinasse a um seu preposto apresentar, 
para aprovação, loteamento de que não proprietário em seu nome. 
Evidente que não se põe em dúvida, aqui, a lisura do procedimento da 
Municipalidade e o exemplo vale somente como argumentação. Toda
via, bem dá ele mostra de que, "a non domino", não se poderia cogitar 
da incorporação ao patrimônio municipal de bens similares aos telados 
na presente ação. 

Para que a Municipalidade pudesse ter sucesso em sua pre
tensão contestatória na presente ação, portanto, cumprir-lhe-ia de
monstrar que, ao fazer aprovar o loteamento sobre o qual ora se con
troverte, fê-lo corretamente, isto é, outorgou aprovação a quem real
mente proprietário se evidenciava da gleba loteanda. De toda proce
dência, nesse sentido, se reveste o alegado pelos autores às fls. 105 
(item "3"), cumprindo salientar que, na dúvida, haverá que prevalecer 
a presunção de propriedade emergente dos títulos dominais dos auto
res, que se acham devidamente registrados. 

Em princfpio, pois, prevalece a regra de que nada se pode 
adquirir "a non domino", já que ninguém pode transferir a outrem 
mais direitos do que tem. Nada tendo nada transfere, já contendo o 
Digesto, em seu Livro 50, Título 17, Fragmento 54, exatamente esse 
ensinamento: "nemo plus juris ad alium transferre potest, quam ipse 
haveret". 

Ante isso é que o decreto de procedência da ação será pro
latado, como mais adiante se verá. Ou seja, será prolatado por não ha
ver o Poder Público, consoante lhe competia, feito prova apta a elidir 
a presunção de domínio existente em favor dos autores, emergente do 
registro de seus títulos aquisitivos (fls. 16 e 19). 

Como segundo fundamento lastreador de sua inicial, susten
tam os autores (fls. 5, item "7", in fine) que os lotes 36 a 39 da Vila 
Marari, nos quais edificaram, de modo algum poderiam ser confundi
dos com a Praça "1" do Jardim Anchieta, na forma pretendida peht 
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Municipalidade. Isto é, não haveria justaposição entre ambos, fazendo 
eles parte de loteamentos distintos e bem delimitados. Da(, a preten
são da Municipalidade em se apoderar de seus lotes, repousaria em pre
missa falsa, ou seja, na premissa de que no local em que situados se 
deveria achar a Praça "1" do Jardim Anchieta, o que não corresponde 
à realidade. 

Data vênia, isso é também inexato. Bem observou o dr. 
perito judicial, às fls. 136 - e, nesse ponto, seu laudo não é objeto de 
qualquer crftica pelos assistentes técnicos de ambas as partes -haver, 
na verdade, perfeita justaposição entre os lotes em litígio e o local da 
Praça que se pretende pública. 

Assim, partiu o dr. perito de um cotejo entre as plantas de 
fls. 100 (do Jardim "Anchieta", aprovado pela ré cf. does. fls. 184/185 
e seguintes) e 146 (da "Vila Marari", ofertada pelos próprios autores, 
que sustentam sua liceidade, aduzindo nâ'o haver sido aprovada porque 
executado, o loteamento a que se refere, anteriormente ao advento do 
Dec.-lei 58/37), conluindo o seguinte: "confrontando as plantas da 
Vila Marari (anexo I) e a do Jardim Anchieta (fls. 1 00) observa-se que 
a área ocupada pela Praça I e Quadra 4 do Jardim Anchieta fazem par
te da Quadra "F" (onde se situam os lotes 36 a 39 em discussão) da 
Vila Marari" (fls. 36, cits.). E acrescenta, ' o perito: "HAVIA, POR
TANTO, UMA AREA COMUM AOS DOIS LOTEAMENTOS" (idem). 

Exatamente por causa disso, ou seja, por haver uma área de 
terras que, nos loteamentos de Vila Marari e do Jardim Anchieta se 
confundia, é que veio de ser celebrada a escritura de "COMPOSIÇÃO 
AMIGÁVEL" de fls. 149/150, erroneamente designada também como 
de "ratificação de divisas" (fls. 149) mas que, na realidade, envolvia 
uma RETIFICAÇÃO dessas mesmas divisas, justamente porque jus
tapostas. 

Vale dizer, consignado restou na escritura que "os primei
ros outorgantes nada têm a reclamar dos segundos outorgantes, sobre 
a área de terreno situada entre a rua Paulinho, rua "O" e a face N.E. 
do prolongamento da rua "C" de Fernando Nabuco e figuram COMO 
OS LOTES 36 a 39 DA QUADRA "F" DA PLANTA DE VILA MA
RARI, com área aproximada de 1.400 m2. e que NÃO FOI LOTEA
DA NA PLANTA DOS PRIMEIROS OUTORGANTES" (fls. 150). 
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Com base nisso, assim, José da Costa Pinto- proprietário 
do loteamento "Jardim Anchieta" - reconheceu a propriedade de 
Celso David do Valle (antecessor dos autores na propriedade de seus 
imóveis, loteador de "Vila Marari") sobre a área justaposta, ou seja, a 
área onde precisamente se localizavam a Praça "1" (do Jardim Anchie
ta) e os lotes 36 a 39 da quadra "F" (de Vila Marari). 

A bem dizer, assim, a escritura deveria ser de retificação -
ENVOLVENDO, POIS, VERDADEIRA TRANSAÇÃO, QUE OUTRA 
COISA NÃO DEFLUfA DO TíTULO QUE SE LHE DEU AS FLS. 
149; ESCRITURA DE ''COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL"- e, não, de 
simples ratificação de divisas. Como quer que seja, a circunstância de 
se acharem justapostas as áreas em discussão bem dá mostra de que ine
xata a assertiva lançada na inicial, de que as áreas da Praça e dos lotes 
seriam di~tintas. Nem outra coisa conclui o dr. perito às fls. 136: "pe
la escritura de 3 de dezembro de 1969 (anexo IV) foi feita uma retifi
cação de divisas entre os autores e José da Costa Pinto. Por essa escri
tura, José da Costa Pinto reconhece que os lotes 36 a 39, Quadra F, da 
Vila Marari são de propriedade de Celso David do Valle; esta área, que 
a escritura declara "que não foi loteada na planta dos primeiros outor
gantes", NA REALIDADE HAVIA SIDO DESTINADA A PRAÇA 1 
DO JARDIM ANCHETA". 

Pelo que se vé, portanto, primeiramente José da Costa Pin
to fez aprovar a planta do Jardim Anchieta, na qual se achava inserida 
a Praça "1" em discussão. Se de sua propriedade a área em loteamen
to, como é evidente, no momento da aprovação do projeto respectivo 
(vide jurisprudência do STF retro referida) as vias e logradouros públi
cos nele consignados - inclusive, e necessariamente, a Praça n9 "1" 
em discussão -teriam passado para o domínio público. Daí, o subse
qüente "acordo" celebrado com terceiro, envolvendo a área em ques
tão e que não contou com a anuência da Municipalidade, representaria, 
sem a menor dúvida, uma como que "cortesia com o chapéu alheio". 
Nula, pois, de pleno direito; ou, ao menos, não oponível ao Poder 
Público. 

Que a escritura de "composição amigável" em exame n§o 
poderia valer contra o Poder Público - àquela altura já proprietário 
da Praça "1" transacionada, CASO o transigente José da Costa Pinto 
FOSSE REALMENTE O SEU PROPRIETÁRIO- não resta a menor 
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dúvida. É, aliás, o que preceitua o artigo 1031 do Código Civil: .. a 
transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervieram, 
ainda que diga respeito a coisa indivis(vel". 

