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RELATOR 
RECORRENTE 
RECORRIDOS 

ADVOGADOS 

o SR. MINISTRO ILMAR GALVÃO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL 
AIMÉ ALCEBÍADES SILVEIRA LAMAISON E OUTRO 
DISTRITO FEDERAL 
DEOCLÉCIO BRITTO HAGEL E OUTRO 
VIAÇÃO PIONEIRA LTDA. 
VIPLAN - VIAÇÃO PLANALTO LTDA. 
DR. JOSÉ DE CAMPOS AMARAL 
DR. ARY LOPES RODRIGUES E OUTROS 
DR. MILTON DE MELO E OUTRO 
OR. WILSON FERNANDES VELOSO E OUTRO 
DR. ARLINDO LEONI DE SOUZA E OUTRO 

AÇÃO POPULAR. REMANEJAMENTO DE LINAS DE ÔNIBUS ENTRE EMPRESAS 
QUE JÁ EXPLORAM A ATIVIDADE DE TRANSPORTE DE PESSAGEIROS URBA-
NOS. IMPROCEDÊNCIA DECLARADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, AO FUN-
DAMENTO DE AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE LESIVIDADE E DA ILEGA-
LIDADE DO ALUDIDO ATO. 

Antes da CF/8S, o ato de permissão de serviço público nao exi-
gia prévia licitação, razão pela qual não foi contemplado no 
art. 4º, da Lei nº 4.717/65, que enumera as hipóteses de lesi-
vidade presumida. 
Decisão que não violou qualquer critério jurídico de valora-
ção da prova, como alegado. ao considerar insuficiente a prova 
pericial para demonstração do pretenso prejuízo da empresa ex-
tatal, após cotejada com outros elementos de convicção conti-
dos nos autos. 
Precedentes jurisprudenciais que não se mostraram ajustados a 
hipótese dos autos. Ausência de violação dos dispositivos le-
gais invocados. Dissídio não comprovado. 
Recurso especial não conhecido. 

ACÓRIIllÃIl 

Vistos e relatados estes autos em que sao partes as acima in-
dicadas: 

Decide a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, por 
unanimidade,~~ão conhecer do recurso, na forma do relatório e no-
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notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte 
integrante do presente julgado. 

Custas, como de lei. 
Brasilia, DF, 23 de agosto de 1989 (data do julgamento). 
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Ministro CARLOS VELLOSO 
Presidente 

Ministro R GALVÃO 
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RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL 

RECORRIDOS: AIMÉ ALCEBÍADES SILVEIRA LAMAISON E OUTRO, DIS-

TRITO FEDERAL, DEOCLÉCIO BRITTO HAGEL E 

VIAÇÃO 

TO LTDA. 

PIONEIRA LTDA. E VIPLAN-VIAÇÃO 

R E L A T Õ R I O 

OUTRO, 

PLANAL 

O EXMO. SR. MINISTRO ILMAR GALVÃü (RELATOR):- ALBERTO 

TAVARES DA COSTA ajuizou ação popular contra JOSÉ GERALDO MA-

CIEL, DEOCLÉCIO BRITO HAGEL, JANUÁRIO LOURENÇO, respectivamente, 

Secretário de Serviços Públicos do Governo do Distrito Federal 

e altos funcionários da referida Pasta, bem como contra VIAÇÃO 

PLANALTO LTDA e VIAÇÃO PIONEIRA LTDA., objetivando a anulação 

de atos de transferência de linhas de exploração de transporte 

urbano, por meio de ônibus, da SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETI 

VOS DE BRASÍLIA LTDA. para as duas últimas rés citadas, por se 

tratar de atos praticados sem concorrência pública e que acarre 

taram sérios prejuízos ao patrimônio da T.C.B., que é 

pública do Distrito Federal. 

empresa 

Posteriormente, foi ainda incluído no pólo passivo do 

processo o Sr. AIMÉ ALCEBÍADES SILVEIRA LAMAISON, ex-Governador 

do Distrito Federal, o DISTRITO FEDERAL e a SOCIEDADE DE TRANS 

PORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA LTDA. 

A ação foi julgada pelo MM. Juiz da Quarta Vara da Fa 

zenda Pública de Brasília, que concluiu pela improcedência do 

pedido, ao entendim~ de que, conquanto se trate de atos indevi 

~ 
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indevidamente praticados com inobservância do requisito da li-

citação pública, nao acarretaram prejuizo às entidades públi-

cas mencionadas. 

