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CONCLUSÃO
Em 23 de 04 de 2012, faço estes autos conclusos ao MM.
Juiz de Direito, abaixo mencionado. Eu, Eden dos Santos
Costa, escrevente técnico-judiciário, lavrei este termo.

Processo nº: 1044/98
Requerente:
Requerido:

0416851-61.1998.8.26.0053 - Ação Civil Pública
Ministerio Publico do Estado de Sao Paulo
Sociedade Benfeitores de Interlagos - Sbi e outros

Juiz de Direito: Dr. Evandro Carlos de Oliveira

VISTOS.
O MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO ajuizou ação civil pública contra a SOCIEDADE BENFEITORES DE
INTERLAGOS – SBI, SILVIO ANTONIO AZEVEDO e o MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO, objetivando a declaração de nulidade dos atos praticados com fundamento na
portaria da Administração Regional de Capela do Socorro n. 10/AR-CS/GAB/97 e a
condenação do administrador regional, à época, nas penas do art. 12 da lei 8.249/92.
Aduz, em apertada síntese, que a implantação do "bolsão
residencial interlagos", a partir do requerimento da ré SBI, com autorização do então
Administrador Regional, Sílvio Antônio de Azevedo, fechou o bairro de Interlagos através
da implantação de obstáculos e bloqueios em vias públicas, causando inúmeros entraves
aos moradores das imediações, principalmente no que concerne à livre circulação entre as
vias. A dificuldade de acesso aos locais fora objeto de comunicação até mesmo do Corpo
de Bombeiros.
Sustentou que a portaria expedida pelo co-réu não atendia
aos requisitos legais contidos nos art. 4º e 5º do Decreto nº 32.953/92, vez que não houve
apresentação de parecer pela Empresa Municipal de Urbanização (EMURB), o que fora
falsamente certificado. Requereu a procedência do pedido. Com a inicial vieram
documentos.
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A liminar foi parcialmente concedida às fls. 766/768.
O co-réu Sílvio Antônio de Azevedo contestou o pedido às
fls. 861/873 alegando, preliminarmente, ser parte ilegítima para figurar no pólo passivo da
presente ação. Sustentou que a Lei Municipal nº 11.322/92 dispensou a manifestação da

inicial e a ilegitimidade ativa. No mérito, afirmou que o ato de edição da portaria
impugnada atendeu ao ordenamento jurídico vigente. Requereu a improcedência do pedido.
A co-ré Sociedade Benfeitores de Interlagos apresentou
contestação às fls. 914/929 alegando, preliminarmente, ser o Ministério Público parte
ilegítima. No mérito, informou que o bolsão residencial Guarapiranga/Interlagos estava em
fase de implantação desde 1990 e, portanto, não necessitava da manifestação da EMURB e
SEMPLA. Não obstante, tais órgãos apresentaram manifestações favoráveis a implantação
do projeto. Sustentou que as falhas na execução do projeto não implicam em sua nulidade,
vez que poderão ser corrigidas. Requereu a improcedência do pedido.
A Municipalidade ofereceu contestação às fls. 2.467/2.473
alegando ser o Ministério Público parte ilegítima. No mérito, sustentou a legalidade dos
atos normativos editados e que o Município tem competência para a proibição de trânsito
em determinadas vias. Argumenta que a restrição de trânsito pelos bolsões não contraria a
lei de parcelamento do solo, visto que as vias permanecem com a mesma destinação.
Requereu a improcedência do pedido.
Réplica às fls. 2525/2530.
O feito foi saneado às fls. 2.611/2.612.
O laudo pericial foi acostado às fls. 2.721/2.843.
Manifestações divergentes quanto ao laudo às fls.
2.875/3.057; 3.062/3.219; 3.256/3.268; 3.324/3.334 e 3.687/3.693, com os esclarecimentos
prestados pelo Perito às fls. 3.245/3.249; 3.281/3.311; 3.673/3.679 e 3.715/3.721.
Encerrada a instrução (fl. 3793), as partes apresentaram
suas alegações finais (fls. 3.797/3.804, 3.810/3.816, 3.821/3.825 e fls. 3.826/3.843).
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É o relatório.
Fundamento e decido.
Trata-se de ação civil pública em que o Ministério Público
sobre