Tivesse o transigente José da Costa Pinto, portanto, sido 
proprietário da área em exame; tivesse-a, mediante concurso voluntá
rio, transmitido à ré, não mais sobre ela ao d~pois poderia transigir. Nin· 
guém, como é evidente, pode transigir sobre direitos alheios, da mesma 
forma que, como já salientado, ninguém pode transmitir mais direitos 
do que aqueles efetivamente possu f dos. 

Aliás, a bem dizer se estaria, na hipótese acima, transigindo 
acerca de BEM PÚBLICO, na medida em que já incorporado, pelo con
curso voluntário - "offre de concours" -ao patrimônio público. Ora, 
tal espécie de bem não pode ser objeto de transação, à luz do que de
termina o art. 1035 da Lei Civil: "só quanto a direitos patrimoniais 
DE CARA TER PRIVADO se permite a transação". 

Resumindo: houve transação (retificação ao invés de rati· 
ficaçlo de divisas) e, nela, se acordou sobre direitos que, em tese, cabe
riam a terceiro interessado- à Municipalidade. Bem por isso, tal tran· 
sação não _ _pode, absolutamente, ser considerada na presente decisão, 
com a amplitude que lhe pretendem atribuir os autores. 

O que decide a questão, a partir da(, é ainda a indagação 
elementar, em matéria de domínio: saber se, quem o transmitiu, tinha 
efetivamente a propriedade do imóvel transmitido. Já se viu que, ve
dando a lei a aquisição "a non domino", se José da Costa Pinto não 
fosse proprietário da área loteada (ou, ao menos, da parte da área lo
teada onde se situava a Praça "1 "), não a poderia, de modo algum, 
transmitir por concurso voluntário ao Poder Público. 

A bem dizer, a prova do domínio exato no caso dos autos 
se revelou insatisfatória; ou, melhor dizendo, não pôde ser efetuada 
com a amplitude necessária. Isso porque, possuindo embora tanto 
José da Costa Pinto como Celso David do Valle -ou seja, os anteces
sores de autores e ré - tftulos dominais registrados, formalmente em 
ordem, a exata localização das glebas referidas nesses t(tulos não foi 
poss(vel de ser procedida na perfcia, ao menos quanto à área daquele 
último. 
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A esse respeito, como bem vem expresso na perfcia, às fls. 
133, sendo o Htulo aquisitivo do antecessor dos autores muito antigo 
- dimana dos idos de 1928, fls. cits. -, nele se fazendo menção a mar
cos divisórios (córregos, valos e cercas de arame farpado) que de há 
muito deixaram de existir e, ademais, tendo a área de Vila Marari em 
discusséTo se desmembrado daquela •ea maior, tamb~m sem localiza
ção mais exata no respectivo t(tulo translativo, sua correta localização 
é hoje praticamente impossfvel. Anota o perito que "as confrontações 
citadas, como se pode observar, são insuficientes para delimitar com 
exatidão a propriedade original" (fls. 133, cits.). 

Bem por isso, em se tratando de ação declaratOria, poder
se-ia sustentar dever ela ser julgada improcedente. Isso porque, via de 
regra competindo ao autor o ônus da prova, na espécie dele não se 
teria o mesmo desincumbido, ou seja, néTo teria provado que seu ante
cessor -e não José da Costa Pinto, antecessor da 0 refeitura·- era real
mente o proprietário da gleba discutida. Quer dizer, visando a presen
te ação à declaração judicial de propriedade dos autores, competin
dcrlhes a prova néTo teriam estes provado propriedade alguma. 

A situação, data venia, não é bem assim. A propriedade 
dos autores, no caso, é PRESUMI DA por se acharem registrados no 
Cartório Imobiliário competente os respectivos t(tulos aquisitivos. 
Confiram-se, a propósito, os documentos de fls. 16 e 19, já anterior
mente referidos. Desse registro decorre uma presunção "juris tantum" 
de propriedade e, como é evidente, inverte tal presunção o ônus da 
prova, cabendo à Municipalidade, em conseqüência, provar a não pro
priedade dos autores. A prova em exame, de fndole negativa, pode 
aqui perfeitamente ser feita, na medida em que se converte em uma 
afirmativa: prova-se que "A" não é proprietário provando-se que, na 
realidade, "B" é que é o verdadeiro proprietário. Prova-se, em outras 
palavras, que os autores néTo séTo proprietários, provand(}-se que, na rea
lidade, a ré é que é a proprietária. 

Sobre a possibilidade de produçéTo de prova negativa em ca
sos que tais, confira-se, a propósito; Moacyr Amaral Santos, em suas 
"Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", 29 vol., 2~ ed., 1965, 
pág. 301. 

Aplica-se ao caso, pois, em princfpio a presunção emergen
te do artigo 859 do Código Civil. A cujo respeito teceu J. M. Carvalho 
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Santos os seguintes comentários: "o Código, coerente com o sistema 
por ele acolhido, afastou-se do Direito anterior, que dispunha não in
duzir a transcrição prova do domínio, que ficava salva a quem fosse. 
De fato, hoje já não é assim: a transcrição prova existir o direito real 
a favor da pessoa em cujo nome se inscreveu ou transcreveu. ESSA 
PROVA SOMENTE POR AÇÃO ANULATÚRIA PODE SER DES
TRUÍDA, porque só com a sentença é que se poderá cancelar a trans
crição ou a inscrição. E,. até o cancelamento ser feito, a prova subsiste 
válida, operando todos os seus efeitos" ("Código Civil Brasileiro Inter
pretado", vol. X, 9~ ed., 1964, pág. 549). 

Ressalvava Carvalho Santos, a propósito, que a única hipó
tese em que a solução em exame -destruição da presunção emergen
te do registro somente através ação anulatória, requerida pelo prejudi
cado - não se imporia seria quando "o próprio interessado pedir o 
cancelamento, de comum acordo com o verdadeiro titular do direito, 
por não traduzir o registro a realidade" (ob., pg. e vol. cits.). Não é, 
evidentemente, o caso dos autos, em que a Municipalidade não propôs 
anulatória alguma, limitando-se às notificações de fls. 75/76. 

Aliás, recorrendo-se ainda ao magistério de Carvalho San
tos tem-se que, no caso dos autos -em que são os autores terceiros de 
boa-fé, visto sucederem aos primitivos titulares dominais do imóvel em 
discussão - a presunção de propriedade não seria "juris tantum", se
não o seria absoluta, isto é, "juris et de jure". Vale dizer, "não há dú
vida de que se trata de uma presunção "juris tantum", em face das par
tes e dos adquirentes a título gratuito ou de má-fé a tftulo oneroso, 
podendo, portanto, ser destrufda por via da ação anulatória por qual
quer vício ou defeito que apresente o contrato translatfcio ou por falta 
de domínio na pessoa do alienante. MAS A TRANSCRIÇÃO VALE 
COMO PRESUNÇÃO "JURIS ET DE JURE" EM FACE DOS AD
QUIRENTES QUE, DE BOA-FE, NELA SE FfARAM, NÃO PODEN
DO SER DESTRUÍDA, EM HIPOTESE ALGUMA" (ob. e vol. cit., 
pág. 550). 