Irresignado, apelou o Autor, o que fez, todavia, sem 

êxito, havendo o Egrégio Tribunal de Justiça confirmado a r. 

sentença, salvo o capitulo da sucumbência, em acórdão assim 

ementado: 

"Ação Popular. Impedimento de advogado. Identi 
dade física do Juiz. Sucumbência. Não há que se 
reconhecer o impedimento de advogado e a inefi-
cácia dos atos por ele praticados, por exercer 
a função de Procurador do GDF, se posicionou 
ele em defesa do interesse de entidade pública 
e se, à época da citação, os contestantes se 
encontravam no exerclcio das respectivas fun-
ções de Governador e Secretário de Serviços Pú-
blicos do Distrito Federal. 
Em face do que dispõe o artigo 132, 
de Processo Civil, com a remoção do 
vincula-se ele do processo, devendo 

do Código 
Juiz, des-
passar os 

autos ao seu sucessor, mesmo que haja sido en-
cerrada a instrução. 
Ação Popular. Pretensa nulidade de atos do Go-
verno do Distrito Federal, que reformularam o 
sistema de distribuição de linhas de transporte 
urbano de Brasilia. 
A lei não prescreve concurso de preferência, em 
se tratando de remanejamentos, em que ocorre 
permissão para assegurar a exploração do trans 
porte urbano, destinado a melhorar os serviços 
aos usuários. Não pode prosperar a Ação Popular 
se ausentes os pressupostos da ilegalidade e le 
são ao patrimônio público. -
Sucumbência. Em Ação Popular, dispensa-se o ônus 
da sucumbência". 

Recorreu, então, extr~ordinariamente, o Ministério Pú 

blico do Distrito Federal, com fulcro no art. 119, 111, alineas 

a e ~, da Carta de 1969, ao entendimento de que, no caso, bast~ 

ria a evidenciação da lesividade presumida, como previsto 

nos arts. lº e 4 2 , 111, ~, da Lei nº 4.717/65, resultante da au 

sência de prévia concorrência prevista no Decreto-Lei 200/67, 

c/c Decreto nº 5.721/7~~mprindo, ademais, ao próprio Julgador 

12.39.010.28/46 
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exercitar poderes inquisitoriais, em matéria de valorização de 

prova, de sorte a evidenciar a lesividade efetiva, a preservar 

os principios probatórios pertinentes, pressupostos a seu ver 

malferidos tanto pelo Juiz como pelo Tribunal, que, ao reves, 

"quedaram-se diante de um laudo pericial acoimado de lacunoso e 

impreciso 11 • 

Foi ainda tida por contrariada a norma do art. 153, 

§ 31, da Constituição Federal e decisões da Corte Suprema. O re 

curso subiu à Excelsa Corte, em razão do provimento de agravo de 

instrumento. 

Cem o advento da Carta de 1988, decidiu o eminente Rela-

tor, Ministro CARLOS MADEIRA, determinar a remessa dos autos a 

esta Corte, para julgamento do recurso, na parte relativa as 

alegações de ofensa à legislação infraconsti tucional e de dissi 

dio referente também à legislação dessa natureza. 

É o relatório. 

12.39.010.28/46 
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E M E N T A 

AÇÃO POPULAR. REMANEJAMENTO DE LINHAS 
DE ÔNIBUS ENTRE EMPRESAS QUE JÁ EXPLO-
RAM A ATIVIDADE DE TRANSPORTE DE PAS-
SAGEIROS URBANOS. IMPROCEDÊNCIA DECLARA 
DA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, AO FUNDAMEN 
TO DE AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE LESI= 
VIDADE E DA ILEGALIDADE DO ALUDIDO ATO. 

Antes da C.F./88, o ato de permissão de 
serviço público não exigia préVia licita 
ção, razão pela qual não foi contempla-
do no art. 4º, da Lei nº 4.717/65, que 
enumera as hipóteses de lesividade pres~ 
mida. 
Decisão que não violou qualquer critério 
jurIdico de valoração da prova, como al~ 
gado, ao 
pericial 

considerar insuficiente a prova 
para demonstração do pretenso 

prejuizo da empresa estatal, após coteja 
da com outros elementos de convicção co~ 
tidos nos autos. 
Precedentes jurisprudenciais que não se 
mostraram ajustados à hipótese dos autos. 
Ausência de violação dos dispositivos le 
gais invocados. Dissldio não comprovado~ 
Recurso especial não conhecido. 

O EXMQ SR. MINISTRO ILMAR GALVÃO (RELATOR): - O apelo 

vem fundado nas alíneas ~ e ~, do inciso 111, do art. 119, da 

Carta de 1969, que correspondem, presentemente, às alíneas a e 

~, do inciso 111, do art. 105 da Carta de 1988. 