a

ilegalidade

da

instituição

do

Bolsão

Residencial

Guarapiranga/Interlagos.
As questões preliminares foram decididas na decisão que
saneou o feito, ficando reiteradas.
De qualquer forma, havendo discussão sobre direito
difusos, já que a lide versa sobre o livre acesso de pessoas à área pública, o Ministério
Público tem plena legitimidade para compor o pólo ativo da lide.
Por sua vez, o co-réu Silvio tem legitimidade para figurar
no pólo passivo, considerando que foi o responsável pela edição do ato administrativo
impugnado.
A inicial preenche os requisitos do artigo 282 do Código de
Processo Civil e, conseqüentemente, não é inepta.
Ainda que a inicial não tivesse sido elaborada de modo
perfeito, o que não se constata, os réus não sofreram qualquer prejuízos em sua defesas e
impugnaram, nos termos do artigo 302 do CPC todas as questões suscitadas pelo autor, o
que demonstra ter a inicial atingido a seus objetivos primordiais, estabelecendo entre as
partes, portanto, relação jurídica processual válida e eficaz.
No mérito, a pretensão deduzida na inicial deve ser
acolhida nos termos a seguir expostos.
É certo que à União, aos Estados e ao Distrito Federal é
atribuída a competência para legislar concorrentemente sobre direito urbanístico (art. 24, I,
da CF); ocorre que a criação de bolsões residenciais é norma de exclusivo interesse local,
cuja competência para legislar é Municipal, nos termos do art. 30 da Constituição Federal
que diz:
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"Compete aos Municípios: I - legislar sobre assuntos de
interesse local; II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; ... VIII promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e
controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano; ... "

Municipal nº 10.898/90, vigente na data em que se iniciou o processo para criação do
bolsão (02/12/1992), que permitia apenas o fechamento de ruas predominantemente
residenciais com no máximo dez metros de largura, que fossem sem saída ou tivessem
apenas uma conexão (com início e fim em uma mesma transversal).
Após, fora promulgada a Lei Municipal nº 11.322, de 22
de setembro de 1992, que disciplinou a matéria e passou a autorizar a criação de bolsões
residenciais no âmbito do Município de São Paulo.
Referida norma, com a redação vigente na época em que
fora aprovada a portaria impugnada (antes da alteração de sua redação pela Lei nº
13.202/02), determinava que:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos
desta Lei, a criar, na área urbana do Município de São Paulo, Bolsões Residenciais, com
características e perímetros definidos em projetos de reurbanização das áreas por eles
abrangidas, objetivando a elevação da qualidade de vida dos moradores dessas
áreas.Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei entende-se por Bolsão Residencial uma
área reurbanizada de forma a estabelecer-se uma hierarquização de suas vias de
circulação destinando-as preferencialmente ao trânsito local, respeitado o determinado no
Plano Diretor do Município de São Paulo e assegurada a plena utilização do sistema
viário principal e secundário e da rede estrutural de transportes definidos em lei.
Art. 2º - A reurbanização de que trata o artigo anterior
poderá incluir a implantação de redutores de velocidade e de dispositivos de bloqueio ao
trânsito de veículos, desde que: I - Sejam obedecidas as normas técnicas de planejamento
viário e de trânsito; II - Seja assegurada a livre circulação de veículos e pedestres no
interior do perímetro definido, ficando vedada a instalação de portões, correntes, cercas,
ou qualquer outro dispositivo que impeça o livre acesso dos munícipes ao Bolsão
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Residencial. § 1º - Os dispositivos implantados para hierarquizar as vias não poderão
impedir a passagem de pedestres, deverão respeitar as necessidades de drenagem, limpeza,
manutenção e coleta de lixo, e terão tratamento paisagístico, que poderá incluir a
instalação de equipamentos de lazer de uso público. § 2º - A destinação preferencial das
vias internas e de acesso ao Bolsão Residencial será indicada por um sistema de