E complementa, o citado autor: "explica-se a razão; como 
a tradição que, no estado do direito romano, requer a validade da justa 
causa, considerada esta não já a intenção de alienar e adquirir, mas o 
ato obngatório anterior, assim a transcrição exige a validade do título 
que lhe dá origem; de sorte que a nulidade deste acarreta a daquela, 
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consagrando-se a regra "nemo plus juris ad alium transferre potest 
quam ipse habet". O princ(pio consagrado nesta máxima não é, toda
via, absoluto, pois, perde a sua força pela sua inconveniência, como diz 
CLOVIS BEVILAQUA, quando faz colidir o interesse de terceiros de 
boa-fé com o dos titulares descuidados. Se a transcrição opera a publi
cidade e prova o direito real sobre o imóvel, em proveito de quem ela 
o declara, e se o prejudicado NÃO RECLAMA, EM TEMPO OPOR
TUNO, A ANULAÇÃO DO REGISTRO, aquele que, de boa-fé, funda 
o seu direito em transcrição ou inscrição, cujo teor se presume verda
deiro, deve nele ser mantido (ALMEIDA PRADO, "Transmissão da 
Propriedade Imóvel", pãg. 247)" (Carvalho Santos, ob. e vol. cits., 
pãg. 550). 

Que a Municipalidade teria sido displicente, no caso, não 
resta dúvida. Isso porque, de longa data, cadastrou os lotes em que 
localizados os imóveis dos autores como de propriedade particular (vi
de "croquis" de fls. 147), ali admitindo, em suas "Plantas Genéricas", 
a existência dos lotes 36 a 39 da Quadra "F" da Vila Marari. Não só b 
fez senão também, há muito tempo, vem lançando fundiariamente tais 
imóveis. Por igual, APROVOU AS CONSTRUÇÚES que pelos autores 
foram procedidas nesses lotes, o que fez, evidentemente, ante os títu
los dominiais que então lhe foram exibidos. A esse último respeito 
confiram-se, a propósito, os documentos de fls. 72/74. 

Apenas em 1977 é que a ré, havendo por bem auscultar o 
que realmente acharia ser seu, houve por bem proceder a uma revisão 
em seus bens de raiz. E, no caso, concluiu que o imóvel em litígio se
ria de sua propriedade. Fê-lo em 23/3/77 (laudo, fls. 132; v. também 
fls. 148 e 167), modificando, então, a sua própria planta de lançamen
tos para o local. E nessa ocasião, procedendo de forma atabalhoada, 
como bem se refere às fls. 163 "in fine" e se verifica de fls. 167, a Ite
rou até o posicionamento de alguns d6s lotes ali existentes. O que, 
convenha-se, é coisa muito mais séria - implica em mudar a realidade 
fática do local - do que, simplesmente, "colocar" uma praça no local 
em que esta sempre deveria ter estado. 

Vale dizer, para fazer a "mágica" de encontrar um lugar 
para situar a praça em apreço, não careceu a ré, somente, de a sobre
por sobre os lotes dos autores. Teve, até, que inovar na região, como 
bem se dá conta às fls. 163. Vale dizer, "com a criação" da Praça Un:.,-
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as construções existentes dos autores, sob n9s 161 e 169 da rua Faus
tino Augusto Cesar, tiveram também que ser deslocadas para "um 
outro lote" (parte do lote n9 46 - Lt. 5 -) da planta do Dept9 de 
Rendas Imobiliárias" (fls. cits.). 

Estranha situação essa, onde, a par de se sobrepor uma 
Praça a alguns lotes de terreno, se afasta, para outros lotes, construção 
que em parte se inseria nos lotes sobrepostos. Como se essa constru
ção não representasse um todo homogêneo, mas, sim, tivesse sido rea
lizada parte aqui e parte, p. ex., a duzentos ou trezentos metros. 

Ante o exposto, o que se vê é que, no caso, se deve admitir 
a existência de uma presunção de propriedade "juris et de jure" em fa
vor dos autores, que somente em 1977 é que tiveram o ensejó de co
nhecer toda a problemática do local. E só por isso já deveria a presen
te ação ser julgada procedente; prescinde o beneficiado por presunção 
dessa natureza de fazer prova alguma de domínio e, outrossim, ao pre
judicado não se admite produzir contrária prova. 

Ainda, no entanto, que se venha a admitir a ocorrência de 
uma presunção "juris tantum" em benefício dos autores - ou seja, 
uma presunção da propriedade relativa - o certo é que à ré é que com
petiria produzir contrária prova de propriedade, nos moldes já salienta
dos. E isso não chegou a ser feito, como igualmente já visto. Ainda 
uma vez, portanto, a sorte da demanda não poderia ser favorável à Pre
feitura que, diga-se de passagem, não propôs ação anulatória alguma de 
transcrição, onde- a(, sem a menor dúvida- o ônus da prova seria to
talmente seu. 

Na presente ação, provado seu fato constitutivo - a pro
priedade presumida pelo registro imobiliário - à parte contrária é que 
incumbiria a prova de fatos a ele modificativos (prova negativa que se 
converte em afirmativa: prova de que "A" não é proprietário, provan
do que "B", sim, é que o é; o que, em última análise, modificaria a 
situação originariamente telada na demanda), como bem evidenciado 
pelos autores, às fls. 105, n9 "3", a que já me reportei anteriormente 
(fls. 4 da presente sentença). E, desse ônus aquela não se desincumbi
do, não poderia ter sucesso em sua pretensão contestatória, de não ver 
acatada a regular presunção emergente do registro. 
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Acresce notar que, bem examinada a pretensão dos auto
res, o que se verifica é dizer ela respeito a uma ação DECLARATOR IA 
NEGATIVA, onde o ônus de provar incumbe ao réu. 

Decorreu, a propositura da presente ação, de terem os au
tores sido notificados judicialmente à desocupação de seus imóveis, 
consoante se verifica de fls. 75/78. E isso a pretexto de que seria, na 
realidade, a notificante a proprietária do local em que situados. Daí, é 
a presente para negar tal fato - negar a propriedade da ré sobre os 
imóveis. E, via de conseqüência, declarar a "insubsistência da notifica
ção" (cf. fls. 9) em exame. 

Pelo que se depreende, portanto, a declaratividade negativa 
de que se cogita reside em negar,· substancialmente, a propriedade da 
ré sobre os imóveis em discussão. Ou seja, em negar veracidade aos di
zeres da notificação judicial por aquela formulada aos autores. 

Da f, aos autores competia tão somente provar disporem de 
título aquisitivo sobre os imóveis discutidos. A ré é que competiria, 
depois, destruir - fato modificativo - a presunção de propriedade 
emergente de tal registro fazendo prova positiva de que, na realidade, 
os imóveis em questão seriam de seu domínio. 

Não se aplica à espécie, destarte, o princípio de que "actori 
incumbit probatio", contido no artigo 333 do CPC. Comentando-o, 
doutrina Celso Agrícola Barbi ("Comentários ao Código de Processo 
Civil", vol. I, tomo I, vários autores, ed. Forense, pg. 90/91) que a 
norma nele contida "inspira-se no pressuposto de que todas as ações 
são condenatórias ou, pelo menos, positivas, em que o autor alega um 
direito e o réu alega fato impeditivo, modificativo ou extintivo desse 
mesmo direito. Essa concepção é antiquada, porque não atenta para 
as profundas repercussões que o aparecimento da ação declaratória ne
gativa produziu na construção clássica do processo, elaborada à base 
das ações condenatórias". 

