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Adriana Szasz de Franco, brasileira, 

casada, dentista, portadora da Cédula de Identidade RG nº 14.781.380, inscrita no 

CPF/MF sob o n.º 147.292.838-56, residente e domiciliada na Capital do Estado de 

São Paulo, na Rua Caconde, nº 296, apto. 44; Eliane Diniz de Oliveira, brasileira, 

solteira, advogada inscrita na OAB/SP sob o n.º 138.940 e no CPF/MF sob o n.º 

064.494.210-51, com escritório na Alameda Fernão Cardin, nº 173 / 83, Bairro do 

Jardim Paulista, São Paulo, Capital; Erich de Barros Tavares, brasileiro, casado, 

economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.576.739-2, inscrito no 

CPF/MF sob o n.º 269.822.538-64, residente e domiciliado na Capital do Estado de 

São Paulo, na Rua Comendador Miguel Calfat, nº 128/214; Henrique Schreurs, 

brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.911.524 

SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 951.055.738-20, residente e domiciliado na 

Capital do Estado de São Paulo, na Rua Dr. Albuquerque Lins, nº 783/31, Bairro de 

Santa Cecília; Luiz Carlos Del Carlo Romani, brasileiro, casado, engenheiro civil, 
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portador da Cédula de Identidade RG nº 6727077-3, inscrito no CPF/MF sob o n.º 

035.382.318-00, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua 

Eudoro Lemos de Oliveira, nº 117, apto. 161, Bairro Santana; Marcia Domingos de 

Souza, brasileira, solteira, decoradora, portadora da Cédula de Identidade RG nº 

21.894.861-X, inscrita no CPF/MF sob o n.º 135.427.728.-79, residente e domiciliada 

na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Catequese, nº 194, apto. 02; Mariangela 

Farah Botter, brasileira, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 

8574011, inscrita no CPF/MF sob o n.º 295.000.008-81, residente e domiciliada na 

Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Rua Oscar Freire, nº 2250, conjunto 

208; Marisa Cardeal Werner, brasileira, casada, médica, portadora da Cédula de 

Identidade RG nº 3588570-1, inscrita no CPF/MF sob o n.º 528.925.068-91, residente 

e domiciliada na Capital do Estado de São Paulo, na Rua João Ramalho, nº 

136/161;Paulo Lázaro de Moraes, brasileiro, casado, médico, portador da Cédula de 

Identidade RG nº 15550717-5, inscrito no CPF/MF sob o n.º 290.517.538-96, residente 

e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Morgado de Mateus, nº 340; 

Paulo Sergio Moreira Mello, brasileiro, divorciado, economista, portador da Cédula 

de Identidade RG nº 8.872.777, inscrito no CPF/MF sob o n.º 030.580.668-80, 

residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Alameda Joaquim 

Eugênio de Lima, nº 835, apto. 11; Silvia Helena Bassanetto, brasileira, divorciada, 

fisioterapeuta, portadora da Cédula de Identidade RG nº 9643207, inscrita no CPF/MF 

sob o n.º 045.428.798-44, residente e domiciliada na Capital do Estado de São Paulo, 

com escritório na Rua Afonso Braz, nº 473, conjunto 35; Valentino Carazzato Neto, 

brasileiro, solteiro, jornalista, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.639.094, 

inscrito no CPF/MF sob o n.º 054.629.598-34, residente e domiciliado na Capital do 

Estado de São Paulo, na Rua Ministro Ferreira Alves, nº 330, apto. 1103; Vitor 

Santisteban, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 

23599233-1, inscrito no CPF/MF sob o n.º 289.886.088-36, residente e domiciliado na 

Capital do Estado de São Paulo, na Rua Pedro Doll, nº 43, apto. 202, Bairro de 

Santana, veem, respeitosamente, à presença de V. Exa., apresentar a presente 

REPRESENTAÇÃO 

pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos e que entendem ensejar a atuação 

do Ministério Público: 
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Como tem sido noticiado na imprensa e divulgado pela Prefeitura Municipal de São 

Paulo, a partir do próximo dia 20 de julho, serão reduzidos os limites máximos de 

velocidade para os veículos automotores que trafegam na Cidade. 

