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Aatcl~il des Precuradertalle Munlci,it II• Sie Paulr 

TR£5 PALAVRAS, POR QUE NAO? 

Ao receber, com satisfa((ao, do Kiyoshi Harada, a informa((ao 
de que ja tinha pronto o material para a edi9ao do terceiro "Estudos 
de Direito Publico", que a "Gestao 87/89 ", ora apresenta, dele ouvi, 
em tom de afetuosa brincadeira, que deveria, como nos numeros 
anteriores, fazer sua apresenta((ao. Assim, como na primeira o ti
tulo fora "Uma palavra" e na segunda "Duas palavras", nesta opor
tunidade, certamente, seria "Tres palavras". 

Pois serao mesmo tres palavras. 

A primeira, de alegria por se ter conseguido resgatar a pro
messa da manuten((ao da publica((ao - sempre tao amea9ada pela 
escassez de recursos -, superando seu cronico atraso. 

A segunda, de prazer pefa leitura dos excelentes trabalhos 
laureados com o "Premia Trabalho Relevante de 1987", justificando, 
ainda uma vez mais, a necessidade da divulga((ao da produ((ao dos 
procuradores do Municipio de Sao Paulo, nao so no ambito da pro
pria classe, mas para todos aqueles que atuam no mundo do Direito. 

A terceira, de agradecimento e reconhecimento a dedica((ao 
e empenho com que o Kiyoshi, o Caste·l e todos os outros colegas 
que integram o Conselho Editorial da publica((ao, emprestam ao 
trabalho de preparar a revista. 

Af estao as "Tres Palavras ", que, certamente, no proximo 
numero, serao quatro, pois nunca me faltara estfmulo e disposi((ao 
para tao agradavel e gratificante mensagem. · 

ALVARO LUIZ BRUiADIN FURTADO 
Presldente 
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DA VERBA HONORARIA NAS AC0£S DE DESAPROPRIACAO 

Amarilis Nogueira Cumino Chiurco - Desap. 
Livia Maria Armentano K. Zago - Fisc. 

Marizilda Preti Esteves de Lima - Desap. 
Nelson Luiz Nouvel Alessio - S.J.-G 

Sumario: 1. 0 § 1.• do artigo do DL 3.365/41. 2. Fixac;:ao do percentual da 
Verba Honoraria Advocatfcia. 3. lnclusao dos Juros Compensat6rios e Mo· 
rat6rios na Base de Calculo dos Honorarios de Advogado. 4. Criterios 
para a fixac;:ao da Verba Honoraria: base de calculo e correc;:ao monetaria 
da oferta. 5. Descabimento da Verba Honoraria Advocacia. 6. Honorarios 
Advocatfcios na Desistencia da Desapropriac;:ao. 7. Transac;:ao das partes 
e Honorarios de Advogado. 8. Honorarios Advocatfclos nas Desapropria
c;:oes lndiretas. 9. A Verba Honoraria no · Direito Projetado. 

1. 0 § 1: do artigo 27 do DL 3.365/41. 

Regula a materia da verba honoraria advocatfcia, nas de
sapropriac;oes, o § 1.0 do artigo 27 do DL 3.365/41. 

!: certo que os honorarios advocatfcios nas desapropria
c;oes, segundo o que determina o dispositive legal acima citado, 
deve ter como base de calculo a diferenc;a entre a inderiizac;ao fixa
da e a oferta. 

Todavia, nao e menos seguro que, nas desapropriac;oes por 
utilidade ·publica de predio urbana residencial, pode sujeitar-se a 
imissao previa na posse a complementac;ao da oferta inicial ate o 
montante de 50% do valor provisoriamente fixado para o im6vel, 
em consonancia com o estatufdo pelo Decreto\Lei n.0 1.075/70. 

Daf, a oportunidade da seguinte indagac;ao: deve o deposito 
\ 

complementar somar-se a oferta inicial, para assim, calcularem-se 
os honorarios sabre a diferenc;a entre a indenizac;ao fixada e aquelas 
parcelas somadas? 
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Na verdade, embora hoje esta indaga9ao possa ser respol'l'" 
dida com seguran9a, ja houve grande divergencia jurisprudencial a 
respeito. 

Existia uma corrente de nosso direito pretoriano, para a 
qual o deposito complementar integrava-se a oferta inicial, apuran
do-se deste modo a diferen9a com a indenizac;ao arbitrada, dife
renc;a esta que serviria de base para o calculo da honoraria advo
catfcia. 

Tal entendimento de nossos Tribunais tinha por sustentacula 
a tese de que e o valor e.fetivamente depositado para a imissao 
previa aquele que deve atuar como oferta, e, nao, o valor indicado 
na petic;ao inicial para a eventual aceita9ao do expropriado. 

Em contraposic;ao, ha os que sustentam que· os honorarios 
advocatfcios devem ser calculados sabre a diferenc;a entre o pre90 
oferecido e o valor da indenizac;ao, nao considerando, para este 
fim, o deposito 'efetuado para imissao provisoria na posse. 

Este ultimo entendimento e o que prevalece pre·sentemente, 
inclusive no Supremo Tribunal Federal, posto que nao mais se dis
cute que o pre9o oferecido e inconfundfvel com o arbitramento pro
visorio para o fim de imissao na posse. lsto porque a oferta do 
prec;o e ato da parte, enquanto que a fixac;ao provisoria do valor do 
imovel e ato do Juiz, ou seja, prestac;ao jurisprudencial incompleta a 
favor do expropriado, para qu~ se antecipe ato de execu9ao (imissao) 
pedido pelo expropriante. 

Oeste modo, sedimentou-se o entendimento de que, para 
o calculo · dos honorarios advocatfcios, nao se considera o deposito 
efetuado para imissao na posse, mas somente a oferta feita pelo 
expropriante. 

Transcreve-se, pela oportunidade da citac;ao, o quanta con-
clui a este respeito Jose Carlos de Moraes Salles, "in verbis": 

"Efetivamente, se· o § 1.0 do art. 27 do Decreta-Lei n.0 3.365/41 
so alude a diferen9a entre o valor da indeniza9ao fixada na 
sentenc;a e o prec;o oferecido pelo expropriante, para calculo 
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dos honorarios advocatfcios devidos ao expropriado, nao 
ha por · que considerar para efeito do mencionado calculo 
- o valor do deposito ou de sua complementa9ao para fins 
de imissao de posse, ao inves do valor da oferta. Esta ultima 
e que, "ex vi/egis", deve ser sempre levada em conta". 

(in A desapropria9a0 a luz da doutrina e da jurisprudencia 
- Sao· Paulo, Ed. Revista dos Tribunals, 1980, pag. 550). 

2. Fixa~io do percentual da verba honoraria advocaticia. 

Sobre a diferen9a legal acima apontada incide o percentual 
da verba honoraria, cuja chamada "taxa usual" ja foi fixada pelos 
Tribunals em 6%, como praxe. 

Pretendia-se que as a96es expropriat6rias nao exigissem do 
profissional o melhor de sua capacidade, sendo sua atua<;ao compa
rada com as profissoes de corretor de im6veis e a de perito. 

Ainda hoje, procura-se apoio em tal simile, a pretexto de 
reduzir os honorarios de advogado em grau de recurso. Embora nem 
todos entendam viavel tal compara9ao, a mesma e usada, em virtude 
de mais se aproximarem essas atividades do espfrito da a9ao expro
priat6ria (contenda respeito do justo pre9o), em qualquer objetivo, 
entretanto, de desabonar o trabalho do patrono do expropriado. 

Na RT 388/209, o voto do ilustre relator Bandeira de Mello 
deixa claro a posi9ao adotada, ao analisar o trabalho do advogado 
nas a96es expropriat6rias, trabalho esse qualificado de "pequena 
monta ". Ele se cinge, em geral, a discussao do pre9o e por isso 
se vale dos elementos oferecidos pelo assistente tecnico. De regra, 
inexiste o debate sobre questoes de direito, nem ha problemas com
plexos de fato a serem analisados. 

No entanto, embora ainda respeitando a "taxa usual", nota-se 
a forma9ao de uma corrente pretoriana, cuja tendencia e a elevac;:ao 
do percentual ao mfnimo de 10% em harmonia com o § 3.0 do arti· 
go 20 do C.P.C. 
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A questao e enfocada outrossim, sob o prisma do chamado 
principia da condil;:ao financeira das partes para a fixa~;:ao da verba 
honoraria, expresso no § 4.0 do artigo 20 do C.P.C., destacando-se 
entre as exce~;:oes ali consignadas a hip6tese da Fazenda Publica 
vencida. 

0 dispositive legal supra referido acolhe o principia da 
aprecia~;:ao eqi.iitativa, que e o julgamento segundo a livre aprecia~;:ao 
do magistrado, baseado nos elementos especificos do caso particular, 
mas sempre dentro dos limites do justa. 

No entender de Rubens Limongi Fran~;:a ("in" Manual Pratico 
das Desapropria~;:oes, Ed. Saraiva, 1978), o justa tern seus parametres 
nas alineas "a" e "c" do § 3.0 do artigo 20 do C.P.C. 

Evidentemente, estes dais parametres devem ser cotejados 
com o § 4.0 do mesmo artigo 20. 

Alem das balizas ja mencionadas, nao deve ser olvidado o 
§ 1.0 do artigo 27 do DL 3.365/ 41, cuja combina~;:ao com os demais, 
quanta a base de incidencia, e indispensavel. 

Referido dispositive fixa a verba em propor~;:ao da diferen~;:a 
entre a oferta e a indeniza~;:ao, simplesmente. E uma norma de natu
reza especial que nao se preocupou em mencionar percentagem 
minima ou maxima, a ser observada sabre aquela diferen~;:a. 

0 C6digo de Processo Civil, que sucedeu aquela norma, 
nao a alterou e nem e com eta incompative·l, razao pela qual a 
fixa~;:ao dos honorarios em combina~;:ao de ambas as legisla~;:oes tern 
sido admitida, atendendo-se especificamente ao caso concreto. 

0 Prof. Yussef Cahali, em seu artigo "Honorarios de Advo
gado no Processo Expropriat6rio" ("in" Jurisprudencia Brasileira, 
tomo II - Ed. Jurua, 1978, pg. 35), discorda desse estudo conjunto 
das duas legisla~;:oes, encontrando na decantada omissao da lei desa
propriat6ria quanta a fixa~;:ao de urn percentual a ser aplicado sabre 
a diferen~;:a apurada, uma valvula de escape para o prudente arbf
trio do julgador na sua fixa~;:ao, sem necessidade de se recorrer, a 
pretexto de complementa~;:ao do sistema (Lei das Desapropriar;oes, 
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art. 42), pretensamente omisso, a regra da sucumbencia que se re
produziu no novo C6digo de Processo; ora, "havendo legislac;ao es
pecffica, e sendo claro os seus termos, nao ha como fater uso da 
legislac;ao generica para nesta, col her direitos mais amplos ". ( 1.8 

Turma do Supremo Tribunal, 20/08/74, Rodrigues Alkmin, RTJ 
71/795). 

A jurisprudencia dominante tern dosado o criterio combi
nado da Lei de Desapropriac;oes com a do C6digo de Processo Civil, 
aplicando-se ainda, algumas vezes, a antiga taxa usual de 6%, face 
as caracterfsticas de cada caso. 

Em media, a taxa de honorarios nao ultrapassa aos 10%, 
acontecendo, porem, vez por outra, que sejam fixados em ate 20%, 
em hip6teses de indenizac;ao de pequena monta. 

Ha casos, outrossim, cuja fixac;ao chega somente a 4%. 

Assim sendo, nao parece que a adoc;ao das normas previs
tas no art. 20, § 3.0 do C.P.C., desde que combinadas com seu § 4.0

, 

tenha sido, ate agora, prejudicial ao erario, uma vez que, de urn 
modo geral, nao se tern ultrapassado o mfnimo de 10%. Contudo e 
fundamental que se insista na fixac;ao dos honorarios em 6%, de 
acordo com a antiga praxe pretoriana. 

3. lnclusao dos juros compensat6rios e morat6rios na base 
de calculo dos honorarios de advogado. 

E pacifica a jurisprudencia hodierna, no sentido de que 
sao devidos em desapropriac;ao juros compensat6rios a taxa de 12%, 
contados a partir da data da previa imissao na posse, como uma 
compensac;ao ao expropriado pela perda antecipada do bern. 

Unificaram-se nossos julgados, na senda de que, ao lado dos 
juros ditos compensat6rios, sao devidos tambem os juros morat6rios, 
estes contados a partir do transito em julgado de decisao, justifi
cando-se pela eventual demora no pagamento da indenizac;ao. 
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lgualmente, foi sedimentado em nossos . Tribunais o con
ceito de que, integrando os juros, tanto os compensat6rios, quanta 
os morat6rios, a propria indenizac;ao, os mesmos completam a base 
de calculo dos honorarios advocatfcios. 

Foi ardua a luta travada, a fim de que nao se agregassem os 
juros a base de calculo dos honorarios. 

Argumentava-se com o disposto no art. 27, § 1.0 da Lei das 
Desapropriac;6es, que determina a incidencia dos honorarios sabre 
a diferenc;a entre a oferta e a indenizac;ao, e nao a condenac;ao. 

Os julgados pendiam ora para urn lado, ora para outro, ate 
que unificou-se o entendimento de que, indenizac;ao ou condenac;ao 
serviam para designar o total proveito economico, a ser auferido 
pelo expropriado. 

Foi definitive o acolhimento dessa tese pelo Supremo Tri
bunal Federal, dando forc;a aos que a sustentavam e que acabaram 
dominando o entendimento dos demais. 

Assim: "incluindo-se no "quahtumll indenizat6rio os juros 
compensat6rios quando da fixac;ao dos honorarios de advogado II RE 
conhecido e provido. (S.T.F. 1.• Turma, RE 91.155-3-SP, Rei. Min. Rafael 
Mayer- j. 27/11/79, VU, DJU 21/12/79, pg. 9.667). "Os hononirios 
devem ser contados sabre a diferenc;a entre a oferta e o prec;o final, 
compreendendo-se, neste, os juros compensat6rios, atendida a cor
rec;ao monetaria. Apelo desprovidoll (TJRJ, 2.3 Cam. C., Ap. Cfvel n.o 
8.212 - RJ, Rei. Des. Roque Batista; j. 22/05/79 - VU, D.O. R. J. 
03/ 07/80, pg. 55). "A correc;ao monetaria deve recair sabre a dife
renc;a entre a quanti a oferecida e o valor total da condenac;ao II (1.8 T., 
Rei. Cunha Peixoto, 21/10/75, DJU 13/02/76, n.0 31, pg. 900); "na 
verdade, os juros morat6rios compreendem-se no principal. Anote-se 
que os honorarios estao definidos como parcela da condenac;ao 
principal (art. 27, § 1.0

, do DL 3.365/41 - redac;ao da Lei Federal 
2.786, de 1956), o que forc;a a conclusao de que sabre esta verba 
recaem tambem os juros legais (art. 154 do C.P.C.) 11 (1.8 Turma do 
S.T.F. 19/03/74 - Rei. Luiz Gallotti, RTJ 69.900). 
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Oeste modo, nos dias de hoje, nao resta mais nenhuma voz 
contraria ao entendimento de que os honorarios advocatfcios incidem 
sabre a diferen<;a entre a oferta e a indeniza<;ao fixada, inclufdos 
nesta os juros compensatorios e moratorios, sem caracterizar, tal 
tese, negativa de vigencia do art. 27, § 1.0 da Lei das Desapropria<;6es. 

4. Criterios para a fixac;ao da ve_rba honoraria: base de 
calculo e correc;ao monetaria da oferta. 

Apos inumeros debates, fixou-se a jurisprudencia local, a 
partir da Sumula n.0 6 do E. Segundo Tribunal de Al<;ada Civil do 
Estado de S. Paulo, a exemplo do que ficava estabelecido nas demais 
unidades da Federa<;ao, de que a base de incidencia dos honorarios 
seria a diferen<;a entre a oferta e a indeniza<;ao, diferen<;a essa que 
seria corrigida monetariamente atraves de urn unico fndice. 

A partir daf, consideravam os magistrados que a oferta 
tambem estaria sendo atualizada. Crescendo urn dos termos, ou seja, 
a indeniza<;ao, por via de corre<;ao, necessariamente haveria de 
crescer o outro, sob pena de distor<;ao. Logo, ao inves de corrigir 
apenas urn dos polos de uma mesma rela<;ao, corrigiu-se a propria 
rela<;ao, apurada entre urn e outro, num mesmo momenta. 

Dessa forma, nao foi feita uma corre<;ao monetaria pura
mente direta da ve·rba honoraria, vez que carente de lei especffica, 
mas, por via de consequencia, atendeu-se a uma necessidade pre
mente, ditada pela crescente infla<;ao e perda do poder aquisitivo, 
deflagrada pela demora entre o infcio da demanda e a real percep
<;ao da indeniza<;ao. 