Quer dizer (autor, ob. e pg. cits.): "com a ação declarató
ria negativa, verificou-se que nem sempre o autor afirma ter um direito, 
porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito algum, e APE
NAS PRETENDE QUE SE DECLARE A INEXISTÊNCIA DE UM 
DIREITO DO RÊU. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode 
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ter como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim 
a natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua ale
gação. Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um 
débito, o autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato consti
tutivo do aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar 
esse fato. Ao autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, 
modificativo ou extintivo do mesmo débito e que porventura tenha 
alegado na inicial. Como a natureza dos fatos não é modificada pela 
posição das partes no processo, a interpretação do art. 333 deve ter 
em vista aquela natureza e não a posição processual das partes". 

Confira-se, no mesmo sentido, Celso Agrícola Barbi em 
"Ação Declaratória Principal e Incidente", 4é:l ed., pag. 156. 

O exemplo acima referido é claro a mais não ser: numa 
ação declaratória da inexistência de débito "o réu, pretenso credor, é 
que deverá provar esse fato". Ou seja, deverá provar que o débito exis
te. No caso dos presentes àutos a situação é similar. Ou seja, dizen
do-se a Municipalidade às fls. 75/78 proprietária, à ré, pretensa pro
prietária, é que competirá provar tal fato; os autores, simplesmente, 
sustentam não ser ela proprietária, donde seu ônus probante se limitar, 
tão somente à juntada dos respectivos títulos aquisitivos de proprieda
de, devidamente registrados, em seus nomes. ' 

Competindo à ré o ônus de provar, força é convir que, na 
espécie, dele corretamente não se desincumbiu. Segundo o por ela ale
gado na contestação (fls. 96, item "4"), no loteamento de Vila Marari 
não constaria nenhuma Quadra "F", na qual pudessem se achar com
preendidos os lotes 36 a 39 possu (dos pelos autores. O que ocorreria 
é que, na realidade, entre os loteamentos "Jardim Anchieta" e "Vila 
Marari" existiria uma quadra clandestinamente implantada, na qual os 
lotes em questão teriam sido "criados". Como arrimo de sua argumen
tação trouxe a planta de fls. 101. 

Data vênia, nem a planta de fls. 101 é correta, nem ela cor
responde à realidade pretendida pela ré. Não é correta, em primeiro 
lugar, porque elaborada pela própria Prefeitura, que a mandou fazer 
no processo administrativo 137.517/71, para servir de prova em uma 
certa "ação reintegratória" (confira-se anotação ao pé, lado direito, da 
planta em questão). Ou seja, não exibiu a ré a planta aprovada elabo-
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rada pelo próprio loteador; exibiu, sim, planta por ela unilateralmente 
mandada confeccionar. Que, bem por isso, não pode provar em seu 
favor. 

Em segundo lugar, a planta em questão não corresponde à 
realidade fática existente no local. Isso porque, como bem anotado na 
perícia, nela se acham desenhadas, apenas, as Quadras do loteamento 
de Vila Marari subseqüentes à da letra "M", da numeração alfabética 
nela referida. 

Ou seja, como bem observa o dr. perito às fls. 135, "anali
sando a planta de fls. 101, apresentada pela Municipalidade como sen
do da Vila Marari, observa-se que se refere às quadras M, N, P (parte), 
Q, R, S, U, X, Y, Z e W. Comparando essa planta com a ora apresenta
da (anexo 1), vemos que essas quadras eram de propriedade da Associa
ção dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. A numeração 
das quadras da planta de fls. 101 começa com a letra M; é evidente 
que essa área seria parte de um loteamento maior onde existiam qua
dras designadas com as primeiras letras do alfabeto. Pode-se concluir 
portanto que o plano de arruamento e loteamento aprovado pelo Alva
rá n<? 10083 de 5 de abril de 1957 se refere a uma parte da Vila Marari 
não inclu(do a área objeto da presente demanda". 

Vale dizer, baseando a Muncipalidade seu pretenso direito 
(vide fls. 96, acima) no Alvará nç> 10083, aprovatório de loteamento, 
expressamente concluiu o dr. perito que tal alvará se referiria a área 
outra, não incluída na objeto da presente demanda. Vale dizer, o pró
prio documento em que baseada a ré provava contra si mesma. E, ade
mais, era insuficiente para provar contra os autores, na medida em que, 
pura e simplesmente, nele eram omitidas as quadras A, B, C, D, E, F, 
G, H, I, J, K e L, do loteamento da Vila Marari. Numa das quais (F) 
se achavam os lotes dos autores. 

O procedimento da ré, pois, no mrnrmo foi temerário. 
Aliás, como já se viu alterou ela em 1977 as plantas do local para, a 
seu bel talante, inserir ali a tal Praça "1" e deslocar lotes ali existentes 
para outras quadras. 
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Na verdade, a planta que bem serve de cotejo com a de fls. 
100 é a de fls. 146, apresentada pelo dr. perito e de propriedade dos 
autores. Como já se viu, ela serve até mesmo de prova contra estes, já 
que por ela se verifica, na forma já salientada, a perfeita justaposição 
entre a Praça "1" do Jardim Anchieta e os lotes 36 a 39 da Quadra 
"F" de Vila Marari. Justaposição essa que, como já visto, os autores 
negavam (fls. 5 dos autos, n9 7, "in fine"; fls. 4/5 da presente sen
tença). 

E, por outro lado, a planta em questão bem retrata a reali
dade fática existente no local. Anota o dr. perito, às fls. 134, que na 
gleba do antecessor dos autores, Celso David do Valle, desde 1947 
(averbação de 9/5/47) foram abertas várias ruas, devidamente registra
das no Registro Imobiliário. Entre elas se acha a rua Paulinho, na qual 
situados os imóveis dos autores. 

Ora, a planta de fls. 146 retrata fielmente o posicionamen
to das ruas em questão, posiciosamento esse que, ademais, não deman
da maiores indagações, na medida em que consignado em vários 
"guias" e mapas oficiais da cidade, como bem lembrado na perícia, às 
fls. 137 (quesito "29") e 161. Daí, pode-se inferir de sua correção. 

Anota o dr. perito às fls. 134, rio entanto, não ter condi
ções de precisar se "a rua Paulinho, no trecho em que se situa a área 
em litígio, tivesse sido aberta naquela ocasião", ou seja, em 1947. Isso, 
data vênia, importa pouco. Na medida em que se sabe que, ao menos 
em parte, a rua Paulinho foi aberta naquela ocasião, o prosseguimento 
de seu traçado -e nisso não existe qualquer divergência entre os "ex
perts" que funcionaram nestes autos -, pela parte restante, se fez em 
estrita obediência à planta de fls. 146. Assim não tivesse ocorrido -
ou seja, não retratasse a planta a situação atual dos logradouros públi
cos nela referidos- a circunstância teria forçosamente que ser aponta
da em perícia. Da(, correto o posicionamento das ruas, a partir desse 
posicionamento se pode fazer o cotejo dos lotes nas mesmas situados, 
com a planta de fls. 100. Que foi exatamente o que fez o dr. perito. 

A circunstância, como quer que seja, vale apenas como ar
gumentação. Por ela o que se depreende é que, na realidade, se tinha 
a ré o ônus de provar dele não se desincumbiu. E, no frigir dos ovos, a 
justaposição da Praça "1 '' com os lotes dos autores restou demonstra-

Estudos de Dir. Público,Sio Paulo 111 (2), jul./dez. 1984 



Aatcleçb dos Pttcu~&do;es dt Munlcipit tlt Slt f'Hfe 
85 

da, sim, por documento por eles próprios ofertados. Mas, como não se 
sabe qual das partes adquiriu "a non domino" (matéria examinada às 
fls. 7 e 8 da presente sentença), permanece íntegra a presunção de do
mínio emergente dos títulos aquisitivos dos autores. E, pelo que se vê, 
a presente ação deve ser julgada procedente. 