São Paulo. § 3º - As larguras dos leitos carroçáveis das vias de circulação internas
poderão ser alteradas, para se adequarem a seu uso preferencial, asseguradas condições
de trânsito para veículos e pedestres. § 4º - A reurbanização de uma área delimitada como
Bolsão Residencial não poderá modificar a delimitação das áreas de domínio público
internas ao seu perímetro.
...
Art. 4º - A criação de um Bolsão Residencial e a
autorização para sua implantação serão determinadas por ato normativo da autoridade
competente da Prefeitura, a requerimento dos proprietários dos lotes da área a ser
delimitada, acompanhado de: I – projeto de reurbanização devidamente aprovado pelos
órgãos municipais competentes; II – declaração expressa de anuência ao projeto
apresentado, subscrita por 70% (setenta por cento) dos proprietários dos lotes a ser
delimitada; III – comprovação da realização das reuniões previstas no § 1º deste artigo. §
1º - A coleta de assinatura de anuência de que trata o “caput” deste artigo, deverá ser
precedida de pelo menos duas reuniões abertas ao público, promovidas e coordenadas
pelos organizadores da iniciativa, para apresentação e discussão do projeto, obedecidas
as seguintes condições: I – intervalo mínimo de 10 (dez) dias ocorridos entre as duas
reuniões; II – divulgação da data e local de cada reunião junto à população da área onde
o Bolsão Residencial está sendo proposto, nela incluídos os moradores dos lotes lindeiros
imediatamente externos ao Bolsão Residencial, localizados nas vias que definem seu
perímetro; III – convocação dos proprietários dos lotes incluídos no Bolsão Residencial
proposto, para participarem das reuniões, através de notificação entregue, contra-recibo,
com pelo menos sete dias de antecedência; IV – realização das reuniões em local de fácil
acesso para os moradores da área a ser delimitada. § 2º - No caso dos proprietários dos
lotes decidirem assumir parcial ou totalmente as despesas da implantação do Bolsão
Residencial e/ou manutenção dos dispositivos a que se refere o § 1º do artigo 2º desta Lei,
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o requerimento de que trata este artigo deverá ser acompanhado, além do previsto nos
incisos I a II do “caput” deste artigo, de: I – estimativa das despesas exigidas para a
implantação do Bolsão Residencial e para a manutenção dos dispositivos; II – declaração
expressa, subscrita por proprietários dos lotes do Bolsão Residencial, aceitando o
rateamento das despesas entre os signatários dessa declaração. § 3º - Os Bolsões

Lei deverão ser reconhecidos pelo Poder Público. § 4º - A edição de um ato normativo
criando um Bolsão Residencial ou autorizando sua implantação não implica em
compromisso do Poder Público em realizar às expensas a implantação do Bolsão
Residencial.
...
Com o intuito de regulamentar a lei supramencionada, fora
editado o Decreto Municipal nº 32.953, de 31 de dezembro de 1992 (atualmente revogado
pelo DM 43.692/03).
Referido decreto definiu Bolsão Residencial como sendo a
área urbanizada de forma a estabelecer-se uma hierarquização de suas vias de circulação,
destinando-se preferencialmente ao trânsito local, respeitado o determinado no Plano
Diretor do Município e assegurada a plena utilização do sistema viário principal e
secundário e da rede estrutural de transporte coletivo (art. 1º).
O decreto também é claro ao determinar a observância das
normas técnicas de planejamento viário e de trânsito e a livre circulação de veículos e
pedestres no interior do perímetro definido, ficando vedada a instalação de portões,
correntes ou qualquer outro dispositivo que impeça o livre acesso dos municípios ao
Bolsão (art. 3º).
Referidos dispositivos supramencionados, na verdade,
procuram harmonizar o princípio da segurança pública com o do livre direito de ir e vir.
Sobre o tema, com propriedade, leciona Luis Manuel
Fonseca Pires que:
“Primeiro de tudo é preciso notar que há, a respeito do

Este documento foi assinado digitalmente por EVANDRO CARLOS DE OLIVEIRA.
Se impresso, para conferência acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 0416851-61.1998.8.26.0053 e o código 1H00000021HXV.