Face ao carater mutavel predominante nas rela<;oes jurfdicas, 
de conformidade com determinado entendimento no tempo e no es
pa<;o, tal criteria encontra-se em permanente aperfei<;oamento pre
valecendo atualmente, em nossos Tribunais, a tese de que a oferta 
e a indeniza<;ao devem ser corrigidas uma e outra, separadamente, 
por Indices distintos: a oferta desde seu deposito e a indeniza<;ao 
a partir da data do laudo judicial. Apurada a diferen<;a, sabre a 
mesma seria aplicada a taxa correspondente a verba honoraria. 
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Ha atentar-se para que a apurac;ao da diferenc;a entre a 
oferta e a indenizac;ao paute-se por urn ·dos seguintes criterios: I -
corrige-se a oferta desde seu deposito ate a data do laudo, subtrain
do-se o valor assim obtido da avaliac;ao singela; ou II - corrige-se 
a oferta desde seu deposito ate a _data da conta de liquidac;ao; do 
mesmo modo atualiza-se o valor da avaliac;ao desde a data do laudo 
ate a da elaborac;ao da conta de liquidac;ao; procedendo-se, entao, a 
subtrac;ao das parcelas. 0 que nao pode ser aceito e subtrair-se a 
oferta (corrigida desde o deposito ate a data do laudo) da avaliac;ao 
(esta corrigida a data da elaborac;ao da conta de liquidac;ao); pois, 
neste caso, estaria configurada uma defasagem entre -o termo final 
da atualizac;ao de cada uma das parcelas. 

0 intuito, assim, e o de fixar-se o valor real ofertado, a fim 
de que o mesmo nao se perca no tempo, operando-se uma regressao, 
face ao que ja foi conquistado em nosso direito. 

A correc;ao monetaria bilateral para efeito de calculo dos 
honorarios advocatfcios ja e materia sumulada pelo STF sob n.o 617 
que assim prescreve: 

"A base de calculo dos honorarios de advogado em desa
propriac;ao e a diferenc;a .entre a oferta e a indenizac;ao, 
corrigidas am bas monetariamente ". 

5. Descabimento da verba honoraria advocaticia. 

No que se respeita a verba honoraria advocatfcia, em ma
teria expropriatoria, interessante ressaltar 'tambem, algumas hipo
teses nas quais ela e descabida. 

a) A primeira delas, que ensejou recente e inaugural jurispru
dencia, refere-se ao valor da oferta inicial que, se atualizada, reve
la-se superior ao valor encontrado no laudo aceito. Neste caso, impoe 
como consequencia o descabimento da condenac;ao do expropriante 
ao pagamento da verba honoraria advocatfcia. 
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Nas ac;oes expropriat6rias, o criteria adotado para a fixac;ao 
da verba honoraria advocatfcia e o preconizado pelo art. 27, § 1.0 do 
DL 3.365/41: 

"A sentenc;a que fixar o valor da indenizac;ao, quando este 
for superior ao prec;o oferecido, condenara o desapropriante 
a pagar honorarios de advogado sabre o valor de diferenc;a ". · 

0 texto legal claramente expoe a condic;ao, que gera a 
obrigac;ao do pagamento dos honorarios advocatfcios: indenizac;ao 
fixada superior ao valor da oferta. 

A nao ocorrencia desta condic;ao, e 6bvio, libertara o expro
priante do onus da sucumbenci3. 

Existem casos em que a oferta devidamente atualizada, re
presente valor superior ao prec;o fixado, como sendo o da justa 
indenizac;ao. 

Se o expropriado contestou par simples amor a demanda 
(pais justa era o prec;o oferecido). a sucumbencia, nos termos do 
art. 30 do DL 3.365/ 41, a ele cabe, devendo ser aplicado o art. 20 
"caput" do C.P.C.: 

"A sentenc;a condenara o vencido a pagar ao vence·dor as 
despesas que antecipou e os honorarios advocatfcios ". 

Efetivamente ja existem alguns julgados, que, par suas ca-
racterfsticas peculiares, merecem ser trazidos a colac;ao: 

I - Autos n. 0 158/80 - expropriado: Antonio Drigo. Sen" 
tenc;a proferida pe/o MM. Juiz da 2. 8 Vara da Fazenda Mu
nicipal, Dr. Joao Batista Lopes. 

"No tocante ao onus da sucumbencia, o caso presente ofe
rece uma peculiaridade: como demonstrado na crftica do assistente 
tecnico do expropriante, o valor da oferta inicial, se devidamente 
atualizado, alcanc;ara importancia superior a avaliac;ao constante do 
laudo aceito. Desse modo se o valor da oferta depositada e superior 
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ao da avaliac;:ao, a sucumbencia e do expropriado, como ressaltado 
no v. ac6rdao reproduzido no memorial do expropriante, que con
firmou sentenc;:a proferida pelo ex-titular desta 2." Vara da Fazenda 
Municipal. Essa soluc;:ao corresponds, certamente, no caso vertente, 
o expropriante nao foi vencido. Diante disso arcara o expropriado 
com as despesas do processo, na forma do art. 20, "Caput", do 
C.P.C. Pela mesma razao sao indevidos juros compensat6rios e mo
rat6rios . 

II - Autos n. 0 676/82 - expropriado: Gio Ratto Acnelli e 
esp6/io de Fiorenza Ratto. Senten9a proferida pelo MM. Juiz 
da 2." Vara da Fazenda Municipal, Dr. Jose Geraldo Barreto 
Fonseca. 

"Assim, para que sej~ verdadeira justic;:a, e nao se desco
nhecendo a Sumula n.0 6 do Egregio Segundo Tribunal de Alc;:ada 
Civil, e irrecusavel que a oferta feita pela Prefeitura foi maior ate 
do que a indenizac;:ao ora fixada, e que os frutos do deposito feito 
para a imissao de posse ja o elevara a quantia superior a da inde
nizac;:ao ora fixada. A sucumbencia, portanto, nos termos do disposto 
no art. 30 da Lei de Desapropriac;:oes e dos expropriados que de
verao pagar as custas processuais. Nao ha condenac;:ao de honora
rios em favor da expropriante porque nos termos do § 1.0 do art. 27 
da mesma lei apenas o expropriado tern direito a eles quando o prec;:o 
fixado for superior ao oferecido". 

Ac6rdao proferido na apela9ao civet n. 0 55.866-2. Ape/ante 
Dr. Curador de Ausentes pe!o esp6/io de Fiorenza Ratto -
Ape/ada a Municipalidade de Sao Paulo. 

"A segunda consequencia diz respeito a responsabilidade 
pelas despesas do processo. 

Se o valor da oferta depositada e superior ao da avaliac;:ao, 
como restou demonstrado, a sucumbencia e do expropriado. A ele e 
que compete, nos termos do art. 20, "Caput", do C.P.C., as despesas 
do processo. 0 expropriante nao esta sujeito ao pagamento das 
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custas, nem dos salarios dos peritos, pois nao foi vencido certo como 
ficou, na sentenc;a que o valor da indenizac;ao e superior ao da oferta." 

b) Em sendo revel a parte vencedora, nao se podera con
denar o sucumbente ao pagamento de honorarios, vez que o ven
cedor nao experimentou qualquer despesa; nao se justificando, por 
logica consequencia, a inclusao de tal verba na composic;ao de seu 
patrimonio. 

0 fato de o expropriado necessitar de advogado para o le-
vantamento do prec;o nao justifica a imposic;ao desta verba. 

Assim ja decidiu a 2.• Camara do 2.0 TAC/SP: 

"Merece reparo a sentenc;a, ainda que sob a forma de simples 
esclarecimento, quanto a equivocada concessao de honora
rios sob condic;ao de uma eventual futura intervenc;ao do 
reu na ac;ao; este se fizera revel ate agora. A formula dos 
decisorios e contra ria aos princfpios ". 

c) A intervenc;ao do Ministerio Publico, nas Desapropria
c;oes, ocorre mais · frequentemente nos casos de expropriado citado 
por .edital (ausente) ou quando ha menores e incapazes, intervindo, 
entao, a Curadoria de Menores e lncapazes. 

Por nao agir o Ministerio Publico, nestes casos, como titular 
da ac;ao por direito proprio, como parte, mas no exercfcio da Cura
doria, preservando interesses privados, descabe a fixac;ao de hono
rarios advocatfcios, como tern ocorrido em alguns casos. 

Vale citar a lic;ao contida em Acordao proferido pelo 1.0 

Grupo do TA Civ. S.P. "in" julgados 31/3B2, do qual foi relator Ennio 
de Barros: 

"A lei, ao estatuir a regra da sucumbencia, o fez tendo pre" 
sente a e·xata composic;ao da lide, afastando do vencedor da 
causa os onus da honoraria advocatfcia, que, se suporta 
pelo mesmo vencedor, e nao pelo vencido, esvaziaria o con
tingente condenatorio. Oaf falar no pagamento dos honora
rios da parte vencedora. Ora, o reu, representado pela Cura-
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doria de Ausentes e lncapazes, nao teve o patrocfnio de 
qualquer advogado, e, sim, do representante do Estado com 
fun~;ao especffica e emergente do dever, auto-impasto pelo 
Estado, de manter o princfpio do contradit6rio, atividade 
que se remunera em genera, pela carga tributaria que e re
colhida pelo Estado para ministrar a Justi~;a . lnexiste, no 
caso, previsao ou suporte legal para a constitui~;ao, como 
renda do Estado, da honoraria eventualmente arbitrada; 
quando o legislador o quis, o fez de modo expresso. Ao 
Estado, por dever de prote~;ao ao cidadao, cabe assistir ao 
reu revel citado por edital e, consequentemente, em sua or
ganiza~;ao conta com aparelhamento proprio para esse fim, 
compreendendo-se entre as despesas or~;amentarias as des
pesas de manuten~;ao desse servi~;o. E porque o sentido 
finalfstico da denominada regra do sucumbimento e o de 
assegurar o ressarcimento de urn prejufzo, pouco importa a 
conten~;ao da verba nas despesas judiciais ". 

6. Honorarios advocaticios na desistencia da desapropria~ao. 

t lfcito a Administra~;ao, a qualquer tempo, desistir da 
a~;ao expropriat6ria. 

0 unico limite a desistencia esta no termino do processo 
e no recebimento do pre~;o. 

A responsabilidade do expropriante pelo pagamento de ho
norarios de advogado esta sempre presente, exceto no caso de de
sistencia antes da contesta~;ao do expropriado; salvo as hip6teses de 
necessaria interven~;ao do advogado face ao requerimento de imissao 
previa na posse do im6vel residencial, ou quando a desistencia origi
nar-se de questoes de direito suscitadas pelo expropriado em inter
ven~;ao antecipada. 

Outrossim, ha que se levar em conta a fase da a~;ao. 

A norma geral e a de· que a fixa~;ao dos ho.norarios deve 
ser feita segundo o princfpio da equidade, sendo aconselhavel, neste 
caso, sejam os mesmos arbitrados em quantia determinada. 
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·No entanto, se a desistencia ocorrer ap6s a condenac;ao, 
quando ja arbitrados os honorarios, estes sao devidos de acordo com 
a sentenc;a. 

Na Apelac;ao Cfvel n.0 82.651, o TFR proferiu decisao publi
cada no DJU de 30/06/83, cuja ementa bern expressa a regra geral, 
valendo ser transcrita: 

"Desapropriac;ao - Desistencia - Honorarios Advocatfcios. 
Antes de findo o processo com o recebimento do prec;o, 
pode o expropriante desistir da ac;ao, independentemente do 
consentimento do expropriado. Nesse caso, os honorarios 
advocatfcios devem ser fixados, com equidade, pelo Juiz, 
como no caso ". 

7. Transa~ao das partes e honorarios de advogado. 

Sabidamente, a transac;ao e 0 instituto, pelo qual OS inte
ressados previnem ou terminam urn litfgio, mediante concess6es 
mutuas, relativamente a seus direitos patrimoniais. 

Assim, se em determinada desapropriac;ao, expropriante e 
expropriado celebram urn acordo, extingue-se a causa com julga· 
menta de merito, sem que, contudo, haja vencido ou vencedor. 

Oeste modo, nao havendo disposic;ao em contrario no acor
do firmado, cada uma das partes pagara os honorarios de seu respec
tive advogado. 

De conseguinte, e forc;oso concluir que as partes tern plena 
liberdade para convencionarem que esta ou aquela pagara os hono
rarios advocatfcios do procurador da outra; nao havendo, no entanto, 
qualquer estipulac;ao neste sentido, entender-se-a que os honorarios 
dos advogados serao suportados pelos seus respectivos constituin
tes, ja que a transac;ao interpreta-se restritivamente. 

8. Honorarios advocaticios nas desapropria~oes indiretas. 

Nas ac;6es ordinarias de indenizac;ao por apossamento a~mi
nistrativo (as chamadas desapropriac;6es indiretas), a honoraria advo-
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catfcia deve ser calculada sobre o total da condena<;:ao, isto e, prin
cipal, juros e corre<;:ao monetaria. 

Neste aspecto, e exemplo de jurisprudencia assente o ac6r-
dao, cuja ementa segue transcrita: 

"Desapropria<;:ao - lndeniza<;:ao - Juros Compensat6rios -
Juros Morat6rios - Honorarios Advocatfcios - C6digo de 
Processo Civil, art. 20 - Lei de Desapropria<;:6es, art. 27. 

Face ao novo diploma processual, consubstanciado no C6-
digo de Processo Civil de 1973, nada impede, mas ao con· 
trario tudo aconselha, se adote, como regra, o criteria, ob· 
jetivo e razoavel, do mfnimo e do maximo af previstos, ou 
seja, a faixa de 10% a 20% sobre a base de incidencia, 
seja ela o valor da condena<;:ao, seja ela o valor da diferen<;:a 
entre a oferta e a indeniza<;:ao ". 

(Apela<;:ao Cfvel n.0 24.535 - Sao Caetano do Sui, - Ape
lante: Prefeitura Municipal de Sao Caetano do Sui - Apela
dos: Pavel Behringer e s/m - Rei.: Juiz Toledo Assump<;:ao 
- j. em 20/02/75.......: 2.0 TACSP- "in" Jurisprudencia Bra· 
sileira, Editora Jurua, 1978 - 11 vol., pag. 305). 

Logo, os honorarios advocatfcios nas a<;:6es de desapropria
<;:ao indireta, devem ser fixados com fundamento nos §§ 3.0 e 4.0 do 
art. 20 do C6digo de Processo Civil; nao se levando em conside
ra<;:ao a regra do art. 27, § 1.0 do Decreto-lei n.o 3.365/41, pois, se 
nao ha oferta, nao se pode cogitar da aplica<;:ao, por analogia, da
quele dispositive inserto na Lei de Desapropria<;:6es. 

9. A verba honoraria no direito projetado. 

0 anteprojeto de lei sobre desapropria<;:6es preve em seu 
art. 43 que: 

"As custas processuais, as despesas extrajudiciais e os ho
norarios do advogado, do perito e dos assistentes tecnicos 
constituem onus do sucumbente, na forma seguinte: 
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I - OS honorarios do advogado sao fixados em 20% sabre 
a diferen<;a entre o valor proposto pelo expropriante na oca
siao do procedimento ami gavel e o da indeniza<;ao ". 

Em nossas crfticas a este anteprojeto, foi ressaltado que: 

1 - o percentual deveria ser abolido; 

2 - o percentual nao pode ser fixo, par impossibilitar sua 
dosagem de acordo com o valor de sua base de calculo; 

3 - o percentual fixo pode, ainda, gerar injusti<;as, ja que ha 
causas de elevado valor que nao exigem grande traba!ho, e outras 
de diminuto valor que demandam maiores esfor<;os dos advogados; 

4 - e pre·ciso conferir ao Juiz a flexibilidade no arbitra
mento dos honorarios advocatfcios, considerando o grau de zelo pro
fissional, o Iugar da presta<;ao do servi<;o, o trabalho realizado pelo 
advogado e o tempo exigido para sua execu<;ao. 

Ha de prevalecer pais, para a fixac;ao da verba honoraria, a 
apreciac;ao equitativa do Juiz. 
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MANDADO DE SEGURAN~A IMPETRADO CONTRA ATO JUDICIAL 

Antonio de Oliveira Moruzzi 
Procurador em exercfcio no Departamento de Desapropriac;:oes 

da Procuradoria Geral do Municipio - SJ 

Excelentissimo Senhor Doutor Juiz Desembargador 
Presidente do Egregio Tribunal de Justi~a do Estado de 
Sio Paulo · 

A MUNICIPAL/DADE DE SAO PAULO, por seu procurador que 
esta subscreve, vern, mui respeitosamente, com base no artigo 153, 
§ 21 da Constituic;:ao Federal e com os preceitos das leis n.0 1.533, 
de 31 de dezembro de 1951 e 4.348, de 26 de junho de 1964, impetrar 
MANDADO DE SEGURAN9A com concessao de liminar contra des
pacho do Excelentfssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da Quarta 
Vara da Fazenda Municipal, proferido nos autos da Ac;:ao de Desa
propriac;:ao movida contra DORIVAL SORTINO E OUTROS (Autos 
18/87) pelas razoes de fato e de direito a seguir enunciadas: 

DOS FATOS 

Propos a impetrante ac;:ao de desapropriac;:ao, objetivando in
corporar ao seu patrimonio o im6vel de propriedade de DORIVAL 
SORTINO E OUTROS, sito a Rua Maria Paula, 136- Centro, por ne
cessario a in.stalac;:ao de Ediffcio Publico, conforme autos da ac;:ao 
18/87 (docs. anexos - 1 e 2). 