Isto posto e pelo mais que dos autos consta, julgo PROCE
DENTE a presente ação promovida por FRANCISCO MURACA, AR
MANDO MARTINS GOMES e ANIBAL DOS SANTOS ALEIXO, e 
respectivas esposas JULIA REZENDE MURACA, MARIA IRENE 
GOUVEIA e MARIA GOMES ALEIXO, contra a MUNICIPALIDADE 
DE SÃO PAULO. Subsistente a presunção de domínio emergente dos 
títulos aquisitivos dos autores, declaro a ré não proprietária dos imó
veis referidos na inicial. E, via de conseqüência, dou por insubsistentes 
as notificações de fls. 75/78, na forma requerida às fls. 9. 

Por força da sucumbência operada, CONDENO a vencida 
ao pagamento de custas em reposição e honorários advocatícios, ora 
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. 

Sentença sujeita a duplo grau de jurisdição, devendo os au
tos, oportunamente, ser remetidos à Superior Instância. 

P.R.I.C. 

São Paulo, 25 de outubro de 1980. 

Luiz Antonio Ambra 
Juiz de Direito 
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ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO 
CÍVEL N9 25.864-1, da comarca de SÃO PAULO, em que é recor
rente o JUiZO "EX OFFICIO", sendo apelante a MUNICIPALIDA
DE DE SÃO PAULO e apelados FRANCISCO MURACA e OUTROS: 

A C O R O A M, em Quarta Câmara Civil do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo, adotado o relatório de fls. como par
te integrante deste, negar provimento aos recursos, por votação unâ
nime. 

O magistrado em longa, erudita e bem fundamentada deci
são, apreciou a controvérsia em todos os seus ângulos, limitando, in
clusive, de forma adequada, a declaração pretendida pelos autores: 
o primeiro casal, efetivamente, tem em seu favor a presunção de domí
nio resultante da transcrição de seu Htulo; os dois outros, aquela que 
deriva da inscrição de compromissos de compra e venda irretratáveis 
e irrevogáveis, devidamente quitados. 

No tocante à segunda declaração pretendida (inexistência 
de domínio da ré), a r. sentença também foi muito feliz na colocação 
que deu ao problema, especificamente no âmbito de uma ação declara
tória negativa: a Municipalidade de São Paulo, por não ter desfeito a 
presunção acima aludida, promovendo a anulação do registro dos títu
los dos autores, não podia pretender que se sobrepusesse a estes uma 
uma transmissão feita a non domino, qual seja a resultante da aprova
ção do loteamento. Embora, em tese, fosse esta suficiente para inte
grar ao patrimônio municipal as áreas destinadas às ruas, praças e ou
tros logradouros públicos, seria condição essencial a demonstração de 
ser o transmitente proprietário das áreas referidas à época da transmis
são. E seguramente isso não resultou comprovado. 

Da( por que negam provimento aos recursos para manter a 
r. sentença por seus próprios, jurídicos e bem lançados fundamentos 
aos quais nada há a acrescentar. 

O julgamento foi presidido pelo Sr. Desembargador AL
VES BARBOSA e dele também participaram os Srs. Desembargadores 
ALVES BRAGA e FREITAS CAMARGO, com votos vencedores. 

São Paulo, 2 de setembro de 1982 

MORETZSOHN DE CASTRO 
Relator 
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LOTEAMENTO - VENDA DE LOTES - INEXIST~NCIA DE TÍTULO DE 
PROPRIEDADE - CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DA CONFIGURA
ÇÃO, NO CASO, DO DELITO PREVISTO NO INCISO I DO ARTIGO 50 DA LEI 
N~ 6.76J!j/79, PORQUANTO QUER ABRINDO RUAS, QUER SIMPLESMEN
TE •"PASSANDO MÁQUINAS" PARA MELHORAR A APARÊNCIA DA GLE
BA, QUER VENDENDO EM PROFUSÃO OS LOTES A INCAUTOS COMPRA
DORES, OS RÉUS DERAM INÍCIO E EFETUARAM LOTEAMENTO SEM 
AUTORIZAÇÃO LEGAL E EM DESACORDO COM AS DISPOSIÇÕES DA 
CITADA LEI E DAS NORMAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. 

SENTENÇA. 

Vistos, etc. 

1. Trata-se de ação penal posta pelo Ministério Público do Es
tado de São Paulo pretendendo a condenação de JOÃO ELIAS DA 
ROCHA, RG. n9 14.242.214, qualificado às fls. 793, e de JOSÉ JA
CINTO SILVA, vulgo "Jobi", R.G. n9 5.612.616, qualificados às fls. 
794, nas sanções do artigo 50, I e § único, I e li da Lei n9 6.766 de 
19/ 12/1979 e artigos 342, § 1 Ç> e 299, ambos do Código Penal, c.c. os 
artigos 25 e 51 "caput" do mesmo diploma legal, acusados que foram 
de associarem-se para a realização de um loteamento clandestino a que 
chamaram "CONDOMfNIO SANTANA", e que executaram sem proje
to aprovado pela Prefeitura Municipal e sem registro na circunscrição 
imobiliária competente, sobre uma gleba contendo 19.430 metro qua
drados de terras, situada na localidade conhecida por "Jardim lguate
mi", Distrito de ltaquera, nesta Capital. Aduz a exordial que o denun
ciado JOÃO ELIAS DA ROCHA, ex-pedreiro e chacareiro no interior 
de Minas, celebrou com o acusado JOSÉ JACINTO SILVA, "Jobi", 
homem falante e envolvente, corretor imobiliário de profissão e titular 
da "I mobiliária Predial Atalaia Limitada", com sede na Estada do 
lguatemi, 2.550, mentor intelectual de toda a trama e quem gerenciou 
o empreendimento criminoso, celebrou, vinha dizendo, um instrumen
to particular de "promessa de cessão e transferência de direitos heredi
tários", transação mediada por "Jobi" entre o ex-pedreiro e os herdei
ros de José Felix da Silveira e Firmina Leme Silveira, por vinte milhões 
e oitocentos mil cruzeiros, a ser pago em parcelas; e, em seguida, es 
denunciados abriram ruas no interior da gleba e passaram a negocia~=· 
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lotes com terceiros a preços que variavam de oitocentos mil a hum mi
lhão de cruzeiros, pagável em cento e vinte ( 120) prestações mensais e 
crescentes. Acrescenta o Promotor denunciante que, para facilitar as 
vendas, não exigiram "sinal", mas concediam desconto de 30% sobre o 
valor total das primeiras 24 prestações, que eram recebidas antecipada
mente, "ficando assim os adquirentes temporariamente dispensados de 
outros pagamentos", habilitados então a "erigir sua moradia", e, assim, 
de julho a setembro- de 1980 negociaram eles mais de sessenta (60) lo
tes, outorgando aos adquirentes documentos particulares chamados 
"promessa de cessão de direitos, compra e venda de parte ideal de 
imóvel rural em condomínio". Ocorre que a gleba é do domínio de 
Sérgio Girotti e Silvio Girotti, consoante sentença proferida no Juízo 
da Segunda Vara de Registros Públicos desta Capital (feito n9 404/74), 
confirmada em grau de recurso e transcrita na repartição imobiliária 
competente, circunstância, como é óbvio, ocultada dos incautos adqui
rentes, os quais, após construirem com sacriHcio modestas residências, 
foram dali todos despejados em cumprimento de decisão judicial pro
latada na ação possessória proposta pelos leg(timos proprietários e pos
suidores do imóvel, feito n9 2853/80 da Décima Primeira Vara Cível 
da Capital, demanda esta que os denunciados também ocultaram das 
vítimas enquanto puderam, recebendo continuadamente as prestações 
até o último instante. Imputa, ainda, o Promotor de Justiça, aos de
nunciados, o fato de, na tentativa de descar'acterizar o delito por am
bos cometido e eximirem-se da responsabilidade criminal, convence
ram alguns adquirentes de lotes, pessoas incultas e coagidas pelas cir
cunstâncias, a prestarem falsos depoimentos perante a Autoridade 
Policial, afirmando nada haverem pago pelos lotes, recebidos gratuita
mente, bem como induziram-nos a assinar um documento com tal teor, 
ideologicamente falso, que trouxeram aos autos como prova. A de
núncia veio acompanhada do inquérito policial n9 197/81, do 419 
Distrito Policial da Capital, constante de vários volumes. 