Residenciais já implantados ou em processo de implantação à data da promulgação desta

fls. 7

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL - FAZENDA PÚBLICA/ACIDENTES
7ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA
VIADUTO DONA PAULINA, 80, São Paulo - SP - CEP 01501-000
tema, uma colisão de princípios fundamentais:
De um lado, isto é, do lado dos moradores do loteamento
ou da vila, há o princípio da segurança pública, com previsão e guarida constitucional nos
artigos 5º, caput, e 144, e este direito fundamental

a segurança pública

representa,

previstos na Constituição, como a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III) e o direito à
vida (art. 5º, caput).
De outro lado, ou seja, do lado das pessoas que não
residem nestes loteamentos e vilas que pretendem restringir o acesso dos não-moradores,
há outro direito fundamental de mesma estatura constitucional: a liberdade de locomoção,
prevista no art. 5º, inciso LXVIII.
Colidem, então, o princípio da segurança pública e o
princípio da liberdade de locomoção. Nesta porfia, é bom lembrar, há maior dificuldade
do que conflito de normas-regras, pois não se aplica a solução do “tudo-ou-nada”, é dizer,
não deve o intérprete preocupar-se em descobrir se ou se aplica uma norma ou outra como
se a preterida fosse reconhecida como inválida. Na colisão de princípios há a necessidade
de proceder a uma ponderação de valores. As normas-princípios contêm uma dimensão
valorativa, uma carga axiológica cuja solução exige sopesar, em cada caso concreto, qual
norma deverá prevalecer, mas não por que a outra seja inválida, mas porque a eleita
traduz, para o caso que se apresenta, a melhor realização dos valores encontrados nas
normas em aparente antinomia.
[...]
Quando se trata da colisão do princípio da segurança
pública com o princípio da liberdade de locomoção a resposta sobre qual deve gozar de
primazia (e não de exclusivismo) só será encontrada quando se apresentar o caso
concreto.
[...]
A postura desenxabida do Estado frente à calamidade
pública que a violência urbana tem promovido faz por enaltecer o valor que o princípio da
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segurança pública ampara. O que não significa que a liberdade dos demais cidadãos (os
que não moram em loteamentos ou vilas) deverá ser espicaçada ou que este direito deverá
ser declarado inválido. Mas que é possível que, em prestígio ao princípio da segurança
pública, o Poder Público aquiesça com a restrição de acesso aos moradores dos

É possível, pois, e assim o afirmamos diante deste caso
concreto

a pretensão de limitar o acesso a loteamentos e vilas aos moradores e pessoas

autorizadas

prevalecer o princípio da segurança pública em detrimento do princípio da

liberdade de locomoção. Os valores que se encontram no princípio da segurança pública
legitimam, no momento contemporâneo, e pelas razões a cima expostas (a efetivação da
segurança dos cidadãos), a transformação do loteamentos em loteamentos fechados ou
bolsões e de vilas em vilas com acesso restrito aos moradores.
Não haverá a desconsideração do direito fundamental de
liberdade de ir e vir porque este direito, como qualquer outro, não é absoluto. Ter o direito
de ir e vir não significa ter acesso indistinta e indiscriminadamente a qualquer lugar. Há
limites, como em qualquer direito, que não se encontram apenas na propriedade particular
de terceiros, mas também em relação a bens públicos, bens geridos pela Administração
Pública, cuja forma de uso pode e deve ser disciplinada pelo Estado.
Por isso que desde que não haja o real comprometimento
do direito de ir e vir, isto é, desde que a liberdade de locomoção dos cidadãos nãoresidentes de dado loteamento ou vila não seja comprovadamente comprometida, não há
que se falar em violação deste princípio (o princípio da liberdade de locomoção).” (g.n.)
(Loteamentos urbanos, natureza jurídica, Luís Manuel Fonseca Pires, São Paulo, 2006, Ed.
Quartier Latin, páginas 83-86)
Em que pese a sensibilidade da causa, trata-se de tema
juridicamente simples, assentado sobre natureza e classificação do patrimônio público, que
em várias oportunidades já orientou decisão judicial no sentido de que a insegurança
pública que infelizmente tem assolado a capital paulista não autoriza o exercício arbitrário
das razões de quem quer que seja.
A fruição de vias de tráfego consiste em bem público de
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uso comum do povo, sendo inviável a reserva das ruas delimitadas no perímetro constante
da perícia em favor de grupo particular.
No aspecto mais superficial é de rigor observar que não se
tratam de vias fechadas, de interesse exclusivo dos moradores locais, mas de vias de