Foi dado carater de urgencia a declarac;:ao de utilidade pu
blica, tendo a Autora efetuado o deposito do valor correspondente a 
oferta (Docs. anexos 3, 4, 5), estando assim atendida a exigencia 
legal da alfnea "a" do artigo 15 do Decreto-Lei 3.365/ 41 requereu a 
autora a imissao de posse. 
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No entanto, o MM. Juiz da 4." Vara da Fazenda Municipal, 
em seu r. despacho (doc. anexo 6). ao inves de deferir a imissao 
provis6ria da expropriante na posse do bern expropriando, houve por 
bern, determinar a c:~valia9ao do im6vel em 5 dias a despeito de nao 
se tratar de caso amparado pelos beneffcios concedidos pelo Deere
to-Lei 1.075/70, como comprova o proprio teor do r. despacho: 

DESPACHO 

"Os autos estiveram fora de Cart6rio em poder da Procura
doria do Municipio de 12 de mar9o de 1987 a 23 de abril 
de 1987. Sao quarenta dias que pesam como atraso a seu 
debito exclusivamente. Esse comportamento processual con
trasta com a alegada Urgencia na lmissao na Posse e pro
vocou justificada reclama9ao com iminencia de Busca e 
Apreensao (fls. 97). lmp6e-se a realiza9ao de arbitramento, 
posto que intributadas as benfeitorias. 

0 documento de fls. 93/94 nao preenche requisitos de lm
parcialidade e o perito judicial ja foi nomeado. A inexisten
cia de lan9amento imp6e o previo arbitramento na forma 
como o preve o artigo 15 da L. D. ou o prosseguimento da 
A9ao, normalmente sem previa imissao. Em favor do Poder 
Expropriante, a Lei Ordinaria abre privilegiada Exce9ao, ao 
permitir a entrega do bern sem previo e justo pagamento e 
preciso em razao disso, preservar os direitos do expro
priado mediante criteriosa fixa9ao do valor provis6rio. 

Determino a intima9ao do Eng.o Jairo Sebastiao Barreto B. 
de Andrade, para que apresente Laudo de Arbitramento em 
5 dias". 

0 despacho ora atacado implica, inclusive, em "error in 
procedendo", passive I, em princlpio de correi9ao parcial por acarretar 
inversao da ordem processual. 
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Consoante a legisla<;:ao processual vigente, a impetrante in
terpos Agravo de lnstrumento contra o despacho supramencionado 
(doc. 7). 

DO CABIMENTO DO RECURSO 

Nos termos do art. 5.0
, II, da Lei 1.533, de 31 de dezembro 

de 1951, nao se dan~ mandado de seguran<;:a, quando se tratar de 
despacho ou decisao judicial, quando haja recurso previsto nas leis 
processuais ou possa ser modificado por via de correi<;:ao. 

Nesse sentido, a lmpetrante interpos Agravo de lnstrumento, 
que e o recurso especffico, o qual por nao ter . efeito suspensivo, 
mantem intacto o respeitavel despacho e, consequentemente, preju
dica o andamento normal da A<;:ao de Desapropria<;:ao. 

Todavia, a morosidade natural do recurso especffico ja in
terposto nao satisfaz o legftimo interesse· da lmpetrante, que, em 
razao do interesse publico manifesto, nao pode aguardar ate o desfe
cho f(nal do agravo interposto, para ver efetivada a desapropria<;:ao 
e concretizar o ingresso do im6vel expropriando na ·posse e patri
monio da Municipalidade de Sao Paulo. 

E ponto pacffico, atualmente, o cabimento do mandado de 
seguran<;:a para assegurar efeito suspensivo de recurso que nao 
contem aquele efeito, desde que fiquem ressaltados, como no caso 
vertente, a aparencia de "fumus bonis juris", e a impossibilidade de 
repara<;:ao de danos. 

Ora, nao ha qualquer recurso ordinario capaz de prevenir 
prejufzos irreparaveis decorrentes do despacho que fere direito lfqui
do e certo da lmpetrante, acarretando dano irreparavel, cabfvel o 
"writ", nos termos da jurisprudencia pacificada. 

Realmente, diz a ementa do ac6rdao proferido no Mandado 
de Seguran<;:a n.0 43.233, em que foi relator Alvares Cruz que: 

.. decisao judicial irrecorrfvel ou recorrfvel, mas sem sus
pen sao do gravame praticado, sao hip6teses que se equi-
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param a fim de autorizar o Mandado de Seguran<;a ". 
(RT 490/151). 

A jurisprudencia da Suprema Corte tambem nao discrepa 
do julgado retro referido, como se pode constatar do voto proferido 
pelo saudoso Ministro Rodrigues Alckmin: 

"Assim, se a suspensividade do recurso, pelo perigo do 
retardamento com que alterara eventualmente o despacho 
recorrido, acarretara dana de repara<;ao impossfvel ou in
certa, nao se afigura destoante de born criteria jurfdico a 
admissibilidade do "writ", ainda que cabfvel recurso com 
efeito suspensive". (RTJ 70/ 516). 

Mais, abrangente, ainda, o ac6rdao proferido no Mandado de 
Seguran<;a n.o 222.729, inserto em JTAC 44/142, que adota a tese da 
excepcional admissibilidade do "writ" contra despacho nao impugnado 
pelo recurso especffico. 

"desde que o ato judicial, lesivo de direito, carregado, de 
manifesta ilegalidade .ou abuso de poder, nao encontre ime
diato corretivo pel as vias norma is do processo". 

No mesmo sentido, o julgado abaixo: 

"Para impedir a consuma<;ao da ilegalidade manifesta ou os 
efeitos da decisao que possam causar prejufzo irreparavel a 
parte, esta Camara tern admitido o cabimento do mandado 
de seguran<;a, fiel a orienta<;ao da jurisprudencia predomi
nante (Hely Lopes Meirelles, "Mandado de Seguran<;a", pa
gina 22). Realmente, riao e preciso, ante os termos amplos 
do art. 153, § 21, da Carta de 1969, que inexistam outros 
remedios legais; se estes forem inadequados para a prote
<;ao eficiente do direito, o "writ" pode ser admitido (Castro 
Nunes, "Do Mandado de Seguran<;a", pagina 187). (cf. Ju
risprudencia Brasileira, vol. 11/316-317). 
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Considerando que a IRREPARABILIDADE DO DANO nao po
dera ser sanada prontamente atraves do recurso especifico, ate que 
este seja julgado e, considerando o direito liquido e certo da lmpe
trante, como abaixo provara, o qual foi violado pelo r. despacho, o 
presente "remedium juris" constitui a unica via eficaz para a ime
diata reparac;ao da ilegalidade cometida, pela que~l a D. autoridade 
coatora incorreu em erro "in judi cando" e "in procedendo". 

DO DIREITO LfQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE E DA 
MANIFESTA ILEGALIDADE DO DESPACHO 

Nos termos do artigo 153, § 22 da Constituic;ao Federal e do 
artigo 2.0 do Decreta-Lei n. 3.365/41 e assegurado ao Poder Publico 
o direito de desapropriar, par utilidade publica e interesse social. 

Evidencia-se, assim, que a desapropriac;ao constitui direito 
irretorquivel do Podeir Publico, cujo · merito e· incontestavel pelo 
particular e nao passive! de exame pelo Poder Judiciario, ou seja, 
o Poder Judiciario carece de competencia para indagar da convenien
cia e oportunidade da utilidade publica ou do interesse social, deter
minantes da desapropria9iio. 

Ja, a lei desapropriatoria, conforme se depreende do ar
tigo 15, § 1.0

, permite que o Poder Publico se imita na posse pro
visoria do imovel, independente da citac;ao do proprietario, mediante 
deposito. 0 deposito inicial previsto pelo legislador para ensejar a 
imissao consiste na oferta feita em func;ao de urn valor previsivel, 
com base no valor cadastral do irnovel para lanc;amento de tributos 
(doc. 4). 

A lei ordinaria regulando o principia constitucional da pre
viedade da indenizac;ao, admite pela aparencia que decorre do lan
c;amento fiscal, que seja o valor venal o declarado. 0 prec;o justa, s6 
sera apurado no decorrer do processo com observancia do contra
ditorio. 

lnjustificavel o retardo na imissao provisoria, se cumpridas 
as formalidades legals previstas no mencionado artigo 15 e seu § 1.0

• 
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0 r. despacho atacado transforma o instituto da desapropriar;:ao num 
remedio ineficaz, tornando o Decreta-Lei 3.365/ 41 letra marta. 

A afirmativa de que o documento emitido pelo 6rgao com
petente para calculo do valor do im6vel , lastreado na Planta generica 
do Municipio de Sao Paulo, editada pela Lei Municipal n.0 10.235, de 
06/12/ 86, 

" .. . nao preenche requisitos de lmparcialidade" 

nao pode prevalecer, vez que e o lan<;:amento do Impasto Predial ato 
vinculado e obrigat6rio, nao sujeito ao principia do contradit6rio. E 
o documento fornecido pelo Departamento de Rendas lmobiliarias 
teve como escopo a competencia do Municipio na tributa<;:ao (art. 35 
- C.T.N.), sendo que, a base para o calculo foi o valor venal do 
im6vel - se este estivesse concluldo - art. 33 - C.T.N.). 

J 

0 art. 4.0 da Lei Municipal 6.989/66 (C6digo Tributario do 
Municipio de Sao Paulo) apresenta as condi<;:6es de incidencia do Im
pasto Predial, au seja, a sua condi<;:ao de habitabilidade au do exer
cfcio de atividade economica. 

Ora, a condi<;:ao de habitabilidade do im6vel "sub judice", 
para efeito de lan<;:amento do impasto predial nao havia ocorrido no 
inlcio do presente exercfcio, como nao ocorreu ate o presente 
momenta. 

0 auto de· conclusao a ser · expedido pel a Secreta ria de Ha
bita<;:ao s6 sera fornecido com o termino da obra. 

Assim o impasto lan<;:ado em 1987 foi territorial. 

No entanto, o predio objeto da desapropria<;:ao esta quase 
concluldo. Assim a Administra<;:ao acionou o seu 6rgao competente, 
para que elaborasse o laudo de avalia<;:ao, objetivando a apura<;:ao do 
valor venal que teria o im6vel, caso a obra ja apresentasse condi<;:ao 
de habita<;:ao no a no de 1987. 

Apurado o valor venal e cumpridas as formalidades legais 
previstas no art. 15 e seu § 1.0 com o deposito do "quantum" cor-
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respondente ao valor venal o digno Jufzo "a quo" "data maxima 
venia" nao poderia deixar de deferir a imissao provis6ria. 

Condicionar a imissao provis6ria ao deposito da indenizac;ao 
definitiva apurada "ab initio" constitui, sem sombra de duvida, em
barac;o a execuc;ao do ato expropriat6rio que, por si s6, e o bastante 
para a concessao do "writ" porque caracteriza exigehcia nao contida 
na /egisla(:ao especifica (Decreta-Lei n.o 3.365/ 41 e Decreta-Lei n.0 

1.075/70, sendo mais, abusiva e ilegal, atentando contra o direito 
lfquido e certo da lmpetrante. 

Razoes de ordem social, levaram o legislador a regular a 
imissao de posse "initio litis" em im6veis residenciais urbanos, atra
ves do Decreta-Lei n.0 1.075/70. 0 maximo que a protec;ao legal es
tatuiu, nessas condic;oes, e que a imissao provis6ria, quando impug
nada a oferta pelo expropriado, seja condicionada a avaliac;ao provi
s6ria do im6vel e, em sendo o valor apurado superior a oferta, que 
seja depositada a metade do valor arbitrado, ficando, todavia, o 
montante a ser depositado, limitado ao maximo de 2.300 salarios mf
nimos (Artigos 1.0

, 2.0
, 3.0 e 4.0 do mencionado Decreta-Lei). Acres

cente-se que a regulac;ao encontrada neste texto legal, nao encontra 
aplicac;ao no caso em tela, posto que o expropriado nao reside no 
im6vel expropriando. 

A soluc;ao encontrada pela digna autor idade impe:~rada, em 
que pese a louvavel preocupac;ao pel a distribuli:;ao da justi~;a, ··data 
venia", e antijurfdica por afrontar, nao s6, os dispositivos da lei ordi
naria (artigo 15 e seu paragrafo 1.0 do Decreta-Lei n.o 3.365/ 41) como 
tambem, textos constitucionais . 

0 r. despacho, prolatado, pela honrada autoridade impetrada, e 
despido de fundamento jurfdico, e ignora as regras normatizadas na 
lei especffica e na lei generica, supletivamente aplicavel, no · que 
tange ao momenta e forma de avaliac;ao definitiva do im6vel expro
priando. 

A ilegalidade e gritante, ofendendo direito lfquido e certo 
da lmpetrante de se imitir provisoriamente na posse do irn,6vel, se 
alegada a urgencia e obedecidas as formalidades legais. 
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Ora, para que serve a declarac;:ao de urgencia . e a figura da 
1m1ssao previa, se esta fica condicionada a avaliac;:ao definitiva se
guida do deposito do prec;:o encontrado? Depositado o prec;:o encon
trado em avaliac;:ao definitiva ocorre a imissao definitiva de posse, 
seguida de transferencia de dominio. Assim, a se efetivar o entendi
mento do digr10 Juiz singular, o procedimento em questao sera dras
ticamente reduzido em not6rio prejuizo as partes, e principalmente 
ao Poder Publico que se vera obrigado a cumprir uma determinac;:ao 
judicial sem sentenc;:a devidamente lanc;:ada. 

Destarte, e vedado ao Poder Judiciario discutir a alegac;:ao de 
urgencia feita pela Expropriante pois, a simples alegac;:ao traz insita 
a necessidade da imediata liberac;:ao do im6vel expropriado. Este e 
o entendimento de nossos Tribunais: 

AT 157/672; AT 156/ 584; AT 115/521; 
ADA 12/153; ADA 54/128. 

Encerra, portanto, a alegac;:ao de urgencia a presunc;:ao "juris 
et de jure". 

E, se nao se pode questionar a urgencia, impositiva e a 
aplicac;:ao das normas legais previstas para a hip6tese. Nao cabe es
colha ao Julgador. A constitucionalidade das normas e sempre pre
sumida. 0 contrario deve ser exaustivamente demonstrado e compro· 
vado em momenta processual oportuno e pela forma adequada. 

A inaplicac;:ao da legislac;:ao ordinaria como faz o fnclito ma
gistrado, certamente, importou na declarac;:ao indireta de inconstitu
cionalidade do artigo 15, § 1.0 do Decreta-Lei n.0 3.365/41, que rege 
a imissao provis6ria na posse do im6vel expropriando. E mais ainda, 
importou tambem na inovac;:ao das normas processuais vigentes na 
medida ern que acarretou total inversao tumultuaria do processo 
legal, invadindo esfera de competencia do J_egislativo. Feriu tambem 
o artigo 117, §§ 1.0 e 2.0 da Constituic;:ao Federal que estabelecem 
a forma pela qual a Fazenda Publica devera proceder no pagamento 
das condenac;:6es judiciais. Como determinado, estara criando . urn 
obstaculo insuperavel a Administrac;:ao Municipal obrigada ao paga-
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menta do pre<;o final - que s6 poderia resultar de senten<;a com 
transito em julgado ..,....-, nao previsto no or<;amento, e com prete
ri<;ao dos precat6rios (expedidos em outras expropriat6rias). 

Da Relevancia da Fundamentac;ao 

A relevancia dos fundamentos da impetra<;ao exsurge da 
propria materia abordada, eis que a digna autoridade coatora deixou 
de aplicar a legisla<;ao especffica que rege a desapropria<;ao para de

. terminar a avalia<;ao do bern fora da forma especificada pelo Deere
to-Lei n.0 1.075/70. 

Deixando de aplicar dispositivos da legisla<;ao federal es
pecffica pertinente, feriu o direito lfquido e certo da impetrante de 
se imitir na posse do im6vel expropriando, respeitados os requisitos 
legals, sendo manifesta a ilegalidade do ato ora impugnado, bern 
como evidente o inusitado abuso de poder. 

lndiscutfvel, ao caso, o born direito aparente da lmpetrante 
a reclamar prote<;ao liminar. 

Da lrreparabilidade do Dano 

Se a declara<;ao de urgencia nao pode ser questionada pelo 
Judiciario, como prelecionam a doutrina e jurisprudencia, o dana 
emerge "ipso fato" com o obstaculo criado a imediata execu<;ao do 
ato expropriat6rio. E a sua irreparabilidade ulterior deriva diretamen
te da impossibilidade ffsica de recupera<;ao do tempo perdido na uti
liza<;ao do im6vel para instala<;ao de Ediffcio Publico, com graves 
reflexos negativos de toda ordem para a administra<;ao. 