A exordial foi recebida (fls. 745) e o Juízo da Segunda Vara de 
Registros Públicos da Capital remeteu documentos (fls. 755/777). Os 
réus fizeram juntar outros documentos (fls. 779/786 e 799/831), a 
Municipalidade de São Paulo requereu e foi admitida como Assistente 
da Acusação (fls. 796/797v9) e o Ju(zo da Décima Primeira Vara Cível 
dest::: t.:apital fez remeter documentos (fls. 833/965). Os réus foram 
interrogados (fls. 966/7 e 968/9) e ofertaram prévias oportunas (fls. 
973/975). Nove foram os testemunhos ouvidos em Juízo (fls. 987/993 
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e 1006v9/1008), havendo juntada de documento (fls. 995). Também 
na fase do artigo 499 da codificação instrumental, o Defensor de JOS!: 
JACINTO SILVA, "Jobi", juntou novos documentos (fls. 1020/1050). 
Arrazoou derradeiramente o Ministério Público para, a final, pedir o 
integral acolhimento da ação com a condenação dos réus nos termos 
da proposta original, impondo-se a "Jobi" medida de segurança, ante 
sua perigosidade (fls. 1056/1061). A Municipalidade de São Paulo se
gue na mesma esteira (fls. 1064/1066). O Defensor dos acusados, no
meados em substituição ao constituído que, regularmente intimado 
(fls. 1083), quedou-se inerte (fls. 1084), não localizando-se os réus 
para cientificação (fls. 1086 e 1091), alega ter inexistido dolo na con
duta de JOAO ELIAS que, quando adquiriu a gleba, nela já existiam 
duas ruas e, como o fato se deu em meados de 1980, e datando a nova 
lei de dezembro de 1979, perfeitamente excusável o erro. Ademais, 
era-lhe inexigível conduta diversa, pois "o desenvolvimento de um tra
balho de corretagem e venda de lotes", que já estava em curso, era "es
tritamente necessário à sobrevivêRcia do réu e sua família", estando 
pois em estado de necessidade. Acrescenta que, tratando-se de delito 
de mão própria, não podem os réus serem apenados pelo crime tipifi
cado no artigo 342, § 1 ~ do Código Penal e nada ficou apurado quan
to ao falso ideológico e, ainda que assim não fosse, o fato já estaria 
compreendido na figura do artigo 50 da Lei de Loteamentos, não po
dendo os réus serem responsabilizados duplamente por um só fato 
(fls. 1 086v9/ 1 087). 

Este é, essencialmente, o relato. 

2. RAZÕES DE DECIDIR. 

É da prova dos autos que o réu JOAO ELIAS DA ROCHA 
firmou com LOURDES SILVEIRA DE SANTANA e OUTROS, suces
sores de JOSÉ F E LIX DA SILVEIRA, um instrumento particular de 
"promessa de cessão e transferência de direitos hereditários" pelo qual, 
dizendo que entre os bens remanescentes dos deixados pelos finados, 
há uma área de 42.243 metros quadrados, destacada de área maior, 
objeto da transcrição n9 91.201 do Livro 3-BH, fls. 28, e 91.911 do 
mesmo livro, ambas do Nono Cartório de Registro de Imóveis da Capi
tal, de cuja área, retirando-se 13.000 metros quadrados reservados a 
JOSÉ NUNES consoante transação celebrada em autos de ação que 
tramitou pela 25~ Vara Cfvel da Capital, remanesciam 19.630 metros· 
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quadrados, área remanescente essa que os então "promitentes~eden
tes" negociavam com o comprador JOAO ELIAS pelo preço de vinte 
milhões e oitocentos mil cruzeiros, a ser pago em prestações, receben
do este "a posse precária da área negociada, podendo exercê-la livre
mente, a introduzir no local as benfeitorias que julgar necessárias, res
peitando a legislação em vigor" (sic, cláusula 1 H, doc. às fls. 13/14). 
Aliás, o negocio jurídico em análise previa também a rescisão em caso 
de não pagamento das prestações do preço nele ajustadas (cláusula 8~, 
fls. 13v<?), prevendo-se na cláusula 10~ que só após o pagamento de to
do o preço é que ELIAS poderia "fazer valer os seus direitos requeren
do a competente adjudicação nos respectivos processos de inventário" 
(fls. 14). É de se ver a esse propósito que JOÃO ELIAS, proprietário 
de um s(tio de três mil alqueires próximo à cidade de Promissão, Esta
do de Minas. Gerais, onde cria galinhas e porcos ademais de explorar al
guma lavoura para o próprio gasto, era conhecido do réu JOSÉ JACIN
TO SILVA de há muitos anos e que foi este quem intermediou a aqui
sição já noticiada e quem "praticamente fez tudo" e até ''fechou o ne
gócio" por JOÃO ELIAS (fls. 68/71). Logo em seguida à aquisição 
que data de 20 de junho de 1980 os réus passaram a vender lotes de 
terrenos destacados da referida gleba de terras, recebendo pecúnia à 
guisa de "entrada" e prestações mensais (fls. 16/18,43/65,127/141, 
que compõe o segundo volume, 146/307, que compõe o terceiro volu
me, 311/436, que compõe o quarto volume, 440/560, que compõe o 
quinto volume e finalmente 563/715, parte' dosextovolume). Como 
reconheceu o corretor de imóveis proprietário da "Imobiliária Atalaia 
Ltda.", o réu JOSÉ JACINTO SILVA, vulgo 1'Jobi", foram vendidos 
cerca de 60 lotes "num instante porque o negócio era realmente bom 
para os compradores" (fls. 68v9). Aliás tanto ele quanto JOÃO 
ELIAS não desconheciam a existência da ação de usucapião que foi 
promovida pelos irmãos Sérgio e Silvio Girotti nos idos de 1974 junto 
a 2~ Vara de Registros Públicos desta Capital, pela qual comprovada
mente adquiriram o domínio sobre o imóvel de qu'e se trata (fls. 68/71 
e 756/777). Os réus não só promoveram o parcelamento do solo, sem 
se preocuparem em legalizar o empreendimento, vendendo lotes a in
cautos compradores, como também fizeram na gleba a abertura de es
tradas que permitissem o acesso à gleba (fotos de fls. 19 e 20) admitin
do "Jobi" que efetivamente "deu uma passada de máquina" no terreno 
para melhorar a sua aparência (fls. 68v9). 