Com a redução proposta pela Municipalidade, estes limites ficarão inferiores aos 

estabelecidos no Código de Trânsito Brasileiro, Lei nº 9503/1997, que assim dispõe: 

“Art. 61. A velocidade máxima permitida para a via será 

indicada por meio de sinalização, obedecidas suas 

características técnicas e as condições de trânsito. 

§ 1º Onde não existir sinalização regulamentadora, a 

velocidade máxima será de: 

I - nas vias urbanas: 

a) oitenta quilômetros por hora, nas vias de trânsito rápido: 

b) sessenta quilômetros por hora, nas vias arteriais; 

c) quarenta quilômetros por hora, nas vias coletoras; 

d) trinta quilômetros por hora, nas vias locais; 

II - nas vias rurais: 

a) nas rodovias: 

1) 110 (cento e dez) quilômetros por hora para automóveis, 

camionetas e motocicletas; 

2) noventa quilômetros por hora, para ônibus e micro ônibus; 

3) oitenta quilômetros por hora, para os demais veículos; 

b) nas estradas, sessenta quilômetros por hora. 

§ 2º O órgão ou entidade de trânsito ou rodoviário com 

circunscrição sobre a via poderá regulamentar, por meio de 

sinalização, velocidades superiores ou inferiores àquelas 

estabelecidas no parágrafo anterior. 
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Art. 62. A velocidade mínima não poderá ser inferior à 

metade da velocidade máxima estabelecida, respeitadas as 

condições operacionais de trânsito e da via.” 

A justificativa fornecida pela Municipalidade na divulgação que tem feito sobre a 

questão é tornar o trânsito mais seguro evitando mortes (Docs. anexos). 

No entanto, vários especialistas em trânsito têm se manifestado no sentido de que 

seria excessiva a diminuição proposta, podendo, inclusive ocasionar sérios problemas. 

Como exemplo, a menção feita pelo especialista em trânsito, Sr. Sérgio Ejzenberg, 

sobre “a queda abrupta da redução de 110 ou 120 km/h, praticado nas estradas que 

chegam a São Paulo, para 70 km/h.” 

Este mesmo especialista entende que os limites mínimos deveriam ser os 

estabelecidos no Código de Trânsito, aconselhando ser “"... preciso bom senso e 

seguir o código." (anexa reportagem publica no Globo). 

Além do documento acima citado utilizado para divulgação, os Representantes 

localizaram apenas um outro sobre a questão. Trata-se de estudo elaborado pela 

Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), que tomou por base para a sua 

conclusão, estudos e parâmetros obtidos no exterior, portanto, em contextos diversos 

dos nossos (doc. anexo). 

Ambos os documentos mencionados apresentam estatísticas e números vários, sem 

esclarecer exatamente como foram obtidos, ou a metodologia utilizada para tanto, o 

que dificulta a verificação da sua acuidade. 

Chamou a atenção, por exemplo, que no estudo da CET os números sobre acidentes 

fatais nas Marginais, não especifica quantos óbitos foram de pedestres que 

trafegavam nestas vias indevidamente (atropelamentos) e quantos de passageiros ou 

motoristas de veículos. 

Já no outro documento, utilizado para divulgação, há menção a atropelamentos, sem 

esclarecer a origem de tal dado. 

Neste ponto, cabe ressaltar que atropelamentos nas marginais podem ser evitados 

com outras medidas, tais como alambrados e grades de proteção nas pistas para 
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evitar a circulação de pedestres, coibição de vendedores ambulantes nestas vias 

mediante efetiva fiscalização, entre outras. 

Por outro lado, sabe-se que cada infração de trânsito cometida pelos condutores dos 

veículos automotores, como por exemplo, conduzir o veículo em velocidade acima do 

limite máximo permitido, acarreta severas penalidades e multas pecuniárias em 

valores elevados. A Municipalidade não faz segredo de que esta é uma das suas 

maiores fontes de arrecadação. 

A redução do limite da velocidade dos veículos automotores tende a acarretar ainda 

mais multas, o que tem levado a questionamentos por parte dos munícipes sobre a 

real intenção da Municipalidade. 

Nesse sentido, face a todos estes elementos e falta de estudos claros e específicos 

para a alteração da velocidade em questão, perguntam-se os Representantes se não 

estaria havendo desvio de finalidade de ato administrativo e, consequentemente, 

excesso punitivo. 