Com efeito o im6vel esta sendo desapropriado para ser 
ocupado pelo Departamento Jurfdico-Fiscal da Municipalidade, preca
riamente instalado, o que vern provocando danos irreparaveis para o 
born funcionamento daquele importante 6rgao da Prefeitura do Mu
nicipio. 
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A lesao irreparavel do direito da lmpetrante, ~e mantido o 
ato coator ate aprecia<;ao definitiva do "Writ", . exsurge nitidamente 
da impossibilidad.e · de instala9ao imediata de Edificio Publico, com 
reflexos na sua programa9ao e obriga96es, sem falar dos danos po
tenciais representados pelo mal atendimento aos municlpes. No caso, 
a irreparabilidade do dana de ordem patrimonial e objetivamente 
certa. Previsivel, pais, a ineficacia da prote9ao a ser outorgada a 
final, pelo "periculum in mora". 

Da Jurisprudencia Pacifica quanta a Concessao da 
Medida Liminar 

A jurisprudencia e unanime em reconhecer a urgencia como 
caracterfstica do processo de desapropriac;ao que se da, sempre sob 
o princfpio da supremacia do interesse publico. E essa urgencia de
corre da legislac;ao especffica que permite a imissao de posse "initio 
litis", a possibilidade de ser declarada urgencia desde . logo, no de
creta expropriat6rio, a limitac;ao de materia de defesa e a remessa 
de outras quest6es para as vias ordinarias. 

Em vista desta caracterfstica singular a jurisprudencia fir
mada, e no senti do de sustar "in limine" qualquer ato judicial que 
condiciona imissao provis6ria a qualquer tipo de exigencia nao pre
vista na lei especffica: 

RT 488/155; RT 490/141; 
RT 495/138-139; RT 497/49; 
RT 499/66; RT 540/60 e RT 541/65. 

Do Pedido 

Resulta de todo o exposto que a ilegalidade cometida pelo 
I. Jufzo lmpetrado, ofendeu DIRE/TO L/QUIDO E CERTO DO PODER 
EXPROPRIANTE, no tocante a efetivac;ao da imissao de posse impe
din~o com isso o regular prosseguimento do feito. 
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Assim ponderando-se que a imissao provis6ria nenhum pre
jufzo acarretara ao expropriado, uma vez que nao havera necessidade 
de desocupac;:ao do predio, pois obra inacabada e, que prevalecendo 
o t6pico final do r. despacho estaria se criando privilegio, nao pre
vista em lei, para concessao de imissao em predios comercia.is e 
com fundamento nas disposic;:6es de lei invocadas e tendo ainda em 
vista a jurisprudencia remansosa de nossos Tribunais requer a lmpe
trante: 

1. Seja d~ferida a MEDIDA LIMINAR suspendendo o ato 
impugnado e determinando a efetivac;:ao da imissao provis6ria na 
posse do im6vel expropriando, nos termos da legislac;:ao vigente; 

2 . . Seja notificada a D. Autoridade Coatora a fim de, no 
prazo legal, prestar as informac;:6es que julgar necessarias; 

3. Seja concedida a seguranc;:a em definitive suspendendo 
o ato impugnado ate o julgamento do Agravo de lnstrumento inter
posto pela lmpetrante. 

Pondere-se que em varios processes anteriores, foram con- . 
cedidas Liminares, para dar efeito suspensive ao Agravo de lnstru
mento e afastadas as exigencias de avaliac;:ao e deposito e prosse
guimento da ac;:ao segundo disposic;:oes constantes da legislac;:ao ordi
naria (ac6rdaos anexos). 

Da-se para os efeitos fiscais, o valor de Cz$ 18.730.814,00. 

Assim, determinadas as providencias ora solicitadas, aguarda 
a lmpetrante a concessao da seguranc;:a impetrada, por ser de inteira 

JUSTICA! 

Sao Paulo, 11 de maio de 1987. 

Nota: Recebeu o premio "Trabalho Relevante do Ano de 1987 " representando DESAP. 
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UMA DEFESA EM A<;AO POPULAR 

Theophila Oueiroz Cruz 
Procurador em exerclcio no Departamento Judicial 

da Procuradoria Geral do Municipio - SJ 
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Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 4.• Vara da Fazenda Municipal. 

Proc. n.0 652/87 
AQAO POPULAR 

A MUNICIPALIDADE DE SAO PAULO, par seu procurador 
infra-assinado, nos autos da ac;:ao popular interposta par ARNALDO 
DE ABREU MADEIRA, vern, com fulcra no art. 7.0

, IV da Lei n.0 

4.717/ 65, perante V .. Exa., opondo-se ao pedido do autor apresentar 
sua contestac;:ao, expondo, propondo-se provar e a final requerendo 
o quanta segue: 

DO PEDIDO DO AUTOR 

ARNALDO DE ABREU MADEIRA ajuizou a presente ac;:ao po
pular, intitulando-se vereador, contra a Municipalidade de Sao Paulo, 
o Prefeito JANIO DA SILVA OUADROS e os Secretaries CLAUDIO 
LEMBO, dos Neg6cios Jurfdicos; JAIR CARVALHO MONTEIRO, do 
Planejamento; CARLOS ALBERTO MANHAES BARRETO, dos Neg6cios 
Extraordinarios e FRANCISCO DOS SANTOS BATISTA FILHO, do 
Governo Municipal e a Empresa Municipal de Urbanizac;:ao, alegando 
que na qualidade de cidadao comum pretende ver declarada a nuli
dade dos Decretos n.0 S: 24.344/87, 24.394/87, 24.487/87, 24.525/87 
publicados no D.O.M. de 7, 1-4 e 29 de agosto e 5 de setembro do 
corrente ana, respectivamente, que determinam a transferencia de 
bens im6veis para a Empresa Municipal de Urbanizac;:ao - EMURB 

Estudos de Dir. Publico, Sao Paulo VI (2), jul.jdez. ~987 



44 

e do Mem.o do J.Q. n.0 3.575/ 87, que autorizou sua alienavao a parti
culares, sob .a alega9ao de que, par terem como base legal a Lei 
n.0 7.670/71, supostamente inconstitucional, por ofender, com a pre
visibilidade de autorizavao generica para alienar bens, os princlpios 
da harmonia e independencia dos- poderes e da indelegabilidade das 
fun96es inerentes a cada poder, assim como ilegal, na medida em 
que significa violavao ao principia da inalienabilidade dos bens pu
blicos (art. 67 do C. Civil), sao os decretos ilegais e abusivos, par 
configurarem, devido a infringencia dos artigos 8.0 da Lei n.0 6.404/ 76 
e 62, § 3.0 da Constituivao Federal, a transferencia de bens publicos 
para maos privadas sem controle do Legislativo. 

Deduz que, tambem, e ilegal a transferencia por ter sido 
feita par meio de Decreta, cuja funvao e regulamentar lei para o 
seu cumprimento. 

Assim, par entender que os questionados decretos se con
figuram como ilegais, por infringirem diversos textos legais, afrontam 
a Constituivao Federal, por not6rio desvio de finalidade, em face do 
previsto no artigo 4.0

, inciso V, tetras "a" e "c", e no panigrafo unico 
do artigo 2.0 da Lei n.0 4.717/65, requereu a concessao da medida li
minar, que foi deferida apenas para sustar o leilao designado para o 
dia 18.11.87, assim como postulou a procedencia da a9ao para que 
seja declarada a nulidade dos Decretos 24.344/ 06.08.87, 24.394/ 
13.08.87, 24.487/25.05.87 e 24.524/04.09.87, e do Memoranda J.Q. 
n.0 3.575/87, com a condenavao dos reus nas despesas judiciais e 
extrajudiciais e honorarios advocatlcios, protestou por provas !3 a in
timavao do representante do Ministerio ,Publico, dando a causa o 
valor de Cz$ 100.000,00. 

PRELIMINARMENTE 

I - DA FALTA DE REQUISITO ESSENCIAL A 
PROPOSITURA DA ACAO 

0 autor indicou na inicial o numero de seu titulo de eleitor, 
contudo nao prova do alegado, tal como preceitua o artigo 1.0

, § 3.0 

da Lei n.0 4.717/ 65 que diz: 

Estudos de Dlr. Publico, Sao Paulo VI (2). jul./dez. 1987 



"§ 3.0 
- A prova da cidadania, para ingresso em Jufzo, sera 

feita com tftulo eleitoral ou com documento que a ele 
corresponda ". 

Nao realizada essa prova, a a<;:ao nao tern condi<;:ao de pros
seguir, eis que lhe falta requisito formal e essencial para o seu 
previo conhecimento. 

Dessa maneira, imp6e-se o acolhimento da presente preli
minar para indeferir a inicial, com a extin<;:ao do processo sem 
exame de merito. 

NO MERITO 

Da simples leitura da inicial e dos documentos a ela acos
tados ja se vislumbra que a a<;:ao nao tern as mfnimas condi<;:6es de 
prosperar. 

A a<;:ao popular e o meio de que se pode valer qualquer 
cidadao para atacar os atos administrativos ilegais, que causem da
nos ao patrim6nio publico (segundo Hely Lopes Meirelles "in Man
dado de Seguran<;:a e A<;:ao Popular", pag. 87, 10.0 Edi<;:ao, EAT 
1985}. 

Desta forma, a ilegalidade do ato e a lesividade sao requi-
sites essenciais para a interposi<;:ao da a<;:ao popular. 

Neste sentido JOSE AFONSO DA SILVA afirma que: 

"0 ato impugnado em a<;:ao popular hade ser: 

a} ilegal e, por conseguinte, nulo; 

b} e lesivo ao patrim6nio publico. Se nao padecer dos dois 
vfcios conjugados, nao da margem a interposi<;:ao da a<;:ao 
popular. Se for s6 lesivo, o que e raro, tambem nao com
porta ser atacado ". (Autor citado in "Curso de Dire ito Cons
titucional Positivo" pag. 583, 3." Edi<;:ao}. 
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Fundamenta o autor popular a presente ac;:ao no artigo 4.0
, 

inciso V, letras "a" e "c" e no paragrafo unico do artigo 2.0 da Lei 
n.0 4 .717/65, que regula a ac;:ao popular "in verbis": 

"Art. 4.0 
- Sao tambem nulos os seguintes atos ou con

tratos, praticados ou celebrados por quaisquer das pessoas 
ou entidades referidas no art. 1.0

: 

V - A compra e venda de bens m6veis e im6veis, nos ca
sos em que nao cabfvel concorrencia publica ou adminis
trativa quando: 

a) for realizada com desobediencia a normas legais, regu
lamentares, ou constantes de .instruc;:ao gerais: 

c) o prec;:o de venda dos bens for inferior ao corrente no 
mercado, na epoca da operac;:ao." 

"Art. 2.0 
- Sao nulos os atos lesivos ao patrimonio das en

tidades mencionadas no artigo anterior, nos casos de: 

a) incompetencia; 

b) vfcio de forma; 

c) ilegalidade de objeto; 

d) inexistencia do motivo; 

e) desvio de finalidade. 

Paragrafo unico: Para a conceituac;:ao dos casos de nulida
de observar-se-ao as seguintes normas: 

a) a incompetencia fica caracterizada quando o ato nao se 
inclui nas atribuic;:6es legais do agente que o praticou; 

b) o vfcio de forma consiste na omissao ou na observan
cia incompleta ou irregular de formalidades indispensaveis 
a existencia ou seriedade do ato; 
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c) a ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato 
importa em viola<;:ao de lei, regulamento ou outro ato nor
mativo; 

d) a inexistencia dos motivos se verifica quando a materia 
de fato ou de direito, em que se fundamenta o ato, e ma
terialmente inexistente ou juridicamente inadequada ao re
sultado obtido; 

e) o desvio de finalidade se verifica quando o agente prati
ca o ato visando a fim diverso daquele previsto, explfcita 
ou implicitamente, na regra de competencia." 

Como se . demonstrara no transcorrer desta pe<;:a contesta
t6ria, os ato·s praticados pelo Sr. Prefeito Municipal nao estao ma
culados por qualquer vfcio apontado na legisla<;:ao acima, para ense
jar o cabimento de a<;:ao popular. 

DA INEXISTENCIA DE ILEGALIDADE 

Para que se considere o ato atacado ilegal pu ilegftimo, ne-
cessaria se faz, como bern lembra Hely Lopes Meirelles, que: 

" ... seja contrario ao direito, par infringir as normas espe
cfficas que regem a sua pratica ou par se desviar dos prin
cfpios gerais que norteiam a Administra<;:ao Publica. Nao 
se exige a ilicitude do ato na sua origem, mas sim a ilega
lidade na sua forma ou no seu objeto" (in "A<;:ao Popular", 
pag. 84 - 10.• Edi<;:ao). 

lnicialmente observe-se que a inicial e confusa quando se 
refere a decretos do executivo municipal que autorizaram transferen
cia de bens para a EMURB, atacando tais atos como se fossem de 
aliena<;:ao a terceiros estranhos ao· patrimonio publico municipal. 

Assim, ha de se caracterizar com clareza quais os atos ata
cados: o primeiro, veiculado par varios decretos de transferencia de 
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bens im6veis do patrim6nio municipal para a empresa publica para 
terceiros, atraves do leilao publico, modalidade de licitac;ao, previsto 
expressamente no regulamento de Licitac;ao da Empresa Municipal 
de Urbanizac;ao - EMURB. 

E tal distinc;ao e de suma importancia para bern se aquila
tar a legalidade dos atos e a total ausencia de lesividade ao erario 
municipal, como quer fazer crer o autor popular. 

1.0
) Da Transferencia a "EMURB II 

A transferencia de bens im6veis da Prefeitura Municipal de 
Sao Paulo para a Empresa Municipal de Urbanizac;ao - EMURB, foi 
autorizada pela Lei n.o 7.670, de 24 de novembro de 1.971, que em 
seu artigo 3.0 prescreveu: 

"Art. 3.0 
- Fica o Executivo autorizado a transferir para a 

EMURB, nos termos do artigo anterior, bens im6veis per
tencentes ao Municipio, que sejam julgados de interesse da 
empresa para a realizac;ao de seus objetivos. II 

E o autor popular na inicial desenvolve o seu primeiro ata
que aos decretos de transferencia, sob a alegac;ao de que a me.sma 
esta condicionada a realizac;ao dos objetivos da EMURB, indicando 
como sendo os previstos na primitiva redac;ao do artigo 5.0 da Lei 
n.o 7.670/71 , transcrevendo-o. 

Porem tal dispositivo legal foi alterado pela Lei n.0 8.306, de 
16.1 0. 75, fa to este injustificavelmente omitido pelo au tor popular, 
omissao que mais se agrava face a sua qualidade de vereador a Ca
mara Municipal e ainda de ex-titular da Secretaria Municipal de Ha
bitac;ao do Desenvolvimento Urbano, da qual a EMURB era vinculada 
"ex-vi II do § 2.0 do artigo 1.0 do Decreto n.0 14.451, de 24.03.77. 

E a redac;ao do artigo 5.0 da Lei n. 7670/ 71 alterado pelo artigo 
1.0 da Lei n.o 8.306, de 16 de outubro de 1975, ficou com o seguinte 
teor: 

"Art. 5.0 
- A EMURB tera como objetivo fundamental a 

execuc;ao de programas e obras de desenvolvimento urba-
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no, obedecendo pianos elaborados de acordo com os 6rgaos 
pr6prios da Prefeitura e aprovados previamente pela Cama
ra Municipal, compreendendo: 

I - A reurbanizac;ao de areas em processo de transforma
c;ao, ou em vias de deteriorizac;ao; 

II - A urbanizac;ao de areas nao ocupadas; 

Ill - A recuperac;ao e reciclagem de ediffcios em processo 
de deteriorac;ao, ou de inadequac;ao de uso, do ponto de 
vista urbano; 

Paragrafo unico: Para a consecuc;ao de seus fins, a EMURB 
podera desenvolver toda e qualquer atividade economica a 
tal efeito necessaria, inclusive adquirir, alienar e promover 
a desapropriac;ao de im6veis, obedecida a legislac;ao perti
nente, em func;ao da estrita execuc;ao dos programas e pia
nos de melhoramentos especfficos aprovados pelo Legisla
tivo Municipal; realizar financiamentos e outras operac;6es 
de credito, observada a legislac;ao pertinente, e celebrar con
venios com entidades publicas ou particulares, com a auto
rizac;.ao legislativa ". 

E a mesma Lei n.0 8.306/75, introduziu como art. 6.0 da Lei 
n.0 7.670/71, com a redac;ao que lhe deu a Lei n.0 9.102, de 15.09.80, 
com o seguinte teor: 

"Art. 6.0 ~ A EMURB tera, ainda, como objetivos: 

I - promover a implantac;ao e a explorac;ao economica, in
clusive publicitaria, de equipamentos urbanos e atividades 
complementares, na forma e em locais definidos por decreta 
do Executivo, de modo a elevar a qualidade da vida urbana; 

II - ·prestar servic;os ou executar obras mediante contra
tos celebrados com entidade publica da Administrac;ao Cen
tralizada ou Descentralizada, bern como as entidades em que 
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o Poder Publico seja o detentor da maioria do capital social, 
estipulando-se no contrato a remunera~;ao a ser paga a 
EMURB." 