Como se vê, os réus não só firmaram uma esdrúxula transa
ção no dia 20 de junho de 1980 (fls. 13/14) como também em menos 
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de 60 dias promoveram um loteamento eminentemente clandestino. 
A prova colhida em Juízo dá conta de inúmeros negócios firmados 
com pessoas simples e incultas, que desemvolsaram suas parcas econo
mias, algumas das quais inclusive chegaram a erguer nos lotes assim 
"irregularmente adquiridos" moradias modestas e rudes (fls. 987/991 
e 1006/1008), sendo certo que ora era JOAO ELIAS quem tratava os 
negócios com os adquirentes (José Antônio da Silva, fls. 987, Elizeu 
Martins Pereira, fls. 989, Octacflio Astênio de Lima, fls. 990, Carlos 
Magno da Costa, fls. 991, Jurandir Nascimento dos Santos, fls. 1006, 
Vicente Cristiano, fls. 1007~), ora quem o fazia era "Jobi" (fls. 1007 
e 1 008), caracterizando-se portanto a associação consciente de ambos 
no infeliz empreendimento criminoso. 

O dano que de tal delito decorreu para a ordem pública foi 
de tal monta que grandes conflitos, com violência e vftimas, ocorreram 
na área conflitada, do que dão pálida idéia as pubilcações que a respei
to fizeram jornais da época (fls. 720/724). Sem dúvida que tais ocor
rências não só ferem a tranqüilidade pública como causam danos irre
paráveis à credibilidade dos órgãos públicos encarregados de fiscalizar 
os parcelamentos de solo, mormente em áreas tão densamente habita
das como o é a Capital de São Paulo. 

Trata os autos de loteamento evidentemente clandestino 
porquanto a coisa loteada não pertencia ao patrimônio do loteador, 
que assim vendeu lotes "a non domino", sem título que o autorizasse 
a tanto, impossibilitado até mesmo de atender quaisquer das exigên
cias estatuídas na lei para promoções desse jaez. Nisto é que constitui 
a clandestinidade, que difere da irregularidade do loteamento no senti
do de que os "parcelamentos urbanos irregulares são os que, tendo 
atendido a algumas exigências legais, não as atenderam na totalidade" 
(Manual Teórico e Prático do Parcelamento Uibano, de SÉRGIO A. 
FRAZÃO DO COUTO,§ 615, pág. 377). 

Por certo, pois, praticaram ambos os réus o delito previsto 
no inciso I do artigo 50 da Lei 6766 de 19 de dezembro de 1979, por
quanto quer abrindo ruas, quer simplesmente "passando máquinas" 
para melhorar a aparência da gleba, como admitiu "Jobi" (fls. 68v9), 
quer vendendo em profusão os lotes a incautos compradores, os réus 
deram início e efetuaram loteamento sem autorização legal e em desa
cordo com as disposições da citada lei e das normas do Município de· 
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São Paulo. Ao promoverem os negócios jur(dicos abundantemente 
provados nesses autos através de instrumento particular que intitula
ram de ''PROMESSA DE CESSÃO DE DIREITOS, COMPRA E VEN
DA DE PARTE IDEAL DE IMÚVEL RURAL E CONDOMfNIO", uti
lizando ademais capa altamente sugestiva aos espfritos simplórios de 
compradores despreparados, de cor azul escuro e grafado em garrafais 
letras brancas ''PRIMEIRO REGISTRO DE TfTULOS E DOCUMEN
TOS" e ainda "CARTORIO DR. ARRUDA" e mais "ESCRIVÃO: 
DR. MÁRIO DA CUNHA RANGEL, substituto DR. CARLOS AL
BERTO AULfCINO", os réus fizeram com que a conduta ficasse qua
lificada nos termos do § único inciso I do mesmo dispositivo legal. 
Fazendo-o sabidamente sem título legítimo de propriedade do imóvel 
loteado incidiram na hipótese prevista no inciso 11 do § único do arti
go 50 do mesmo diploma legal. 

A negativa de ambos em Ju(zo (fls. 966/969), no sentido 
de que não agiram dolosamente e desconheciam a ilegalidade do pro
cedimento não convence. Ambos confessaram sem rebuços perante a 
Autoridade Policial, presente o Promotor de Justiça Designado DR. 
GILBERTO BASTOS DOS SANTOS, garantia suficiente de que as de
clarações foram tomadas sem qualquer violência. As queixas de "Jobi" 
quanto a atuação do ilustre e respeitado Promotor de Justiça, mor
mente no que tange à diligência em que se 'procedeu a apreensão dos 
inúmeros documentos comprobatórios das já aludidas ''Promessas de 
Cessão, Compra e Venda de Parte Ideal de Imóvel Rural e Condomí
nio" não tem razão de ser. Entre as atribuições do Ministério Público, 
titular da ação penal, está a de acompanhar quando designado inquéri
tos policiais, requisitando à Autoridade Policial as diligências que en
tender necessárias e fiscalizando o fiel cumprimento da lei. De resto a 
busca e apreensão em estudo se fez com a observância das formalida
des da lei (artigos 240 "usque" 250 do Código d~ Processo Penal), de 
tudo lavrando-se termo circunstanciado (fls. 125 I 126). 

A abundante documentação que os réus carrearam ao pro
cesso em nada os auxilia. Com efeito, o fato de o Espólio de Antonio 
Joaquim de Santana haver ajuizado ação rescisória da sentença que de
clarou o domínio dos irmãos Girotti sobre a área em conflito (fls. 800/ 
831), não tem o condão de tornar lícita a conduta de quem, sem títu
lo regular de doml'nio, sem atender às exigências legais, se põe a pro
mover parcelamento do solo e a promover vendas de lotes de terreno 
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disso resultantes. A incrfvel "ação declaratória petitória incidental" 
(sic, fls. 1022) proposta pela PREDIAL ATALAIA contra a Prefeitura 
Municipal de São Paulo, sobre ser de difícil sucesso, ante os termos em 
que está posta, refere-se a uma área de terras situada no lugar denomi
nado "SfTIO LIMOEIRO" (fls. 1023). Ademais, a ação em referência, 
"dedaratória-petitória incidental", é mostra bastante de que "Jobi" é 
useiro e vezeiro na prática de loteamentos clandestinos, pois o mote da 
ação consistiu em que o Municfpio havia colocado um posto de escla
recimento na entrada do ilegal loteamento de terras do "Sítio Limoei
ro" para esclarecer os incautos adquirentes e aconselhá-los a depositar 
o valor das prestações do preço dos lotes que "adquiriram" na Caixa 
Econômica do Estado de São Paulo (item 4, fls. 1024). A propositura 
de ação consignatória por parte de "adquirentes" de lotes (fls. 1033/ 
1 037), serve tâ'o só para tornar mais sólida a acusação. E a ação decla
ratória (!}que JOÃO ELIAS DA ROCHA propôs contra "Jobi" e con
tra o Doutor GILBERTO BASTOS DOS SANTOS, Promotor designa
do para a coleta de provas no inquérito, constitui manobra pouco feliz 
da Defesa. Basta verificar que, caso tal ação fosse para valer mesmo, 
estar-se-ia diante de patrocfnio infiel (artigo 355 e § único do Código 
Penal) porquanto os advogados da Predial Atalaia, representada por 
"Jobi" na ação proposta contra a Municipalidade (fls. 1030), são os 
mesmos constitufdos por JOÃO ELIAS na ação proposta contra "Jo
bi", representante legal da Predial Atalaia (fls. 1047). Corno se vê, 
tem a mentira pernas curtfssimas ... 