Estaria a Municipalidade diminuindo a velocidade para tornar o trânsito seguro ou para 

aumentar a arrecadação com mais multas impostas aos veículos automotores? 

O eventual desvio de finalidade em ato administrativo, se confirmado, acabaria por 

acarretar a sua nulidade, conforme entendimento da Mestra Maria Sylvia Zanella Di 

Pietro1 que assim se pronuncia sobre este tema: 

“É o legislador que define a finalidade que o ato deve 

alcançar, não havendo liberdade de opção para a autoridade 

administrativa; 

... 

Seja infringida a finalidade legal do ato (em sentido estrito), 

seja desatendido o seu fim de interesse público (sentido 

amplo), o ato será ilegal, por desvio de poder.” 

... 

“Visto que a finalidade pode ter duplo sentido (amplo e 

restrito), pode-se dizer que ocorre o desvio de poder quando 

                                              
1
 Direito Administrativo, Maria Sylvia Zanella Di Pietro, Editora Atlas, 3ª Edição, 2008, pgs.199 e 229. 
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o agente pratica o ato com inobservância do interesse 

público ou com objetivo diverso daquele previsto explícita ou 

implicitamente na lei.” (grifo nosso) 

Poderia acarretar ainda, excesso punitivo por parte da Municipalidade, sem que tenha 

sido demonstrada previamente a efetiva eficácia da medida adotada, uma vez que os 

estudos apresentados não são sobre a Cidade de São Paulo, tendo sido elaborados 

em outros países, consequentemente, com realidades diversas da nossa. 

O excesso punitivo poderá ocorrer não só com a aplicação das multas pecuniárias, 

como também, com a inscrição da pontuação na Carteira de Habilitação, suspensão 

da licença para dirigir, e até sua cassação. Em não havendo pagamento das multas, 

poderá incorrer inscrição na dívida ativa (CADIN), ação de execução com penhora de 

bens, etc. 

Há que se lembrar, ainda, dos motoristas profissionais (taxis, caminhões, etc), que 

dependem do ato de dirigir para o seu sustento e que podem ter tolhido o direito de 

exercer sua profissão. 

As consequências, portanto, podem ser muito sérias, acarretando danos aos 

munícipes, sem, repita-se, demonstração prévia de eventual eficácia acarretada pelo 

ato em questão. 

Finalmente, os Representantes informam que fizeram pedido de informações à 

Prefeitura de São Paulo e à CET, solicitando o envio dos estudos e normas que 

embasaram tal decisão. Receberam resposta automática informando o prazo de 

resposta, que ainda não transcorreu. No entanto, face à urgência da questão, 

considerando que a determinação em questão entra em vigor, na próxima semana, 

entenderam por bem protocolar a presente Representação nesta data. 

Diante do exposto, considerando que os fatos acima narrados podem, em tese, 

caracterizar excesso punitivo e desvio de finalidade de ato administrativo, requerem os 

Representantes ao Ministério Público que sejam adotadas as providências cabíveis 

para verificação da questão e, se for o caso, anulação do ato administrativo em 

questão. 
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Requer, outrossim, que eventuais comunicações ou intimações deste feito sejam feitas 

na pessoa de Eliane Diniz de Oliveira, OAB/SP nº 138.940, acima qualificada, com 

escritório na Alameda Fernão Cardin, nº 173 / 83, Bairro do Jardim Paulista, São 

Paulo, Capital, telefone 3885-8760, email elianedo@uol.com.br. 

 

São Paulo, 15 de julho de 2015. 

 

 
________________________ __________________________ 

Adriana Szasz de Franco Eliane Diniz de Oliveira 

 
________________________ __________________________ 

Erich de Barros Tavares Henrique Schreurs 

 
________________________ __________________________ 

Luiz Carlos Del Carlo Romani Marcia Domingos de Souza 

 
________________________ __________________________ 

Mariangela Farah Botter Marisa Cardeal Werner 

________________________ __________________________ 

Paulo Lázaro de Moraes Paulo Sergio Moreira Mello 

 
________________________ __________________________ 

Silvia Helena Bassanetto Valentino Carazzato Neto 

 
________________________  

Vitor Santisteban  
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