Como se verifica, os objetivos da EMURB foram consideravel
mente ampliados pela legisla~;ao posterior, sepultando assim, de for
ma definitiva, todos os argumentos deduzidos pelo autor popular 
com fulcra na primitiva e revogada ha 12 anos reda~;ao do art. 5.0 da 
Lei n.0 7.670/71, atitude que natural mente nao teve outro desiderata 
senao o de induzir o julgador em erro. 

E a esdruxula alega~;ao do autor popular de que a transfe
rencia de im6veis para a EMURB esta condicionada a consecu~;ao de 
seus objetivos, nao tern qualquer fundamento, porquanto nos decre
tos impugnados nesta demanda, nao se tratou de objetivos outros 
senao o de integralizar o capital social da empresa publica, na con
formidade da previsao legal do artigo 4.0 da Lei n. 7.670/71, com a 
reda~;ao que I he deu a Lei n.0 8.059, de 17 .05.74. 

Observe-se que a reda~;ao dos aludidos decretos, de forma 
clara, indica que: "Ficam transferidos para a Empresa Municipal de 
Urbaniza~;ao - EMURB, como parte da subscri~;ao e integraliza~;ao 
do aumento de seu capital social pela Prefeitura Municipal de Sao 
Paulo, conforme autoriza~;ao expressa da Lei n.0 7.670, de 24.11.71 ... " 

E nem se diga que houve falta de autoriza~;ao legislativa para 
a transferencia dos mencionados im6veis, necessarios para a inte
graliza~;ao do aumento do capital social da empresa publica. 

t que, como ja exposto anteriormente, pela Lei Municipal 
n.0 7.670, de 24.11.71, o Executivo Municipal foi autorizado a criar a 
empresa publica EMURB, com capital inicial de cinquenta milhoes 
de cruzeiros, totalmente subscrito e integralizado pelo Municipio, em 
dinheiro e im6veis municipais, estes incorporados ao capital social 
por valores correspondentes a avalia~;ao feita por 6rgao competente 
da Prefeitura, tal como previsto no art. 2.0 da referida lei. 
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E o artigo 3.0 dessa lei, antes transcrito, autorizou o executi
vo a efetuar a transferencia de im6veis pertencentes ao Municipio 
a "EMURB ", sendo certo que durante estes 16 anos de existencia des
sa autorizac;:ao legislativa foram efetuadas transferencias, pelos de
cretos (capias anexas), que abaixo se relac'iona: 

1. Decreta n.• 10.127, de 04.09.72; 36. Decreta n.• 11 .355, de 27.09 .74; 
1. Decreta n.• 10.283, de 22.12.72; 37 . Decreta n.• 11 .393, de 08.10.74; 
3 . Decreta n.• 10.382, de 07.03.73; 38 . Decreta n.• 11 .394, de 08.10.74; 
4 . Decreta n.• 10.392, de 13.03.73; 39. Decreta n.• 11 .438, de 24.10.74; 
5. Decreta n.• 10.452, de 06.04.73; 40. Decreta n.• 11 .439, de 24.10.74; 
6 . Decreta n.• 10.535, de 25.06.73; 41 . Decreta n.• 11 .431, de 22.10.74; 
7. Decreta n.• 10.536, de 25.06.73 ; 42 . Decreta n.• 11.489. de 07.11 .74; 
8 . Decreta n.• 10.596, de 15.08.73; 43 . Decreta n.• 11 .693, de 13.11.74; 
9 . Decreta n.• 10.597, de 15.08.73; 44 . Decreta n.• 11.777, de 20.02.75; 

10 . Decreta n.• 10.601, de 21 .08.73; 45. Decreta n.• 12.166, de 21.08.75; 
11 . Decreta n.• 10.700, de 20.10.73; 46 . Decreta n.O 12.367, de 06.11 .75; 
12 . Decreta n.O 10.741, de 20.11.73; 47 . Decreta n.O 12.378, de 10.11.75; 
13. Decreta n.O 10.742, de 20.11.73; 48 . Decreta n.O 12.718, de 10.03.76; 
14. Decreta n.O 10.746, de 22.11.73; 49 . Decreta n.O 12.862, de 29.04.76; 
15 . Decreta n.O 10.747, de 22.11.73; 50 . Decreta n.O 14.447, de 23 .03.77; 
16. Decreta n.O 10.771, de 11.12.73; 51. Decreta n.O 14.525, de 04.05.77; 
17. Decreta n.O 10.775, de 13.12.73; 52 . Decreta n.O 14.543, de 18.05.77; 
18. Decreta n.O 10.776, de 13.12.73; 

53. Decreta n.O 14.650, de 11.08.77; 
19 . Decreta n.O 10.777, de 13.12.73; 

54. Decreta n.O 14.671, de 26.08.77; 
20 . Decreta n.• 10.780, de 14.12.73; 
21. Decreta n.O 10.781, de 14.12.73; 55 . Decreta n.O 14.701, de 23.09.77; 

22. Decreta n.O 10.783, de 17.12.73; 56 . Decreta n.O 14.714, de 05.10.77; 

23. Decreta n.O 10.807, de 27.12.73; 57. Decreta n.O 14.859, de 27.12.77; 

24. Decreta n.O 10.789, de 18.12.73; 58 . Decreta n.O 14.950, de 27.02.78; 

25 . Decreta n.O 11.215, de 08.08.74; 59 . Decreta n.O 14.969, de 10.03.78; 
26 . Decreta n.O 11.244, de 21.08.74; 60. Decreta n.O 14.987, de 20.03.78; 
27. Decreta n.O 11 .274, de 30.08.74; 61. Decreta n.O 15.914, de 05.06.79; 
28 . Decreta n.O 11.275, de 30.08.74; 62. Decreta n.O 17.969, de 10.05.82; 
29 . Decreta n.O 11.285, de 05.09.74; 63 . Decreta n.O 18.049, de 29.06.82; 
30 . Decreta n.O 11.296, de 06.09.74; 64 . Decreta n.O 24.098, de 29.06.87; 
31. Decreta n.O 11.297, de 09.09,.!4; 65. Decreta n.O 24.171, de 07.07.87; 
32. Decreta n.O 11.303, de 09.09.74; 66. Decreta n.O 24.344, de 06.08.87; 
33. Decreta n.O 11.316, de 13.09.74; 67 . Decreta n.O 24.393, de 13.08.87; 
34. Decreta n.O 11.324, de 17.09.74; 68. Decreta n.O 24.424, de 04.09.87; 
35 . Decreta n.~ 11 .333, de 23.09.74; 69. Decreta n.O 24.856, de 30.10.87. 
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Desta forma, tanto as transferencias de im6veis para a in
tegralizac;:ao do capital social da EMURB, bern como para o aumento 
de capital, efetuaram-se, sempre, por decreto, com fundamento na 
autorizac;:ao expressa na Lei n.0 7.670/71, no tocante a primeira fina
lidade, e na mesma lei e nova redac;:ao do artigo 4.0 dada pela Lei n.0 

8.059/74, com relac;:ao a segunda finalidade. 

E ante a revogac;:ao do patagrafo unico do referido artigo 4.0
, 

pela Lei n. 10.320/05.05.87, deixou de haver limite de valor para as 
transferencias de im6veis. 

E a extinc;:ao do limite de Cr$ 51.800.000,00 hoje, Cz$ 
51 .800,00 para a transferencia de im6veis para aporte de capital da 
EMURB, ocorreu face a valorizac;:ao imobiliaria ocorrida nos ultimos 
anos, e em especial ap6s a implantac;:ao do "Plano Cruzado", que 
inviabilizou por imprevisfveis os fatos determinantes dos prec;:os dos 
im6veis, e qualquer fixac;:ao poderia cercear em prejufzo da propria 
coletividade, os aumentos de capital dessa empresa. A permanecer 
aquele limite, face a sua expressao monetaria - Cz$ 51.800,00, equi
valeria proibir o aumento de capital inviabilizando assim a consecu
c;:ao de seus objetivos sociais, unicos e exclusives de interesse pu
blico. 

Por conseguinte, sob o aspecto legal, inatacavel a transfe
rencia de im6veis pertencentes a Prefeitura para a EMURB. 

Ressalte-se que tanto na criac;:ao da EMURB, quanto nas al
terac;:6es posteriores de seus objetivos, a unica preocupac;:ao do legis
lador foi o de fomentar o interesse coletivo, criando-se meios e con
dic;:6es de atingir com celeridade e eficiencia a consecuc;:ao desses 
objetivos, visando sempre o interesse publico. 

Mas o autor popular com fundamento em parecer adrede pre
parade especialmente para esta ac;:ao popular, entende ser a autori
zac;:ao do artigo 3.0 da Lei n.o 7.670/71, uma "lei geral" ou urn "che
que em branco" no dizer do parecerista, e assim traria em seu bojo 
ofensa aos princfpios constitucionais da harmonia e independencia 
dos poderes e da indelegabilidade das func;:6es inerentes a cada urn. 
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A alegada inconstitucionalidade, ainda que "incidenter tan
tum", deve ser afastada de plano, porquanto inexiste qualquer ofen
sa ou macula aos aludidos princfpios constitucionais. 

A Lei n.0 7.670/71, bern como suas altera~;:6es posteriores 
foram aprovadas pelo Poder Legislativo, que com independencia e no 
uso de suas prerrogativas constitucionais aprovaram tais normas. 

Ademais, o autor popular diante da inexistencia da alegada 
inconstitucionalidade, apenas apoiou seus argumentos num discutfvel 
e isolado parecer epcomendado para esta a~;:ao. 

LESSA: 
Neste mister vale a pena lembrar a sabia li~;:ao de PEDRO 

"A inconstitucionalidade nao se decreta a base de meras 
divergencias de opini6es. S6 quando manifesta e fora ·de 
qualquer duvida razoavel tern cabimento e procedencia. Nes
se sentido a doutrina corrente, inspirada entre n6s, na Lei 
221, de 29.11.80, art. 13, § 1.0

." (Autor citado in "DO PODER 
JUDICIARIO", 1915, pag. 139). 

lnexiste assim, repita-se, qualquer inconstitucionalidade na 
referida norma autorizat6ria. 

Ademais, a alega~;:ao de lei generica para autorizar a trans
ferencia de bens im6veis do poder publico nao e nova, e na esfera 
federal, ate de forma rna is ampla, se en contra uma autoriza~;:ao para 
aliena~;:ao de bens publicos no artigo 195 do Decreta-Lei n.0 200/67, e 
cuja exegese foi objeto de parecer do Consultor-Geral da Republica, 
Dr. Luiz Rafael Mayer (c6pia anexa) do qual vale a pena transcrever 
os seguintes trechos: 

"0 pressuposto de toda argumenta~;:ao e a da supera~;:ao da 
exigencia do artigo 17, IV, da Constitui~;:ao de 1934, no sen
tido de que a aliena~;:ao de im6veis dependeria, em cada ca
so, de lei especial. Com efeito, nesse sentido se invocou e 
transcreveu o alto ensinamento do Parecer n.o 28 R, desta 
Consultoria Geral, emitido pelo eminente jurisconsulto HA· 
ROLDO VALADAO, onde se assegura que a "alienac;ao dos 
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bens im6veis da Uniao esta hoje regulada por lei geral, pelo 
Decreta-Lei citado, n.0 9.760, de 5 de setembro de 1946, que 
a disciplina, de modo expresso, no Titulo Ill, estabelecendo 
os respectivos casos e formas . . . nao mais exigido, qual 
o antigo Regulamento de Contabilidade, art. 768, autoriza9ao 
em lei de or9amento ou especial, e antes prevendo, ao con
trario, autoriza9ao simples, e, pois do executivo, em especial 
do Presidente da Republica, qual se ve, por exemplo, dos 
artigos 99, 103, § 2.0

, 139, 140 .. . " 

Desse modo se teve como estabelecido o principia de que 
a aliena<;:ao de im6veis da Uniao esta regulada em lei geral 
para os casos e formas por ela disciplinados, nao e exigivel 
lei autorizativa especial, bastando a autoriza9ao especifica 
em decreta executivo . 

• • 0 •• 0 0 0 0 · •• 0 ••• 0 0 •••••• 0 •• 0. 0 ••• 0. 0 •••• 0 0. 0. 0. 0 0 0 0 •• 0 •• 

Nestas condi<;:oes, e de se reiterar, que no sistema legal vi
gente, para que OS bens publiCOS dominicais, OU nao, possam 
ser alienados ha necessidade de lei que autorize, cabendo ao 
Poder Executivo a discri<;:ao quanta a oportunidade e conve
niencia da aliena<;:ao, que, alem de observar a forma pres
crita em lei "dependera de autoriza<;:ao em decreta e sera 
sempre precedida de parecer do 6rgao proprio responsavel 
pelo patrimonio da Uniao"- nos termos do tantas vezes alu
dido artigo 195 do Decreta-Lei 200 ". 

Ao lhe afirmar, portanto, que a aliena<;:ao a titulo oneroso, 
nas condi<;:oes e forma estabelecida no Decreta-Lei n.0 

9.760/46, sera autorizada, caso por caso, em decreta execu
tivo, precedendo parecer do 6rgao competente, e atendidas 
,as . condi<;:oes pastas no mesmo diploma legal para desvin
cula<;:ao patrimonial, "desnecessaria lei autorizativa especi
fica". (grifou-se) 
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(Autor citado in "Pareceres da Consultoria Geral da Repu
blica"- vol. 85- Ed. 1976). 

Sabre a materia em tela, Hely Lopes Meirelles Iembra que: 

"Concentrando os bens em geral, o C6digo Civil os reparte· 
inicialmente em publicos e particulares, esclarecendo que 
sao publicos OS do domfnio nacional, pertencentes a Uniao, 
aos Estados, e aos Municfpios, e, por exclusao declara que 
sao particulares todos os outros, seja qual for a pessoa a 
que pertencerem (art. 65). 

A lei civil nao o diz, certamente por inexistir esse tipo de 
entidade a9, seu tempo, mas e conclusao inelutavel que tam
bern sao bens publicos os que, originariamente pertencen
tes ao patrimonio nacional, forem transferidos a autarquia·s 
(cf. Rui Cirne Lima, Principios de Direito Administrativo, 
1954, pag. 75). 

Quanta aos bens das entidades paraestatais (empresas pu
blicas, sociedades de economia mista, fundac;ao institufda 
ou subvencionadas pelo Poder Publico, servic;os publicos) en
tendemos que sao bens publicos com destinac;ao especial e 
administrac;ao particular das instituic;6es a que foram trans
feridos para consecuc;ao dos fins estatutarios. A origem e 
natureza total ou predominante desses bens continuam pu
blicas, sua destinac;ao e de interesse publico; apenas a sua 
administrac;ao e confiada a uma entidade de personalidade 
privada, que os utilizara na forma da lei institufda. A desti
nac;ao especial destes bens sujeita-os aos preceitos da lei 
especial que autorizou a transferencia do patrimonio estatal 
ou paraestatal a fim de . atender os objetivos visados pelo 
Poder Publico criador da entidade. 

Mas, a despeito de serem bens publicos dada a sua destina
c;ao especial a organizac;ao de personalidade privada e a sua 
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administra<Jao em moldes particulares, os bens das entida
des paraestatais prestam-se a onera(/ao como garantia real 
e sujeitam-se a penhora par execu(/ao de dfvidas da entida
de, como tambem podem ser a!ie-nados na forma estatutaria, 
independentemente de lei autorizativa." 

"Para maior esclarecimento sabre este ponto, informamos 
que a Prefeitura do Municipio da Capital de Sao Paulo vern 
transferindo im6veis, especialmente terrenos baldios e areas 
desapropriadas para urbaniza(/ao e reestrutura(/ao a sua em
presa urbanizadora - EMURB - e o faz com fundamento na 
lei instituidora (Lei Municipal n.0 7.670, de 24.11.71), em 
reuniao da Diretoria, atraves de Decreta, com previa ava
lia(/ao do bern, sendo este aceito a titulo de integraliza(/ao 
do seu Capital, pela Diretoria Executiva, como permitem os 
artigos 5.0 e 46 da Lei das Sociedades par A<tiio (Decreta
Lei 2.627 /40) para as sociedades anonimas, transcrevendo 
subsequentemente a respectiva ata com descri<Jao porme
norizada do im6vel, e, ao que sabemos, nao tern havido 
qualquer duvida sabre a legitimidade dessa forma de alie
na(/ao par parte dos Registros lmobiliarios competentes. 

Feita essa transferencia de domfnio, os im6veis passam a 
ser utilizados pela empresa para implanta(/ao dos pianos 
urbanfsticos que os abrangem, e, a final, os excedentes e 
edifica(/oes serao alienados na forma estatutaria e na con
formidade da doutrina, da jurisprudencia e do provimento 
referida - no Titulo II, para a recupera<Jao de parte ou 
totalidade do investido na urbaniza(/ao ou r.eurbaniza(/ao." 
(Autor citado in "Parecer" em anexo). 