Não colhe por igual a alegação de que os réus agiram em es
tado de necessidade. Tal excludente, como é remançoso, necessitaria 
ampla demonstração na prova. Ademais, como já se disse, JOÃO 
ELIAS é proprietário de imóvel rural no interior do Estado de Minas 
Gerais, "Jobi" é conhecido e antigo corretor de imóveis e não pode 
alegar ignorância da lei, além do que a prova revela que ambos agiram 
consciente e conjutamente, colhendo resultado financeiro altamente 
vantajoso. 

Os réus são acusados também de praticarem a conduta tipi
ficada no artigo 342, § 19, do Código Penal, tanto quanto aquela pre
vista no artigo 299 do mesmo diploma legal. É que segundo a denún
cia e como aliás resultou cumpridamente demonstrado, já em curso o 
inquérito policial e na tentativa de descaracterizar o delito os réus con
venceram José Josefino Lopes e Arlindo José da Silva, bem assim José· 
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de Andrade e José Rodrigues Montervâ'o a formularem declaração falsa 
perante a Autoridade Policial, afirmando que nada 'tinham pago pelos 
lotes e que os teriam recebido gratuitamente por força de doação que 
lhes fez JOÃO ELIAS (fls. 34, 30, 36 e 37), fato que comprovadamen
te é mentiroso (fls. 80 e 88). Fizeram ademais tais pessoas firmarem 
documento afirmativo das inocorrentes doações, cuja juntada aos au
tos cuidaram de promover (fls. 31 e 32). No que toca ao delito de fal
so testemunho é de ver-se que somente pode ser sujeito ativo, agente 
do delito, a testemunha mendaz, jamais pessoa diversa, consoante o 
melhor entendimento doutrinário e jurisprudencial ( RJT JSP n9 71, 
pág. 322), merecendo pois os réus absolvição dessa acusação por ati
picidade da conduta. 

Mas é fora de dúvida que o documento de fls. 31/32 retra
ta declaração eminentemente falsa e foi elaborada com a manifesta in
tenção de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, de sorte 
que tal conduta, bem caracterizada nesses autos, amolda-se ao tipo 
insculpido no precitado artigo 299 do estatuto repressivo. 

Os réus sâ'o tecnicamente primários, JOÃO ELIAS DA RO
CHA não registra nenhum envolvimento anterior em sua folha penal, 
mas "Jobi" conta com vários fatos criminai~ em sua estória. Este aliás 
foi o mentor de toda a trama criminosa e merece apenamento mais 
gravoso. À luz, pois, das diretrizes traçadas no artigo 42 da lei penal, a 
pena corporal de JOÃO ELIAS, nos termos do artigo 50, I,§ único, I 
e 11, da Lei 6766/79, ficará no mínimo de um (01) ano de reclusâ'o. A 
pecuniária, considerando tratar-se de proprietário rural e que auferiu 
grandes vantagens financeiras com a venda do que não lhe pertencia, 
ficará em cincoenta vezes o maior salário mínimo vigente no País. Pe
lo delito da falsidade ideológica, JOÃO ELIAS haverá de cumprir mais · 
um (01) ano de redusão e pagar multa de cinco mil cruzeiros (C r$ 
5.000,00), incidindo a regra do artigo 51 "caput" do Código Penal. 
JOSÉ JACINTO, a seu turno, pelo primeiro crime deverá cumprir dois 
(02) anos de reclusão e pagar multa de cem vezes o maior salário míni
mo vigente no Pafs, considerando, no particular, tratar-se de homem 
com vasto patrimônio material e o maiúsculo prejuízo que causou, 
com sua nefasta ação, a centenas de humildes operários. E pela falsi
dade ideológica, cumprirá dois (02) anos de reclusão e pagará multa 
de dez mi I cruzeiros (C r$ 1 0.000 ,00). Demais disso, como conseqüen
cia lógica da sua conduta, porque patente o abuso e a infração aos deve-
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res éticos do corretor de imóveis, ficará "Jobi" impedido de exercer 
esta profissa'o pelo prazo mínimo de cinco (05) anos, nos termos do 
artigo 69, IV, do Código Pena. 

3. DECIDO 

Ante o exposto, CONDENO o réu JOÃO ELIAS DA RO
CHA a cumprir dois (02) anos de reclusão e a pagar multas de cincoen
ta (50) vezes o maior salário mínimo vigente no País na data do paga
mento, mais cinco mil cruzeiros (C r$ 5.000,00), por incurso nas san
ções do artigo 50,§ único, I e li da Lei n9 6766/79 e 299 do Código 
Penal, c.c. os artigos 25 e 51 "caput" do Código Penal. E CONDENO 
o réu JOSÉ JACINTO SILVA, vulgo "Jobi", a cumprir quatro (04) 
anos de reclusão e a pagar multa igual a cem ( 100) vezes o maior salá
rio mínimo vigente no Pa(s, na data do pagamento, mais Cr$ 10.000,00 
(dez mil cruzeiros), por incurso nas penas do artigo 50,§ único, I e 11 
da Lei Federal n~ 6766/79, e artigo 299 do Código Penal, c. c. os arti
gos 25 e 51, "caput" dest& último diploma legal. 

Os réus tomaram rumo ignorado no curso do processo, re
velando-se inidôneos dos beneHcios quer do "sursis", quer do recurso 
em liberdade (artigos 57 do Código Penal e 594 do Código de Processo 
Penal). JOÃO ELIAS DA ROCHA, poderá, entretanto, obter a liber
dade condicional oportunamente. 

Nos termos do artigo 69, IV do Código Penal, aplico aJO
SÉ JACINTO SILVA, vulgo "Jobi", a pena acessória de interdição do 
exercício da profissão de corretor de imóveis pelo prazo de cinco (05) 
anos, comunicando-se ao Conselho Regional da categoria . 

.... 
Paguem proporcionalmente as custas do processo e tenham 

seus nomes escritos no Rol dos Culpados. 

Expeça-se-lhes ordens de prisão. 

São Paulo, 14 de fevereiro de 1984. 

EMANOEL TAVARES COSTA 
JUIZ DE DIREITO 
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No mesmo sentido: 

LOTEAMENTO - inexistência de plano aprovado - vio
lação do artigo 50, parágrafo único, incisos I e li da Lei n9 6.766/79 
- condenação do loteador - absolvição do advogado - sentença não 
transitada em julgado. 

Ação Penal- autos 009/81 - 27~ Vara Criminal. 

Sentença proferida pelo juiz ALVARO DIAS BARRENSE 
aos 24/08/83. 

LOTEAMENTO - inexistência de aprovação pelo Poder 
Público - ocorrência do delito capitulado no artigo 50, item I, pará
grafo único, ftens I e li da Lei n9 6.766/79- parcialmente proceden
te -sentença não transitada em juglgado. 

Ação Penal- autos 102/81 - 27~ Vara Criminal. 

Sentença proferida pelo juiz ALVARO DIAS BARRENSE 
aos 09/12/83. 

LOTEAMENTO - venda de lotes -Notificação da Muni
cipalidade - dúvida quanto ao domínio - inexistência de plano apro
vado - loteador condenado - Ação Penal procedente - sentença não 
transitada em julgado. 

Ação Penal- autos 1664/80- 16~ V""ara Criminal. 

Sentença proferida pelo juiz RONALDO VAZ COMPARA
TO aos 17/05/84. 
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