Teriam sido contrariados, no entendimento do Recorren 

te, as no~ arts. 

/' ) 
Iº- e 4º-, 111, ~, da Lei nº- 4.717/65, do 

, 
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art. 126 (§ 1 2 ), da Lei 5.721/71 e o Decreto-Lei nº 200/67, cujo 

dispositivo nao indicou. 

Teria o julgado, ainda, divergido de decisão do Supr~ 

mo Tribunal Federal, no RE 94.100-SC, que se acha transcrita no 

TRJ 103/683/6, e ainda de outras duas, que estariam na RTJ 72/ 

475 e na RTJ 81/280. alusivas a questão de valorização de pro-

va. 

Uma leitura das principais peças que compoem os prese~ 

tes autos convence, todavia, de que não se está diante de atos 

permissionários de exploração de serviços de interesse público, 

mas de mero remanejamento de linhas de ônibus entre as empresas 

encarregadas desse serviço, no Distrito Federal, o que, no di-

zer do Sr. Secretário dos Serviços Públicos (fls. 106/112) teve 

em mira a reestruturação do sistema de transporte coletivo desta 

Capital, de molde a permitir a fixação de tarifas mais acessí-

veis às populações de baixa renda, distribuídas pelas cidades sa 

télites. 

Com efeito, o próprio autor, na inicial, admite que 

certas linhas, até então exploradas pela Sociedade de Transpor-

tes Coletivos de Brasl1ia, passaram as empresas particulares 

VIPLAN e PIONEIRA, enquanto outras, que estavam a cargo destas, 

passaram à responsabilidade da T.C.B. 

Na verdade, se não se cogitava de inaugurar novas li-

nhas de ônibus, nem de atrair novas empresas para a exploração 

das linhas existentes, mas tão-somente de efetuar uma redistri-

buição dessas linhas entre as empresas que já atuaVam no ramo, 

nao se poderia vislumbrar a necessidade de instituir-se o recla-

mado concurso licitatório, de resto, formalidade dispensável, 

conforme autorizadas opiniões, (Cf. HELY MEIRELLES, Dir. Admi-

nistrativo Brasileiro, 8a. edição, pág. 373) para a prática de 

ato administrativo unilateral, como e o caso da permissão, ja 

que o Decreto-Lei 200/67 (estendido ao Distrito Federal pela Lei 

n' 5.721/71). por violados pelo Recorrente, - -nao prevem a 

12.39.010.28/46 
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Por outro lado, o ato de permissao de serviços públi-

cos somente a partir da Carta de 1988 (art. 175) ficou sujeito 

a prévia licitação, razão pela qual não se encontra relacionado 

no art. 4º, da Lei nº 4.717/65, que enumera as hipóteses de les~ 

vidade presumida dos atos administrativos, nem, mais precisame~ 

te, no inciso 111, letra~, do mencionado dispositivo, invocado 

pelo Recorrente, o qual cuida exclusivamente de contratos. 

Ante tais considerações, tenho por não configurada pelo 

acórdão qualquer violação às normas legais acima mencionadas. 

Melhor resultado não pode colher o recurso, no ponto 

em que irroga ao v. acórdão a pecha de haver inobservado princi 

pios probatórios inerentes à ação popular, in verbis: 

"Não haverá prosperar, mesmo, a tese sufraga 
da em a decisão recorrida, sob a ótica reito= 
ra, adotada pelo MM. Juiz e Eg. Tribunal que, 
visando a elidir o alegado ato lesivo, detec-
taram imprecisões e lacunas no exame peri-
cial; ao rev~s, cumprir-lhes-ia observar os 
principias probatórios e valorização da pro-
va, em cogitação a LAP, a propósito sobremodo 
ampla a iniciativa judicial, revela a melhor 
doutrina rr . 

Ao contrário do que parece entender o Recorrente, o p~ 

der que se reconhece ao Julgador, de agir com maior 

nas ações populares, colocando-se rr numa postura mais 

mente inquisi tória rr , na expressão de ARRUDA ALVIM 

liberdade 

envergada-

(fl. 1048) 

não se pode confundir com o dever de carrear para os autos os 

elementos de convicção que as partes não foram capazes de prod~ 

zir, inexistindo norma que disponha nesse sentido. 