Como se demonstrou a lei autorizativa nada tern de incons
titucional e nem contraria as norillas de direito publico, mormente 
a Lei Organics dos Municfpios. 
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E que a Lei n.0 7.670/71 foi aprovada pela Camara Municipal, 
e a eficacia do seu artigo 3.0 atende perfeitamente o artigo 24, item 
VIII do Decreta-Lei Complementar n.0 9, de 31.12.1969, que aprovou 
a Lei Organica dos Municipios. 

De outra parte vale a pena salientar que a presente a~;ao 

tambem foi intentada contra a "EMURB ", cuja Diretoria e aprovada 
pela Camara Municipal, e assim os seus membros foram referen
dados pelo Poder Legislative e assim houve vigilancia parlamentar. 

Ora, o artigo 3.0 da Lei n.0 7.670/71, ao autorizar a transfe
rencia de bens im6veis pertencentes ao Municipio, menciona ex
pressamente "que sejam julgados de interesse da empresa para a 
realiza~;ao de seus objetivos." 

Assim a empresa, atraves de sua Diretoria, aprovada pelo 
Poder Legislative, e que julga os interesses da empresa, com vistas 
a consecu~;ao de seus objetivos sociais, que visam repita-se, unica · 
e exclusivamente o INTERESSE PUBLICO. 

Ha portanto, perfeita harmonia entre o Poder Executive que 
foi autorizado a transferir seus im6veis e sua efetiva~;ao, atraves de 
delibera~;ao da Diretoria da EMURB que foi aprovada pelo Poder Le
gislative. 

Desta mane ira demonstrado restou que nao ocorre a "ile
galidade de objeto " que diz a Lei n.0 4.717/65, (art. 2.0 "c" e para
grato unico "C ") a ensejar a presente a~;ao popular. 

De outro lado, insurge-se o autor popular contra a forma de 
decreta que, durante os varios anos de existencia da EMURB, ins
trumentaram os atos de transferencia dos im6veis para a integra
liza~;ao ou aumento de capital, nos termos da lei autorizada, talvez 
para configurar urn vicio de forma dos atos atacados. 

Porem tal nao ocorre, pois, alem de ser esse meio tradicio
nal na Prefeitura, igual procedimento sempre foi adotado pelo Gover
no Federal consoante demonstram c6pias de decretos em anexo, 
aceita que foi tal forma pelo Tribunal de Contas, este nunca levantou 
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qualquer objec;:ao ou duvida quanta essa modalidade de se e·fetivar 
transferencia de im6veis a EMURB. 

E essa modalidade consagrada pela Administrac;:ao Publica 
de transferencia de im6veis foi acolhida pelo legislador federal. que 
ao aprovar a Lei n.o 6.015, de 31 de dezembro de 1973, prescreveu: 

"Art. 291 - Nos casas de incorporac;:ao de bens im6veis 
do patrim6nio publico, para a formac;:ao ou integralizac;:ao 
do capital de sociedade por ac;:6es da administrac;:ao indireta 
ou para a formar;ao do patrimonio de empresa publica, o 
oficial do respective Registro de lm6veis fara o novo re
gistro em nome da entidade a que os mesmos foram incor
porados ou transferidos, valendo-se, para tanto, dos dados, 
caracterfsticos e confrontac;:6es constantes do anterior. 

I . 
§ 1.0 

- Servira como titulo habil para o novo registro o 
instrumento pelo qual a incorporac;:ao ou transferencia se 
verificou, em c6pia autentica, ou exemplar do 6rgao oficial 
no qual foi aquele publicado ". (grifou-se). 

Ademais, essa forma valida e eficaz de transferencia, diga
se de passagem, e muito mais adequada ao Poder Publico, dada que 
sua publicidade traz mais transparencia ao ato da autoridade. 

Assim inexiste vfcio de forma, tal como levantado pelo 
autor popular. 

Acresce notar que todos os im6veis transferidos a EMURB 
pelos Decretos objeto da presente ac;:ao popular sao dominiais, estao 
regularizados, e devidamente avaliados par empresas id6neas e alta
mente especializadas no ramo da avaliac;:ao, com o objetivo de ser 
alcanc;:ado o valor de mercado, espancando assim quaisquer duvidas. 

Neste mister vale a pena lembrar a lic;:ao de Themistocles 
Cavalcanti: 

"Sao bens publicos, como veremos, inalienaveis, impenho
raveis, imprescritfveis, enquanto integrados ao domfnio pu
blico. Pode perder essas qualidades inerentes a sua tina-
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lidade, por determinac;ao legal, mas para isso, precisam ser 
destacados do domfnio publico. 

Evidentemente que bens e~istem que pela ·sua natureza, 
nao podem perder essas qualidades. Ninguem cogitai'ia de 
vender urn pedac;o do mar territorial, nem uma fortaleza, 
mas nada impede que uma estrada publica deixe de o ser, 
perca a sua finalidade, sera entao por fon;a . de lei, a/ie
navel." 

(Autor citado, in "Tratado de Direito Administrative", 2.• Ed. 
Vol. v, pag. 32). 

lnconsistente, assim, a alegac;ao do autor popular que os 
im6veis sao inalienaveis, nos termos do art. 67 do C6digo Civil. 

No afa de atacar os atos impugnados, o autor popular afirma 
que os projetos viarios que seriam realizados pela alienac;ao dos 
bens transferidos a EMURB, nao constam do Orc;amento Plurianual e 
nem foi autorizado por lei municipal. · 

E estranhavel tal afirmac;ao, mormente sendo do autor po
pular que se diz vereador, porque tal assertiva equivale a confessar 
que desconhece a Lei n.o 10.215 de 11 de dezembro de 1986, que 
aprovou o Orc;amento Plurianual de lnvestimento do Municipio. Tra
ta-se de lei municipal, aprovada pela Camara Municipal e devida
mente publicada no Diario Oficial do Municipio de 12 de dezembro 
de 1986, na qual foram previstas varias obras que serao realizadas 
nos a nos de 1987, 1988 e 1989 e entre elas as que seriam efetivadas 
pel a "EMURB" atraves de contrato com a Administrac;ao Centrali
zada, tal como preve a norma legal. 

II - DA ALIENACAO DE IM6VEIS PELA EMURB 
A TERCEIROS 

lnicialmente e de se lembrar que a alienac;ao de im6veis do 
patrim6nio da EMURB a terceiros, se faz atraves de leilao publico, 
modalidade de concorrencia publica constante do Regulamento de 
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Licita~;ao da EMURB (publicado no D.O.M. de 7 /5/87) e por deli
bera~;ao de sua Diretoria, cujos membros foram aprovados pela Ca- . 
mara Municipal, e autorizac;:ao do Sr. Prefeito Municipal. 

Assim estranha-se que o autor popular se insurja, tambem, 
contra o Mem. J.Q. 3575/87, nao apresentando qualquer argumento 
serio para fundamentar sua impugna~;ao, ate porque o memorando 
e urn instrumento de comando administrativo perfeitamente valido 
para veicular uma autoriza~;ao do Sr. Prefeito Municipal. 

A Prefeitura Municipal de Sao Paulo e a (mica titular do 
capital social da "EMURB" razao porque o Sr. Prefeito autorizou 
atraves do Mem. J.Q. 3575/87 essa empresa a alienar 7 (sete) imoveis 
de sua propriedade, mencionados na Carta PR n.0 291/87, de 
08/10/87 assinada pelo seu Presidente, onde ainda noticia que sua 
Diretoria estabeleceu que o "prec;:o mfnimo dos imoveis para venda 
a vista" ·era o "maior valor alcan~;ado no confronto das avaliac;:oes 
distintas realizadas, incluindo-se a elaborada pelo Departamento de 
Patrimonio Municipal de Sao Paulo", tudo feito em rigoroso cum
primento a legisla~;ao vigente. 

Ora, se o autor popular entende como lesivo ao erario 
municipal essas vendas de imoveis a terceiros atraves do leilao 
publico, enderec;:ou mal a presente a~;ao popular, porque nao incluiu 
no seu polo passivo os membros da Diretoria da EMURB que deli
berou por essa alienac;:ao. 

E se se admitir, ainda que so ·" ad argumentandum" que 
houve erro de delibera~;ao, quer de aprecia~;ao dos objetivos da em
presa, quer nos valores que fixou como lance mfnimo para vehda a 
vista no leilao, e em conseqOencia lesao ao erario municipal, impoe
se, como se requer, que os membros da Diretoria da EMURB sejam 
citados para integrar o polo passivo da presente a~;ao popular. 

Por todo e exposto, conclui-se que tanto a norma legal que 
autorizou as transferencias de imoveis a EMURB, bern como os de
cretos que as concretizaram, nao sao inconstitucionais e nem afron
tam qualquer regra de direito publico ou privado, razao pela qual 
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nao se enquadram nas hip6teses previstas no art. 4.0
, item V, letras 

"a" e "c" da Lei n.0 4.717/75, para ensejar o cabimento da a9ao 
popular. 

lnexistente o requisito da i/egalidade, imp6e-se a improce
dencia da avao. 

DA FALTA DE CONCORRENCIA DOS REQUISITOS 
ESSENCIAIS PARA PROPOSITURA DA ACAO POPULAR 

Ensina PAULO BARBOSA DE CAMPOS, que: 

"A a9~o popular constitucional tern, n5o ha duvida, como 
um de seus pressupostos, a lesividade do ato nela impug
nado, mas esse pressuposto s6 se caracteriza e define atra
ves da caracterizavao .e definivao de um dos vfcios ou de· 
feitos que o tornem nulo au anulavel. Nem e de ver-se 
nessa exigencia, limitavao au restrivao a prerrogativa cons
titucional, senao a verdadeira e exata compreensao desta, 
como acreditamos haver demonstrado." 

(in "Da A9ao Popular Constitucional ", pag . 75, ed. 1968). 

Demonstrada, nessa contesta9ao, a inexistencia de VICIOS 

que tornem nulos au anulaveis as atos questionados, descaracteri
zando-se, assim, alegada ilegitimidade, afastada tambem, fica o pres
suposto da lesividade dos atos atacados, ou que nao basta seja o 
ato tao s6 lesivo, imp6e-se praticado, com ilegalidade, que resulta 
lesao ao patrim6nio publico, com efeito: 

"A avao popular somente cabe para anular ou invalidar ato 
ilegftimo e lesivo do patrim6nio publico" (T.J.S .P. Apel. 
n.o 196826 R.T. 434/88). 

Nesse sentido, tambem, os ac6rdaos constantes de RDP 30/ 
163, R.D.A., 89/165, RT 434/ 88, RT 503/ 65, RT T.J.S.P. 7/40 e RJ 
TSP/ 25/ 64. 
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DA AUSENCIA DE LESIVIDAD.E NA PRATICA 
DOS ATOS AT ACADOS 

0 autor nao logrou exito ao tentar provar eventual ocorren
cia de lesividade ao erario municipal, advindo seja dos Decretos que 
transferiram os bens a EMURB, Seja quanta a alienac;:ao desses bens 

a terceiros pela EMURB, seja atraves do leilao designado para o dia 
18/11/87 que nao se efetivou em face da suspensao liminar. 

Entretanto nenhuma das situac;:6es acima mencionadas con-
figurou a alegada lesividade. 

Como bern define Paulo Barbosa de Campos Filho: 

"Par lesivo se ha de entender o ato (au omissao), que, direta 
ou indiretamente, mas real e efetivamente, em grau apre
ciavel redunde no injusto detrimento de bens ou direitos 
da administrac;:ao, advenha o prejufzo de efetiva diminuic;:ao 
deles ou de obstaculo oposto a seu aumento ou ao seu 
proveitoso exercfcio, e isso que se trata de dooo atual ou 
potencial, desde que certo e ligado ao ato par urn nexo de 
causa/idade, . convindo observar-se que e em func;:ao do mo
menta do ato, ou da eclosao de seus efeitos, que se devera 
ajuizar da sua lesividade." (Autor citado in Af;AO POPULAR 
CONSTITUCIONAL - pag. 64). 

Ora, na especie nao se vislumbra nem ocorre a pretendida 
lesivid~de, na extensao e condic;:6es definidas. 

De fato nos Decretos de transferencia impugnados nesta 
ac;:ao explicitaram com a mais absoluta clareza os bens a serem 
transferidos, bens esses como ja dito, devidamente avaliados pelo 
Departamento Patrimonial da Prefeitura assim como par entidades 
idoneas e altamente categorizadas para 0 mister vencedoras que 
foram em concorrencia publica. 

Ressalte-se que essas avaliac;:6es, no caso constituem uma 
inovac;:ao com relac;:ao aos Decretos anteriores aos atacados, vez que 
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ate entao as transferencias de im6veis a EMURB sempre se efetivou 
pelo valor hist6rico ou de registro. 

Mesmo a antiga pratica e mais ainda o recente procedi· 
mento, nao trazem qualquer lesao ao erario municipal, porquanto · 

a Prefeitura , e a unica titular do capital dessa empresa publica que 
o subscreveu e integralizou totalmente. 

Assim irrelevante, a rigor, o valor constante dos decretos 
de transferencia. 

Contudo os im6veis objeto dos Decretos irripugnados, so
freram como demonstrado exaustivamente no incidente de impugna
c;ao ao valor da causa, avaliac;ao com o objetivo de se apurar urn 
valor real e de mercado, de forma a impedir qualquer duvida quanto 
a seriedade daqueles atos. 

Ainda que se pudesse falar em eventuais imprecisoes dos 
laudos, o que se admite apenas por amor ao debate, nao poderiam 
essas ser imputadas ao Municipio, uma vez que a EMURB se louvou 
em pareceres de "experts" na materia, a ensejar a aplicac;ao por 
analogia do art. 6.0

, § 2.0 da Lei n.o 4.717/65, com a citac;ao para 
figurarem no polo passivo da presente demanda as entidades respon
saveis pela avaliac;ao, quais sejam, a Bolsa de lm6veis do Rio de 
Janeiro e a EMBRAESP - Empresa Bn3sileira de Estudos de . Pa
trimonio. 

Ainda mais, nao ha que se falar em violac;ao ao artigo 8.0 

da Lei n.o 6.404/76 diante das avaliac;oes efetuadas. 

E de se f risar ainda que o § 2.0 do art. 170 da C.F. nao se 
aplica ao caso vertente. 

Nao demonstrada a efetiva lesao, tal como alegado na ini-
cial , nao tern a ac;ao condic;oes de prosperar. 

Neste sentido a jurisprudencia: 

"Sem comprovac;:ao de lesividade e preJUIZO do patrimonio 
publico nao procede a ac;ao popular." (Ap. Civil 196.821 -
8 V. ADA 109/165, 3.0 Trim. 1971). 
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"A<;:ao popular. Possibilidade jurfdica. 

Ato lesivo C.F. 153, § 31. A existencia de ato lesivo e pres
suposto da possibilidade jurfdica da a<;:ao popular. Recurso 
extraordinario conhecido e provido." (RE - 98.705-3 - MG 
- 2." TJ. 23.08.83- rei. Min. Francisco Rezek. v.n. DJU. de 
09.12.83) - RT - 595/288. 

"A<;:ao popular. Concessao de uso de bern publico ainda 
nao formalizada. Projeto de lei dependendo de aprova<;:ao e 
san<;:ao. lnexistencia de lesividade concreta. Recurso nao 
provido. lnteligencia do art. 1.0 da Lei n.o 4.717/65, a a<;:ao 
popular somente e admissfvel se existente ato lesivo con
creto." (Ape I. Cfvel - 5.377-1-SP. Rei. Des. Campos Gouveia 
- TJSP. j. 20/11/80) RT- 547/63. 

DA LITIGANCIA DE MA·FE 

Pela presente, entao, objetiva o autor popular ver declarada 
a nulidade dos decretos questionados, sob a alega<;:ao de que, por 
terem como base legal uma Lei (Lei n.0 7670/71) supostamente in
constitucional, por ofender o princfpio da harmonia e independencia 
dos poderes, e ilegal, vez que viola o princfpio da inalienabilidade 
dos bens publicos, assim como o espfrito e o sentido da disciplina 
estabelecida pela Lei Organica dos Municfpios, sao esses decretos 
atos ilegais, abusivos e lesivos, por configurarem a transferencia 
de bens publicos para maos privadas sem controle do legislative. 

lnicialmente, convem lembrar que o autor, que agora afirma 
ser a Lei n.0 7670/71 inconstitucional e ilegal, considerou-a perfeita
mente valida quando era Secretario Municipal de Habita<;:ao e Desen
volvimento Urbano. 

Com efeito, ao ser nomeado secretario, em 15.03.83, a 
EMURB era, por for<;:a do Decreto n.0 14.521/24.03.77, diretamente 
subordinada a sua pasta. E, em 1984 e 1985, a referida empresa 
alienou a terceiros im6veis que lhe tinham sido transferidos para 
aumento de capital, sendo certo que a aliena<;:ao de urn deles ocorreu 
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sem qualquer licitac;ao, a tftulo de dac;ao em paga111ento (cf. doc. 
n.0 

• croquis 107, 167 e 1651). 