coletividade, o que é absolutamente desarrazoado.
Aliás, o baixo ou alto movimento de tráfego é
absolutamente irrelevante para situação, porque a área não deixa de ser bem de uso comum,
componente da malha viária que serve a todos, nacionais e estrangeiros, que a qualquer
momento devem ter as vias livres a sua disposição.
As razões pessoais, circunstanciais, de conhecimento
público ou privado em nenhum momento autorizaram o fechamento das vias.
Outrossim, não obstante ser o bem de uso comum do povo,
pertinente a toda coletividade indeterminada, ainda é de rigor observar que os interesses e
direitos dos moradores do local não gozam de prevalência em relação aos demais.
Os direitos por mais nobres que sejam devem ser opostos
contra àqueles que ameaçam ou efetivamente os violam. Significa dizer que a partir da
conduta receosa dos moradores, pessoas e motoristas que nada devem a ninguém, terão
uma das possíveis vias suprimidas de sua escolha simplesmente porque residentes,
cansados da insegurança, opõem seus direitos sobre todos os demais.
Com efeito, a pretexto de segurança os moradores do local,
através da medida de fechamento da via, apropriaram de área pública embasados por uma
série de argumentos que estão longe de serem despropositados. Ocorre que o direito à
segurança, levado à condição militar com instalação de portões, controle de acesso,
muralhas e outros equipamentos/ofendículos, comumente tem escapado à seara privada e
invadido áreas públicas, sobretudo em defesa dos residentes próximos.
É certa a margem de legítimo direito imanente a todos em
acautelar a defesa do que lhe é mais caro, contudo, da forma como proposto nos autos há
nítido choque entre direitos de no mínimo igual monta, entre segurança e liberdade, que
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não se resolve com medidas de restrição.
Aliás, ainda que os dados recentes sobre a criminalidade,
notadamente a reiteração de informes jornalísticos sobre crimes cada dia mais bárbaros
preocupem a sociedade, é certo que não se deve inadvertidamente estender contra todos

Via aberta ou fechada, movimentada ou sossegada,
qualquer que seja a via, das mais famosa das avenidas à mais retirada das alamedas,
passarão pessoas ali com desejos confessáveis ou não. Esse vértice, como se aponta,
impossível para autorizar o fechamento, sob pena de odiosa presunção de má-fé.
É de ressaltar que a premissa conduz a delimitação
geográfica absolutamente condenável. Sabido dos autos que não há ali via sem saída. Com
efeito, portanto, haveria o fechamento de via aberta ao trânsito, o que criaria um pequeno
"distrito", protetivo dos bens mais caros dos residentes. Tal lugar evidentemente não
poderia ser conferido em regime de exclusividade, mas genericamente, dês que preenchidos
os mesmos requisitos. Seguir-se-ia um efeito multiplicativo que não lograria fim antes do
engessamento completo de pequenos, médios e até de grandes loteamentos fechados,
crescendo no interior da urbe, em absoluto prejuízo do direito de ir e vir, sob o falso escudo
da segurança.
Com o intuito de preservar a segurança dos moradores do
local, a criação do grande bolsão questionado (fl. 2746), que engloba escolas, praças
públicas, etc, vizinho ao autódromo de interlagos, impõe a toda coletividade o pesado
fardo consistente na impossibilidade de fruição das vias e logradouros públicos restritos.
Ora, considerada a prevalência do interesse público sobre
o particular, tal restrição de tráfego e de pessoas, deve ser reconhecida como ilegal.
Nesse sentido, novamente, leciona Luis Manuel Fonseca
Pires:
Um loteamento de significativa proporção, com um número
de lotes a projetá-los (o loteamento) quase com as dimensões de um bairro, e encravado no
centro de uma vasta área residencial: neste exemplo, qualquer restrição que os moradores
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pretendessem impor, tanto como loteamento fechado quanto como bolsão (em que o acesso
de pedestre é franqueado, mas o trânsito de veículos é restringido por cancelas),
impingiria aos demais cidadãos não-residentes um ônus excessivo. A necessidade de
circundar o loteamento, muitas vezes por outros bairros ou com o ingresso em trechos de
avenidas exacerbadamente congestionadas, acarretaria aos que pretendessem cruzar a