No caso sob exame, o laudo que foi fornecido pelos téc 

nicos encarregados da pericia, foi devidamente sopesado pelo Eg~ 

gio Tribunal ~ quo diante dos demais elementos probatórios con 

tidos nos autos, havendo sido considerado insatisfatório para 

comprovação do prejuízo que os atos administrativos alvejados te 

riam causado à T.C.B~ 

12.39.010.28/46 
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Assim procedendo, não violou o acórdão nenhum princi 

pio alusivo à valorização da prova, sendo fora de dúvida que a 

açaa popular não impede a aplicação da regra segundo a qual "0 

Juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua 

convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos" (art. 

436 do CPC). 

Conseqüentemente, nao se pode ter por contrariada a 

orientação jurisprudencial da Suprema Corte, traduzida nos acór-

dão indicados (RE 78.036-GO - RTJ 72/472 e RE 86.082-RJ-RTJ nl! 81/ 

280), consagradores do principio de que não constitui matéria de 

fato, mas de Direito, a valoração juridica das provas. 

Igualmente, e de todo inadequada ao presente caso, p~ 

lo que ficou exposto, a decisão, também invocada pelo Recorren 

te, contida no RE nº 94.100-SC, que trata de lesividade presumi-

Ante tais considerações, nao conheço do recurso. 
~7 

~ 

/1 
! 
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VOTO - VOGAL 

O EXMO. SR. MINISTRO VICENTE CERNICCHIARO 

Senhor Presidente, a decisão recorrida é ori 

ginaria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Embora co 

mo Desembargador não haja participado do julgamento, todavia, 

como Relator, atuei em mandado de segurança, incidental à maté 

ria, e cujos autos estão apensos a este recurso especial. 

Parece-me estar presente o impedimento e por 

isso o declaro. 

,,\ 
--.----/C/ 

MINISTRO LUIZ VICENTE CERNICCHI O -

12.39.01 0.28/46 
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v O T O 

flAdministrativo. Ação Popular. Concessão e permissao de ser 
viço público: equiparação para os fins do art. 42,III,"alf, 
da Lei 4717/65." 

o EXMO. SR. MINISTRO CARLOS M. VELLOSO: A Lei nº 
4.717, de 1.965, no art. 42, item IIr, letra Pa ll , apontada como 

violada pela decisão recorrida, estabelece--bem disse o Sr. Mi-
nistro-Relator--presunção de lesividade e de ilegitimidade do 
contrato de concessão de serviço público celebrado sem 
concorrência pública ou administrativa. 

prévia 

Estou em que o ato de permissão de execuçao de ser-
viço público para os fins da ação popular estaria equiparado a 
concessão, tendo em vista a finalidade obtida em ambos os con 
tratos, que é a mesma. Bastaria em ambos os atos, ao administra 
dor inescrupuloso, que quisesse beneficiar alguém e que quise~ 

se escapar dos rigores da fiscalização popular, ao invés de rea 
lizar contrato de concessão, como costuma ocorrer, praticar ato 
de permissão. A finalidade a ser alcançada seria a mesma e esta 
ria ele se subtraindo da censura judicial através da ação popu-
lar. 

De modo que haveria fraude a lei, e, em caso como 
este, parece que os tribunais deveriam deixar de lado a forma e 
verificar a substância do ato. No caso, entretanto, o Sr. Minis 

/ 
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tro-Relator trouxe certas peculiaridades que nao autorizariam 
esse esforço exegético na procura da realização da fiscalização 
do ato inquinado de lesivo. 

Desse modo, com estas breves considerações e, tendo em 
vista as peculiaridades apontadas no voto do eminente Sr. Mi 
nistro-Relator, meu voto é também no sentido de não conhecer do 
recurso. 

12.39.010.28(46 
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EXTRATO DA MINUTA 

REsp. nº 221-DF (89.00084917) - ReI. Min. ILMAR GALVÃO. Re-

corrente: Ministério Público do Distrito Federal. Recorridos: 

Aimé Alcebiades Silveira Lamaison e outro, Distrito Federal, 

Deoclécio Britto Hagel e outro, Viação Pioneira Ltda. e VIPLAN-

Viação Planalto Ltda. Advogados: Dr. José de Campos Amaral, Dr. 

Ary Lopes Rodrigues e outros, Dr. Milton de Melo e outro, Dr. 

Wilson Fernandes Veloso e outro e Dr. Arlindo Leoni de Souza e 

outro. 

Decisão: A Turma, por unanimidade, nao conheceu do recur 

so. (Em 23.08.89 - 2ª Turma). 

Participaram do julgamento os Srs. Ministros Carlos Vello-

so, Miguel Ferrante e Américo Luz. Impedido o Sr. Ministro Vi-

cente Cernicchiaro. Presidiu o julgamento o Exmº Sr. Ministro 

CARLOS VELLOSO. 
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DANIEL FERNANDES 
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