Consequentemente, sendo o autor, a epoca, titular do 6rgao 
controlador da EMURB, aprovou, ainda que tacitamente, as aliemii;6es 
e compromissos realizados a terceiros, aceitando, assim, como va
lidas as transferencias a EMURB anteriormente efetivadas par de
cretos, editados com base na lei generica instituidora. 

No que se refere a ac;ao em tela, ainda que se admita que 
tenha ele reconsiderado eventualmente a sua posic;ao anterior, sendo 
o autor vereador da Camara Municipal desta Cidade, a ele compe
tiria, entendendo a Lei n.0 7.670/71 inconstitucional e ilegal, de 
forma a possibilitar atos ilegais, abusivos e lesivos ao erario, propor 
a Camara, como medida "conveniente aos interesses do Municipio", 
projeto de lei substitutive, revogando ou modificando a referida lei, 
na conformidade do previsto nos artigos 104, letra "f", e 238, para
grafo unico, do Regimento lnterno da Camara Municipal de Sao 
Paulo. 

A par disso, nao obstante se apresente nesta ac;ao como 
guardiao do patrimonio municipal, durante a tramitac;ao do Projeto 
de Lei n.0 66/87, que objetivava revogar o paragrafo unico do artigo 
4.0 da Lei n.o 7.670/ 71 e que foi aprovado sob o n.0 10.320/87, nao 
ofereceu substitutivo ou emenda ao projeto discutido; sequer dis
cutiu a materia em debate, aparteou ou decl3rou voto, apesar de 
estar presente as sess6es, como se comprova pelos documentos 
anexados sob os n~s ... 

Limitou-se, apenas no dia seguinte da aprovac;ao a advertir 
o Executivo de que estaria "vigilante" para o fim de coibir eventual 
transferencia de terrenos a EMURB em desconformidade com a le
gislac;ao vigente (doc. j. n.o ). Sua atitude de omissao como mem
bra do poder legislativo, evidenciou-se como propositada a fim de 
preparar elementos para a presente ac;ao. 

Ora, efetivadas as transferencias dos im6veis, em decor
rencia da alterac;ao trazida pela Lei n.0 10.320/87, e, apesar de terem 
os decretos recebido a publicidade devida, conforme reconhece na 
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inicial, nao foi ele suficientemente "vigilante", vez que deixou de 
usar das prerrogativas que lhe sao asseguradas pelo cargo que 
ocupa, sugerindo a Camara manifesta<;:ao au a tomada de medidas 
de interesse publico, de forma a obstacular o prosseguimento das 
providencias tendentes a venda daqueles im6veis (cf. artigos 214, 
222, 224 e 233 do Regimento lnterno da Camara Municipal). 

Poderia ele, e nao o fez, propor a Camara que fossem so
licitadas informa<;:6es ao Senhor Prefeito quanta a finalidade e opor
tunidade das transferencias, realizadas, quanta ao montante da ava
lia<;:ao desses bens, e, ate mesmo, que fosse o Chefe do Executivo 
convocado a prestar, pessoalmente, essas informa<;:6es perante o 
Plemirio, na conformidade do previsto no artigo 102, n.0 S 6 e 7, com
binado com o artigo 104 do Regimento lnterno. 

Ao inves disso, quedou-se silente quando da edi<;:ao dos 
indigitados decretos e, decorridos dais meses da publica<;:ao do 
ultimo deles, na vespera do leilao designado para a aliena<;:ao dos 
im6veis, ajuizou a presente visando, par evidente, provocar o clamor 
publico que s6 as suas aspira<;:6es polfticas beneficiaria e que a 
liminar concedida "inaudita altera pars" nao deixaria de provocar, 
s6 nao ocorrendo o inevitavel devido a atitude cautelosa do MM. 
Juiz, determinando o andamento do processo em "Segredo de Jus
ti<;:a". 

Dessa forma, o comportamento do autor bern demonstra a 
sua falta de interesse de agir, vez que a necessidade de ingressar em 
Jufzo s6 estaria configurada na medida que verificada a impossibili
dade na obten<;:ao de uma solu<;:ao extra processual. 

Mais que isso, na propositura da a<;:ao, faltou cuidado ao 
autor popular, ou entao, sobrou-lhe malfcia. 

Com efeito, parece inverossfmil que, no afa de sustentar a 
inconstitucionalidade da Lei n.o 7.670/ 71, tenha omitido a Lei Mu
nicipal n.o 8.306/ 16.10.75 que, acrescentando o artigo 6.0 a lei ins
tituidora original, ampliou as objetivos da EMURB para fazer constar, 
entre outros estabelecidos em beneficia da coletividade, o de exe
cutar obras e servi<;:os para a administra<;:ao centralizada. 
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E a omissao dessa ampliac;ao veio ensejar, justamente, a 
alegac;ao, no arrazoado inicial, de que a transferencia dos im6veis 
a EMURB nao atendera a consecuc;ao das finalidades previstas no 
artigo 5.0 daquela lei, sendo, como consequencia, invalida a luz de 
seu artigo 3.0

• 

Ora, a tentativa de induzir, pela omissao, o Julgador a erro, 
vern demonstrar, inequivocamente, a litigancia de ma-fe, prevista 
pelo inciso IV do artigo 18 do C6digo de Processo Civil. 

Ainda, dando continuidade a sua conduta repreensfvel, afir
ma que os decretos questionados desrespeitaram o disposto no 
artigo 8.0 da Lei n.o 6.404/15.12.76, aplicavel a especie por forc;a do 
disposto no artigo 170, § 2.0

, da Constituic;ao Federal, na medida em 
que a necessaria avaliac;ao dos bens a serem transferidos "foi efe
tivada sem qualquer controle ou fiscalizac;ao por parte da Camara 
Municipal de Sao Paulo", o que resultou , segundo alega, na avaliagao 
"em montante equivalente a 1/ 10 do seu valor real, com lesao fla
grante ao patrimonio publico". Essa indevida afirmacao, induziu o 
Jufzo em erro, alem de configurar falta com o dever de lealdade. 

Alem de nao existir, como se viu, lei alguma a exigir que 
a Camara controle as avaliac;oes feitas pela Administrac;ao, nao se 
pode afirmar que poderia aquele colegiado avaliar qualquer bern, 
vez que lhe falece competencia tecnica para tanto. 

Competente seria, como o foi , a avaliac;ao dos bens por 
6rgaos especializados e de comprovada idoneidade que, pela pri
meira vez desde o advento da Lei n.0 7670/ 71, avaliaram os bens a 
serem transferidos a EMURB pelo seu valor real. 

Realmente, ao contrario do que ocorria quando das trans
ferencias efetivadas pelos decretos anterlores aqueles em tela, nos 
quais constava sempre o valor hist6rico ou de registro, a Adminis
tragao cuidou de promover uma avaliac;ao real e atualizada. 

Assim, leviana foi a afirmativa do autor de que os referidos 
im6veis foram avaliados em montante dez vezes menor ao seu valor 
real. Bastaria uma simples pesquisa no campo imobiliario para evi-
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tar essa alegac,:ao ultrajante tanto a Administrac,:ao quanto aos 6rgaos 
de renomada idoneidade que efetivaram essas avaliac,:6es. 

Sempre no afa de demonstrar a ilegitimidade dos referidos 
decretos, o autor, temerariamente, assevera que aos projetos viarios 
que deram causa as transferencias indigitadas nao constaram do 
Orc,:amento Plurianual de lnvestimentos, nem foram autorizados em 
lei municipal, de forma a configurar infringencias ao artigo 62, § 3.0

, 

da Constituic,:ao Federal. 

Ora, e inacreditavel que o autor popular sendo vereador, 
desconhec,:a a Lei n.0 10.215/11.12.86, relativa ao Orc,:amento Plu
rianual de lnvestimentos do Municipio de Sao Paulo. E ela lei muni
cipal, devidamente aprovada pela Camara, e que foi publicada no 
Diario Oficial do Municipio de 12.12.86. E nessa lei constam os 
projetos viarios referidos, de forma vaga, na inicial, como bern de-
monstram os documentos anexados sob os n.0 S ..... . 

E de se consignar, ainda aqui, que o comportamento do 
autor em asseverar a inexistencia de lei aprovada pela Camara e, 
ainda, a circunstancia de nao se referir, de forma especlfica, as 
obras que seriam realizadas pela Administrac,:ao, certamente por sa
ber que bastaria a sua menc,:ao para que fosse, de pronto, refutado 
o argumento apresentado; bern demonstra a conduta ardilosa com 
que se houve na presente. 

Pelo acima exposto, configurada, de forma inequlvoca, a 
litigancia de ma-fe, na conformidade do inciso IV do artigo 17 do 
C6digo de Processo Civil, com evidente desvio da finalidade da ac,:ao 
popular ajuizada, vern a Municipalidade de Sao Paulo, respeitosa
mente, requerer a cominac,:ao de pena prevista pelo artigo 18 da lei 
processual. 

DA TEMERIDADE DA LIDE 

Configuraqa a litigancia de ma-fe, evidentemente, nao ha 
como se admitir que a ac,:ao popular possa ser utilizada para obter 
a anulac,:ao de atos legltimos da administrac,:ao. Tal entendimento 
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separac;ao dos Poderes, assim como daquele que fixa a harmonia 
que entre eles deve reinar. 

Alem disso, a ac;ao popular nao tern a finalidade de eleger 
cada cidadao num censor dos atos da administrac;ao publica, ainda 
mais quando a objetivo do autor nao foi a de defender a erario 
municipal, apontando vfcios dos atos atacados, mais sim a de auto
promover-se. 

Com efeito, inequivocamente, o autor levou a Jufzo uma 
situac;ao que nada tern de novo no cenario municipal, porquanto a 
procedimento criticado vinha sendo adotado de longa data, inclusive 
par ele proprio, a epoca que era Secretario Municipal de Habitac;ao 
e Desenvolvimento Urbano; mais ainda, nada fez ele para muda-lo 
quando do exercfcio de seu mandado de vereador, vista que nao 
usou das prerrogativas que a cargo lhe confere para modificar a le
gislac;ao ja existente sabre a materia. 

Verifica-se, portanto, que o autor popular foi desidioso, pais 
facil lhe seria adotar medidas pastas ao seu alcance para par fim 
ao que considera ilegal e lesivo ao patrimonio municipal, no entanto, 
preferiu, ao inves disso, utilizar-se da via judicial para promover 
falsas acusac;6es contra a Administrac;ao. 

Conclui-se, portanto, tratar-se de lide manifestamente teme
raria, conforme previsao do art. 13 da Lei n.o 4.717/ 65, ajuizada que 
foi com o evidente escopo de lanc;ar a autor no canto do noticiario, 
denegrindo com suas acusac;6es levianas, a imagem da atual Admi
nistrac;ao, a qual se op6e politicamente. 

DA RESPONSABILIDADE DO AUTOR POR 
DANO PROCESSUAL 

Celso Agrfcola Barbi em seus Comentarios ao C6digo de 
Processo Civil preleciona: 

"Em estudo ja classico, CALAMANDREI compara a processo 
judicial a urn jogo, a uma competic;ao, em que a habilidade 
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e permitida, mas nao a trapac;:a" (Autor e obra citada, n.o 154, 
pag. 172, vol. I - Forense). 

Atento a isso, o C6digo de Processo Civil da enfase aos 
deveres que cabe as partes e seus procuradores, para que haja 
honestidade e lisura no processo. 

Ainda mais que, devido a sua conduta maliciosa e temera· 
ria, obteve liminar para sustar leilao previsto para alienac;:ao dos 
bens transferidos, isto sim que configura lesao ao patrim6nio publico, 
suscetfvel de reparac;:ao atraves de ac;:ao propria. 

Assim e que, configurada a litigancia de ma-fe, de acordo 
com a previsao dos incisos I a V do art. 17 do C.P.C., em contra
dic;:ao aos princfpios de leal dade e boa-fe exigidos no processo "ex-vi" 
do art. 14 do estatuto processual, incorre o autor na sanc;:ao pre
vista no art. 18 do C.P.C. 

Desta forma, concluindo-se tambem pela manifesta teme
ridade da lide, imp6e-se, tambem, a condenac;:ao mencionada pelo 
art. 13, da Lei n.o 4.717/65. 

CONCLUSAO 

Por todo o exposto, verifica-se incabfvel o ajuizamerito da 
presente ac;:ao popular, porquanto nao se configurou nenhuma das 
hip6teses contempladas pelo artigo 2.0 e seu paragrafo unico e ao 
artigo 4.0

, V, letras "a" e "c" da Lei 4.717/65, impondo-se sua im
procedencia. 

l·sto posto e o que mais dos autos consta, aguarda a Mu
nicipalidade de Sao Paulo, que V. Exa., em apreciando os argumentos 
ora expendidos, bern como os documentos ora acostados, haja por 
bern "ab initio" revogar a medida liminar concedida e, a final, no . 
merito, julgar improcedente a ac;:ao, se antes nao extinguir o processo 
face a preliminar argufda, em quaisquer das hip6teses com a conde
nac;:ao do autor popular nos onus da sucumbencia e nas penalidades 
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cominadas pelo artigo 18 do C6digo de Processo Civil, fazendo-se 
assim a verdadeira e necessaria justi<;a. 

Termos em que, protestando provar o alegado por todos os 
meios em direito permitidos, 

P. Deferimento. 

Sao Paulo, 08 de Dezembro de 1987 

THEOPHILO QUEIROZ CRUZ 
Procurador Municipal 

II 

Nota: Recebeu o premia "Trabalho Relevante do Ano de 1987" representando JUD. 
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REPRESENTA<;AO INTERVENTIVA REOUERIDA POR 
CREDOR DA MUNICIPALIDADE - RECONHECI· 
MENTO DE ILEGITIMIDADE ATIVA - CARENCIA 
DA A<;AO SEM JULGAMENTO DO MERITO - DECI· 
SAO NAO UNANIME. 

AC6RDA0 

-

75 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de PEDIDO DE 
INTERVEN<;AO ESTADUAL N.0 7.320-0, da Comarca de SAO PAULO, 
em que e recorrente PAULO ROBERTO VIEIRA DE LUCA, sendo re
corrida a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO: 

ACORDAM, em Sessao Plem1ria do 6rgao Especial do Egre
gio Tribunal de Justi<;a do Estado de Sao Paulo, por maioria de votos, 
julgar o requerente carecedor da a<;ao e extinto o processo, sem 
julgam~nto do merito, com fundamento no art. 267, VI do C6digo de 
Processo Civil. 

Trata-se de representa<;ao interventiva requerida por credor 
da Municipalidade de Sao Paulo em razao de senten<;a proferida em 
processo de de·sapropria<;ao. Alega o requerente que ate a data do 
ajuizamento do pedido (2 de abril de 1987), nao cuidara a Municipa
lidade de providenciar o pagamento de offcio requisit6rio expedido 
pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara da Fazenda Municipal, em 
fevereiro de 1984, em execu<;ao da aludida senten<;a. Sustenta o re
querente que a Municipalidade descumpriu o disposto no art. 117, 
§ 1.0 da Constitui<;ao Federal e art. 106, II (hoje 114, II) da Constitui<;ao 
Estadual. 

0 Sr. Prefeito Municipal prestou informa<;oes aduzindo que 
fizera consignar no or<;amento as verbas requisitadas pelo Exmo. 
Sr. Presidente do Egregio Tribunal de Justi<;a, nao s6 no exercfcio de 
1985, como nos posteriores. Ponderou que a requisi<;ao do pagamento 
em ORTNs, durante certo perfodo, acabou estabelecendo uma defa-
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sagem nos pagamentos. Afirma que tern procurado refon;ar as do
ta<;6es de molde a diriamizar o pagamento dos precat6rios, observada 
rigorosamente a ordem de apresenta<;ao. Conclui no sentido de que 
a interven<;ao estadual, tal como foi requerida, mostrar-se-ia in6cua, 
inconveniente e inoportuna. 

0 Sr. Procurador Geral de Justi<;a, afastando, por incabivel, 
a interven<;ao estadual com base no art. 15, § 3.0

, letra "b" da Cons
titui<;ao Federal, ao qual corresponde o art. 114, II da Carta Estadual, 
desde que nao se cuida de falta de pagamento de "divida fundada ", 
opinou pelo arquivamento da representa<;ao por nao vislumbrada qual
quer ofensa ao art. 117, § 1.0 da Constitui<;ao Federal. lnvocou pre
cedentes relativos a hip6teses semelhantes ja apreciadas pelo Egre
gio Plenario onde tal solu<;ao foi proposta e acatada. 

0 Exmo. Sr. Presidente solicitou informes ao Sr. Prefeito a 
prop6sito das dota<;6es correspondentes aos exercicios de 1985 a 
1987. A seguir, determinou ao DECO que fizesse urn quadro compa· 
rativo entre as requisi<;6es feitas pelo Poder Judiciario e as dota<;6es 
do or<;amento municipal. 