Há, nesta situação, o fundado comprometimento do direito de ir e vir que deverá, por isso,
ter prevalência em relação ao princípio da segurança pública. (Loteamentos Urbanos.
Natureza Jurídica, São Paulo, 2006, Ed. Quartier Latin, páginas 88/89).
Estabelecidas estas premissas, resta aferir a prova pericial
produzida.
Consta do laudo pericial que várias ruas sofrem restrição
de trânsito e de acesso de pessoas em razão da instituição do bolsão residencial (fl. 2727).
Não bastasse, o precário estado de conservação das
calçadas e a ausência de rampas nas esquinas impede o acesso de pessoas com limitações
de locomoção e cadeirantes.
Concluiu o auxiliar do juízo:
"Depois de expor os dados disponíveis, pode-se perceber
que a análise feita pela CET se referia a existência de obstáculos que deveriam ser móveis
e, neste laudo, ficou bem claro que todos os obstáculos são fixos e só podem ser removidos
se destruídos.
Ditos obstáculos, alguns afastados da esquina e sem
indicação de sua localização em local adequado para prevenir motoristas, fazem com que
estes entrem por algumas vias e se vejam obrigados a manobrar no meio de quarteirão
para retornar para o ponto de partida em razão do obstáculo imprevisto por eles
encontrados. Além disso, alguns locais onde foram implantados ditos obstáculos, graças às
suas dimensões e formato, constituem esconderijo para marginais que ficam a espreita de
eventuais transeuntes.
Constituem também, ditos locais, pontos para despejo de
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lixo e de dejetos, pois escondem marginais que ali se colocam.
Os obstáculos nas calçadas e a falta de guias rebaixadas
impedem o tráfego de cadeirantes.

obstáculos vistoriados são todos fixos e, por isso, contrariam legislação municipal, muitos
deles situados em posição que dificultam mais ainda a eventual entrada de ambulância,
carro de bombeiro e de polícia no interior do perímetro que forma o Bolsão em análise.
A letra "b" do artigo 3º do Decreto nº 32.953, citada à fls.
21 deste laudo, é flagrantemente desobedecida." (fl. 2814)
Diversamente do que pretendem os réus, as fotografias
acostadas aos autos não deixam a menor dúvida de que os acessos às vias e logradouros
públicos interiores ao bolsão são restringidos por bens imóveis por acessão, vez que
referidos equipamentos não possuem movimento próprio e, em sua maioria, a remoção
destes alterará sua substância ou destinação econômico-social, em razão da destruição,
característica que não se enquadra no art. 82 do Código Civil.
É importante lembrar que os artigos 2º, II, da Lei
Municipal nº 11.322/92 e o art. 3º do Decreto Municipal nº 32.953/92, vedam a instalação
de portões, correntes, cercas, ou qualquer outro dispositivo que impeça o livre acesso dos
munícipes ao Bolsão, como se verifica no presente caso.
Ademais, o projeto não fora incorporado nos termos em
que aprovado pela CET (fl. 3311).
A limitação de acesso aos locais que compõe o bolsão
residencial viabiliza a fuga de criminosos (vez que estes usualmente utilizam motocicletas
para a efetivação de suas atividades criminosas) e dificulta o acesso de viaturas policiais,
ambulâncias e veículos do corpo de bombeiros, como afirmado nos autos (fls. 68/69 dos
autos do inquérito civil em apenso).
Feitas estas considerações, o pedido de anulação da
portaria questionada nos autos deve ser acolhido.
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Quanto ao ato de improbidade, igual sorte não tem o autor.
O artigo 4º da Lei 11.322/92 e artigos 4° e 8° do Decreto
32.953/92, determinavam que a Empresa Municipal de Urbanização (EMURB) deveria se
manifestar quanto aos aspectos urbanísticos do bolsão e a Companhia de Engenharia de

