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não pode ser revogado pelo mais absoluto
dos podêres. ... . ..
Quando, pois, a lei, por sua natureza, é
um contrato, quando direitos perfeitos são
adquiridos em virtude dêsse contrato o ato
de anulá-los, qUdndo legitimado, só deve
ser pronunciado pelo poder aplicável a causas de todos os indivíduos da comunhão"
(Trad. do Dr. Américo Lobo).
Houve modificação dos vencimentos dos
funcionários em atividade. Determinou-se
em contexto a revisão dos proventos da
inatividade. Observou-se assim o <fisposto
no art. 95 da Constituição estadual. em
harmonia com o art. 193 da federal.
A Lei n' 6.043. dispondo para o geral.
disse que a majoração concedida tinha por
base as referências numéricas. abstração
feita das vantagens incorporadas. Ainda
preceituando com caráter de generalidade.
o Legislador fêz idêntica concessão aos
aposentados. usando da expressão - nas
mesmas bases e condições.
Mas. por certo. o particular ou peculiar.
que representa uma situação juridica definida e constituída contratualmente. não se
subsume no geral.

Exposta a especle em tôdas as nunuclas,
concui-se que os proventos correspondem
àquela forma sagrada de remuneração ordenada pela Lei n" 4:477 e êles. pelo soberano mandamento do art. 141. § 3". da
Constituição federal. não poderiam ser reduzidos à expressão mais simples - e em
verdade não o foram - . para o efeito de
nôvo acréscimo. que não é um favor. ser:ão um direito constitucionalmente previsto e assegurado.
São as razõzs por que. com todo o acatamento à lição do Exmo. Sr. Ministro
Pedro Chaves. ouso divergir. para vincular
meu voto ao do Exmo. Sr. Ministro Aliomar Baleeiro.
DECISÃO

Como consta da ata. a decisão foi iJ
seguinte: Deram provimento ao recurso"
contra o voto do Exmo. Sr. Ministro Pedro'
Chaves.
Presidência do Exmo. Sr. Ministro Villas-Boas. Relator. o Exmo. Sr. Ministro
Aliomar Baleeiro. Tomaram parte no julgamento os Exmos. Srs. Ministros Aliomar
Baleeiro. Adalício Nogueira. Pedro Chaves e Villas-Boas. Licenciado o Exmo. Sr.
Ministro Hahnemann Guimarães.

SERVIÇO púBLICO - TRANSPORTE COLETIVO
- A simples permissão para o serviço de transporte coletivo não
impede a administração de concedê-la a outro concorrente.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SAO PAULO
Lázaro Antônio Frei versus Estado de São Paulo
Mandado de segurança n9 121.859 -

Relator: Sr. Desembargador

DIMAS DE ALMEIDA
ACÓRDÃO

Vistos. relatados e discutidos êstes autos de mandado de segurança n' 121.859.
da comarca de S':::o Paulo. em que é impetrante Lázaro Antônio Frei e impetrado
o Exmo. Sr. Secretár:o da Viação e Obras
Públicas: Acordam. em Sexta Cãmara Civil do Tribunal de Justiça. por votação

unanlme. denegar a segurança. pagas aS
custas como de direito.
1 - O impetrante. como simples permissionário. explora o transporte coletivo
entre Tupã e Araçatuba. Busca com esta
segurança. e sob a alegação de que defend~ direito liquido e certo de não ser perturbado no exercicio dessa permissão. im-
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pedir que Guerino Seiscentos, de sua parte
também explore o transporte coletivo no
percurso Tupã-Bilac. Alega que a autorização dada para tanto a Guerino Seiscentos foi obtida irregularmente, em desrespeito às normas administrativas que regulam a permissão de serviços públicos de
transportes.
Requisitadas informações, e citado o terceiro interessado. a autoridade impetrada
alega que o impetrante, simples permissionário, não concessionário, nenhum direito
líquido e certo possui para se opor a outras permissões. A Secretaria agiu no exercício do seu poder discricionário, atendendo, a final, ao pedido de permissão formulado pelo terceiro interessado. Sste não
acudiu à citação.
O pare~r da Procuradoria-Geral é pela
denegação da segurança.
2 - Não merece, realmente, o impetrante, a concessão do writ. Simples permissionário, não pode impedir que a Administração Pública admita outros permissionários, para a execução dos mesmos ou
de serviços assemelhados.
A simples permissão não cria direitos
para o permissionário; apenas lhe faculta
exercer a atividade. "A licença ou permissão remove um limite traçado aos particulares pela policia administrativa" (Francisco
Campos, Direito Administrativo, pág. 177).
Tem sempre caráter precário.

Diversa é a situação, quando se cuida
de "concessão". Esta vincula o poder administrativo, criando para o concessionário
um privilégio ou uma imunidade. Como
contrato de Direito público oneroso, sinalagmático, comutattvo, e realizado intuitu
personae, gera para o seu titular dIreitos e
obrigações.
Não pode ser modificado, ao nuto de um
dos contratantes.
O impetrante, porém, é apenas permis5ionário. Vale dizer, executa os serviços de
transportes coletivos. a titulo precário, sem
nenhum direito liqUido e certo. adstrito ao
nuto da administração. Não pode pretender, sequer, impedir que esta a outrem conceda permissão. ou com outrem celebre
contrato de concessão sObre o mesmo serviço. Falta-lhe. assilll., direito mesmo par-a
impugnar, a pretexto de descumprimento de
disposições regulamentares. a permissão
concedida a diversa pe8I!Oa, no mesmo serviço.
Não é titular. portaBto, de nenhWll direito líquido e certo. amparável através do
remédio constitucional.
São Paulo, 10 de maio de 1963. Octávio Lacôrle. Presidente. - Dimas de
Almeida, Relator. - ,. Guzzo. - Lafayette Salle!!. - Euler Bueno.

DESAPROPRIAÇÃO - FUNDO DE COMÉRCIO
- Cabe, em princípio, ao locatário do prédio expropriado, mde1liwção pela perda do funoo de comércio e despeMIs de nUOa instalação.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Prefeitura Municipal de Campinas
Apelação cível n" 141.664 -

verSl/!l

Roland Krum

Relator: Sr. Desembargador

DIMAS DE ALMEIDA
ACÓRDÃO

Vistos. relatados e óiscutid05 êstes autos
de apelação cível n? 141.664. da comarca de

Campinas. em que é recorrente o Juiz~ ex
officio, sendo apelante a Municipalidade de
Campinas e apelado Roland Krum: Acordam. em sessão da Sexta Câmara Civil do