Em nova oportunidade que lhe foi aberta, o douto Procurador 
de Justi<;a reiterou o seu pedido de arquivamento. 

0 douto Procurador de Justi<;a, ao ter vista dos autos do 
pedido de interven<;ao formulado pelo credor da Municipalidade de 
Sao Paulo, desde logo afastou a viabilidade de tal pretensao en· 
quanto fun dada no art. 15, § 3.0

, letra "b" da Constitui<;ao Federal, 
por nao se cuidar de "divida fundada ", no senti do tecnico que I he 
empresta o texto constitucional e por situar~se a hip6tese no ambito 
"da exclusiva aprecia<;ao do Senhor Governador do Estado, com re
ferendo da Assembleia Legislativa" (art. 114, II e § 1.0

, I da Cons
titui<;ao Estadual). 

0 Chefe do Ministerio Publico, porem, adentrou ao exame 
do merito quanto a pretensao do requerente calcada no inciso VI 
do citado dispositivo constitucional, ou seja, interven<;ao no Muni· 
cfpio para "prover . .. execu<;ao de lei, ordem ou decisao judiciaria ". 
~ certo que, a final, conclui no sentido de que a representa<;ao havia 
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de ser arquivada em face dos esclarecimentos prestados pelo Sr. 
Prefeito Municipal dando conta de que atendera, ao menos formal
mente, as disposi<;:6es do art. 117, § 1.0 da Constitui<;:ao Federal. 

Ocorre, porem, que o Egregio 6rgao Especial, em 4 de maio 
proximo passado, concluiu o julgamento da Representa<;:ao interven
tiva n.a 8.489-0, intentada por Luiz Lee Holland e sua mulher, contr~ 
a Prefeitura Municipal de Piracicaba, deixando assentado, por vota
<;:ao unanime, que compete privativamente ao Procurador Geral da 
Justi<;:a requerer a interven<;:ao estadual nao apenas para " assegurar 
a observancia dos princlpios aplicaveis aos municlpios, constantes 
da Constitui<;:ao ", como tambem nas hipoteses em que o particular, 
diante da inadimplencia do Municipio, busca a satisfa<;:ao de seu 
credito. 

0 eminente Desembargador SABINO NETO, em precioso 
estudo sabre o tema, bem demonstrou, com apoio na doutrina e na 
jurisprudencia, que o pedido de interven<;:ao, em ambas hipoteses, 
constitui verdadeira ac;:ao, cuja titularidade e deferida ao Chefe do 
Ministerio Publico. Como real<;:a BARBOSA MOREIRA, por ele citado, 
"em tal a<;:ao, nao e o Ministerio Publico substituto processual, mas 
parte, quer em sentido formal, quer no sentido material, deduzindo 
em Julzo, nao pretensao alheia, senao propria. · 

Aquele V. Julgado bem distingue o direito de representac;ao 
"atribuldo a qualquer um, independentemente de sua capacidade 
polftica (art. 153, § 30 da Constitui<;:ao Federal)", exercitavel contra 
qualquer autoridade, do direito de ac;ao, privativo do Chefe do Minis
terio Publico, na~ hipoteses acima mencionadas. 

· No caso, o credor da Municipalidade de Sao Paulo nao re
presentou ao Ministerio Publico para que este ajuizasse a a<;:ao cons. 
titucional cablvel. Dirigiu-se diretamente ao Exmo. Sr. Presidente do 
Egregio Tribunal de Justi<;:a requerendo a interven<;:ao no Municipio 
de Sao Paulo. 

Nao se pode ter a manifesta<;:ao do Ministerio Publico, ao 
ter vista dos autos como encampa<;:ao da pretensao do requerente, 
assumindo o polo ativo da a<;:ao interventiva. A ila<;:ao teria sentido 
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se o douto Procurador de Justil;a tivesse aderido ao pedido de inter 
venc;ao. Todavia, nao fez. Ap6s tecer considerac;oes a respeito do 
tema de merito, pediu o arquivamento do pedido, o que reiterou ap6s 
as informac;oes complementares do Sr. Prefeito e as prestadas pelo 
Departamento proprio da Secretaria deste Egreglo Tribunal. 

Oaf por que julgam o requerente carecedor do pedido e 
extinto o processo, sem julgamento do merKo, com fundamento no 
art. 267, VI do C6digo de Processo Civil. 

0 julgamento teve a participac;ao dos Desembargadores 
C~SAR DE MORAES (Presidente sem voto). SYLVIO DO AMARAL, 
EVARISTO DOS SANTOS, MARTINIANO DE AZEVEDO, ANICETO 
AllENDE, N6BREGA DE SALLES, DfNIO GARCIA. SABINO NETO, 
MfLTON COCCARO, CARRIG6S VINHAES, SfLVIO LEMMI, DIWALDO 
SAMPAIO, OLIVEIRA COSTAe ALVES BRAGA, com votos vencedores, 
ODYR PORTO, CUNHA CAMARGO, FRANCIS DAVIS, PRADO ROSSI 
(com declarac;ao). WEISS DE ANDRADE, MANOEL ALVES e CARLOS 
ORTIZ, vencidos em parte e ALVARES CRUZ, vencido in tatum. 

Sao Paulo, 1.0 de junho de 1988. 

MORETZSOHN DE CASTRO, Relator. 

PRADO ROSSI, vencido em parte, com declarac;ao de voto 
em separado. 

DECLARAC.AO DE VOTO VENCIDO EM PARTE 

(Pedido de lnterven~io Estadual n.o 7.320·0- Sao Paulo) 

Em razao de nao ter sido atendido offcio requisit6rio, expe
dido em 1984, expropriado requereu ao Exmo. Sr. Presidente do Tri
bunal de Justi<;a intervenc;ao no Municipio de Sao Paulo, "ap6s au
diencia e representac;ao do ilustre Dr. Procurador Geral de Justic;a 
do Estado". 
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0 Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Sao Paulo prestou as in· 
furmac;6es solicitadas e o Exmo. Sr. Procurador Geral de Justic;a, por 
nao vislumbrar "os antessupostos inafastaveis ao ajuizamento do 
colimado pedido de intervenc;ao estadual ", requereu "o arquivamento 
do feito". 

Na assentada de julgamento, o 11ustre Desembargador rela· 
tor, Moretzsohn de Castro, prolatou seu voto julgando extinto o pro· 
cesso sem apreciac;ao do merito, reconhecendo a ilegitimidade ativa 
"ad causam ". 

Duvida inexiste no sentido de que, bern o releva o fnclito 
relator, a "representac;ao interventiva", na forma do art. 15, § 3.0

, d, 
da Constituic;ao Federal, esta, inafastavelmente, condicionada a von
tade do Ministerio Publico. 

Todavia, sensibilizei-me com ponderac;6es expendidas em 
Plenario, durante os debates, donde, entao, o meu pedido de adia· 
menta. 

Efetivamente, se a representac;ao interventiva, em si mesma 
considerada, nas palavras da lei e no entendimento dos doutos, e de 
exclusiva atribuic;ao do Chefe do Ministerio Publico estadual, menos 
certo tambem nao e que, em linha de indagac;ao, a preteric;ao da 
ordem cronol6gica, o descumprimento de prazos, a nao inclusao no 
orc;amento de verbas necessarias ao pagamento de debitos cons· 
tantes de precat6ria, ou a sua inclusao e o nao pagamento, geram, 
tambem, consequencias outras, de nftido conteudo processua/, como, 
por exemplo, ocorre com o sequestra da quantia necessaria para 
satisfazer o debito (R.T.J., 96/651). a caracterizac;ao da desobediencia 
a ordem judicial, o crime de responsabilidade, o ato atentat6rio a 
dignidade da justic;a etc. 

Disp6e o § 4.0
, do art. 153, da Constituic;ao, que "a lei nao 

podera excluir da apreciac;ao do Poder Judiciario qualquer lesao de 
dire ito individual", aduzindo o § 3.0 que "a lei nao prejudicara o 
dire ito adquirido, o ato jurfdico perfeito e a coisa julgada ". 

Bern e de ver, a regra soberana institui o princfpio da ina
fastabi lidade do controle jurisdicional. 
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Assegura, de sel:l I ado, o § 30, do art. 153, da Lei Magna, "a 
qualquer pessoa o direito de representa9ao e de peti9ao aos Pode
res Publicos, em defesa de dire ito ou contra abusos de autoridade ". 

Na hip6tese vertente, cuida-se de "representa~tao ", condi
cionada, enquanto entendida como tal, inafastavelmente, a vontade 
do Ministerio Publico, e o Poder Judicilirio; e regra corriqueira, s6 
assim poderia manifestar-se sabre a materia suscitada, donde, entao, 
num primeiro lance, a orienta~tao, acertada, esposada pelo nobre re
lator, no sentido de que, nao tendo o expropriado requerente sensi
bilizado o Ministerio Publico, titular da iniciativa da representa~tao 

interventiva, a conclusao s6 podia ser no sentido do reconhecimento 
da ilegitimidade ativa "ad causam" e o arquivamento do feito. 

Mas, se no teor do § 30, do art. 153, da Constitui~tao, o 
direito de representa~tao encontra-se condicionado a vontade do Mi
nisterio Publico, o direito de peti9ao aos Poderes Publicos e assegu
rado tambem com amplitude e sem qualquer condicionameQto. 

Escreve JOS~ CELSO DE MELLO FILHO (" Constitui~tao Fe
deral Anotada" Saraiva, 1984, pag. 370) que o direito de peti980 "e 
o instrumento colocado a disposi~tao de qualquer cidadao que pre
tenda, dirigindo-se aos Poderes do Estado, defender interesse pessoal 
ou geral. 0 direito de peti~tao pode ser exercido em face do Exe
cutivo, do Legislativo e do Judiciario. A importancia desse direito 
publico mais se acentua quando se verifica que os Poderes do Estado 
nao podem deixar de responder a postula~tao deduzida. A indecli
?1abilidade da presta~tao estatal, respondendo afirmativa ou negativa
mente e uma consequencia desse direito ". 

"In casu", a peti~tao do expropriado endere~tada ao Exmo. 
Sr. Presidente desta Corte, denunciando o descumprimento de ordem 
judicial, condena o exercfcio do direito de representa~tao ", mas, 
tambem, exterioriza o exercfcio do direito de peti9ao. 

"In casu", a peti~tao do expropriado endere~tada ao Exmo. 
exercfcio sepultado par nao sensibilizar o Ministerio Publico, parti
cularidade que nao teve o condao, inexoravel, de levar consigo, de 
roldao, o direito de peti9ao, fnsito no requerimento. 
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0 certo e prevalente e que o Poder Judich:irio foi acionado 
atraves de um interesse concreto do expropriado, dinamado, frize-se, 
de ordem sua, e nao pode deixar de se manifestar naquilo que lhe 
concerne e que nao se encontra atrelado a vontade de qualquer 
6rgao ou de quem quer que seja. 

Aqui, a a~;:ao do Judiciario, ja que arrecada a "representa~;:ao 
interventiva" e valorado "o dire ito de peti~;:ao ", deve ocorrer ate 
mesmo "ex officio", para assegurar a realiza~;:ao do direito a quem 
foi ele reconhecido. 

TODO PODER E DEVER, EXISTE PARA SEA EXERCIDO 

E se ao Judiciario cabe dizer o direito, seria um contra-sensa 
a sua retirada quando surge a necessidade de aplica-lo concretamente, 
como na hip6tese, onde se denuncia que a expropriante foi conde
nada a pagar ao expropriado uma "justa indeniza~;:ao" (Constitui<;ao, 
art. 153, § 22). 

0 Judiciario pode encontrar-se desalentado com o estado de 
coisas reinante, mas desprovido de armas nao se encontra. 

A guisa de exemplo, pois outras normas processuais ainda 
existem, tenha-se em conta as disposi~;:oes do art. 599 do C6digo 
de Processo Civil, no teor das quais o Juiz pode, em qualquer mo
menta, (II) advertir ao devedor que o seu procedimento constitui ato 
atentat6rio a dignidade da Justi9a. 

E ai encontra-se um dos refor9os que se deu a autoridade 
do Poder Judiciario, "armando-o de poderes para prevenir ou repri
mir qualquer ato atentat6rio a dignidade da Justi9a" (C6digo de 
Processo Civil), art. 130, Ill), o que pode ocorrer, mais comumente, 
no processo de execu~;:ao, quando o devedor nao pode impedir os 
atos de execu~;:ao for~;:ada, "nem subtrair-se aos seus efeitos. A 
execu~;:ao se presta, contudo, a manobras protelat6rias, que arrastam 
o processo por anos, sem que o Poder Judiciario possa adimplir a 
presta~;:ao jurisdicional" (" Exposi~;:ao de Motivos do C6digo de Pro· 
cesso Civil). 
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0 ato de julgar nao constitui mero exercfcio intelectual, 
que se completa e se esvai em si mesmo. 

Julga-se e impoe-se o cumprimento do que foi decidido. 

Bern o lembra ALCIDES DE MENDONCA LIMA que "a defesa 
das partes nunca pode ferir os ditames essenciais ao proprio Poder 
Judiciario para, em ultima analise, nao se tornar cumplice, por 
omissao, de atitudes que venham a desprestigiar a instituic;ao, se 
for obstada a cumprir a sua de assegurar o direito a quem o merece. 
Seria uma forma de autodestruic;ao. 0 sagrado direito de defesa, 
portanto, nao pode ser acionado a ponto de comprometer ou macular 
o Poder Judiciario - 'a Justic;a' - como 6rgao da soberania nacio
nal" (" Comentarios ao C6digo de Processo Civil", VI volume, tomo II, 
pag. 542, n.0 1.212). 

E considera-se atentat6rio a dignidade da Justic;a o ato do 
devedor que frauda a execuc;ao, se opoe maliciosamente a execuc;ao, 
empregando meios artificiosos e resiste injustificadamente as ordens 
judiciais (C6digo de Processo Civil, art. 600, I, II e Ill). 

E se a norma existe nao ha por que considera-la "essen
cialmente etica ", principalmente em casos de descumprimento de 
precat6rios, quando o conteudo subjetivo inerente a interpretac;ao 
do Juiz e diminuto, por decorrer de urn fato concreto. 

Sanc;oes processuais coercitivas estao discriminadas no art. 
601, do C6digo de Processo Civil, e outras ~ormas ainda ex:istem. 

Ha urn desafio lanc;ado por ALCIDES DE MENDONCA LIMA: 
"0 legislador cumpriu a sua parte; cumpram, agora, os jufzes a sua, 
se puderem" (op. cit., pag. '556, n.0 1.241), mesmo porque, "se ao 
me nos uma vez, incidir, estara justificada a sua inclusao na lei". 

A adoc;ao de urn remedio processual para vindicar o cum
primento de suas sentenc;as e urn dever do Judiciario. 

A questao e grave, pois a ofensa a coisa julgada equivale 
a violac;ao da lei. 

E se a autoridade desconhece o prestfgio da "res judicata", 
com a subversao da ordem constitucional, e a reclamac;ao interven-
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tiva nao pode ser examinada, par nao sensibilizar a quem e dela 
titular, cumpre valorar-se o direito de peth;iio, fnsito no requerimento 
da parte, para que o Tribunal, de offcio, proceda como entender 
pertinente. 

0 "dire ito de petic;:ao" deve ser interpretado como urn pro
vi menta exigido pelo interesse publico, fora da 6rbita privada, em 
defesa da ordem publica, que tern urn de seus esteios no exato 
cumprimento da ordem judicial. 

Va seria . a deca'ntada independencia e autonomia do Judi
ciario se este Tribunal ao julgar os processos de sua competencia 
nao pudesse fazer prevalecer, cumprir e respeitar os seus pronun
ciamentos. 

Par tudo isso, se o "direito de representac;:ao", como aflora 
do voto do relator, encontra-se adstrito a iniciativa do Ministerio 
Publico, o direito de peti9iio, fnsito no requerimento inicial do ex
propriado, imp6e que, esta Corte, "ex officio", I eve em conta esse 
valioso instrumento colocado a disposic;:ao de qualquer cidadao, pre
valentemente da parte que se sente lesada em face do suscitado 
descumprimento da ordem judicial, e analise, com cuidado e criteria, 
se ocorre, realmente, afronta a ordem judicial, para, em caso posi
tivo, agilizar as medidas processuais que se lhe oferecem, colimando 
o resguardo da "res judicata" e da autoridade da ordem judicial. 

Todas . as indagac;:6es exteriorizadas neste voto o sao em 
linha de indagac;:ao, par nao definido, ainda, se a expropriante· esta, 
efetivamente, descumprindo a ordem judicial e afrontando a coisa 
julgada. 

Em suma, reconhec;:o, com o relator, a ilegitimidade "ad 
causam" para o impulsionamento da representac;:ao interventiva, mas 
acolho, de oficio, o provimento inerente ao direito de petic;:ao para 
que o Exmo. Sr. Desernbargador Presidente aprecie a materia susci
tada, tomando, se for o caso, as medidas processuais e administr&
tivas necessarias ao cumprimento da ordem judicial. 

PRADO ROSSI 
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