execução.
Foi solicitada à Administração Regional certidão do
procedimento administrativo 42.003.016-92*50 e o réu Sílvio Antônio de Azevedo
(certidão nº.001/98 fl. 351 dos autos do inquérito civil em apenso) nela fez constar que: "6)
Constam plantas sob fls.94 a 133 do P.A.42-003.016-92*50, elaboradas e com aprovação
final pela EMURB, de que trata o art. 4º.do Decreto 32.953/92".
Ocorre que a Empresa Municipal de Urbanização EMURB, em resposta a requisição ministerial, afirmou (fls. 440/441 dos autos do inquérito
civil em apenso): "Não houve manifestação formal favorável ou contrária dessa Empresa
sobre o processo em questão tendo em vista que o processo foi autuado pela primeira vez
na Administração Regional Capela do Socorro (AR-CS) em 02/12/92, ou seja, antes da
publicação da lei 11.322, de 22 de dezembro de 1992 e do decreto 32.953, de 31 de
dezembro de 1992".
A questão atinente ao aspecto criminal fora solucionada
perante o juízo competente.
Resta, então, aferir se houve ou não a existência de ato de
improbidade. Prevê a Lei 8.429/92 que:
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que
atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole
os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e
notadamente: I - Praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso
daquele previsto, na regra de competência;
Considerando que o projeto fora iniciado em 02/12/1992,
ou seja, antes da vigência da Lei Municipal 11.322, de 22 de dezembro de 1992, e do
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Decreto nº 32.953, de 31 de dezembro de 1992, entendo que não há que se falar em ato de
improbidade praticado pelo co-réu Silvio, visto que a Comissão Avaliadora dos Bolsões
Residenciais entendeu que houve o cumprimento das disposição legais vigentes à época
(fls. 440/441 dos autos do inquérito civil em apenso).

determinava que os bolsões residenciais, já implantados ou em processo de implantação à
data de sua promulgação, deveriam ser reconhecidos pelo Poder Público. Referido
comando normativo retirou qualquer margem discricionária ao administrador, cuja atuação
ficou restrita a observância dos requisitos legais para a implantação do bolsão residencial.
Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o
pedido formulado na inicial apenas para declarar nula a Portaria da Administração
Regional da Capela do Socorro nº 10/AR-CS/GAB/97 e determinar a retirada de todos os
equipamentos, existentes nas ruas e/ou calcadas, que impeçam o livre acesso dos munícipes
ao Bolsão Residencial Guarapiranga/Interlagos, no prazo de 45 dias.
Ante a sucumbência recíproca, cada parte arcará com
metade das custas e despesas processuais, bem como com a totalidade dos honorários
advocatícios de seu respectivo patrono, respeitada, em relação ao Ministério Publico a
isenção que lhe é conferida.
Decorrido o prazo para a interposição de recursos
voluntários, ao E. TJ/SP para a apreciação da remessa necessária.
PRI.
São Paulo, 10 de julho de 2012.
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Não bastasse, o art. 4º, § 3º, da Lei Municipal nº 11.322/92

