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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE 

DIREITO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL/SP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

      O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, através do 8º Promotor de Justiça do Patrimônio Público e Social da 

Capital, do 5º Promotor de Justiça do Patrimônio Público e Social da Capital e 

do 70º Promotor de Justiça da Capital, designado para assumir as funções do 7º 

Promotor de Justiça do Patrimônio Público e Social da Capital, nos termos do 

artigo 284 do Código de Processo Civil, em atenção ao r. despacho de fl.501, 

vem, respeitosamente, à presença de Vossa ExceLencia, expor e requerer o que 

segue: 

    Por intermédio do r. despacho de fl.501, Vossa Excelência 

determinou a emenda da inicial para que o autor fornecesse fatos e fundamentos 

jurídicos para o específico pedido de dissolução das rés. 

 

    Com o máximo respeito, importante esclarecer que o 

Ministério Público não sustentou na inicial que houve vício na constituição das 

companhias rés. Aduziu sim que, no curso de suas atividades, as  empresas 
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passaram a adotar práticas anticompetitivas criminosas, fazendo com que seu 

objeto passasse a ser  antijurídico e a ferir a ordem pública, de modo a ensejar 

suas respectivas dissoluções com as cassações dos registros (autorização para o 

seu funcionamento). 

 

     Em última análise, as empresas dedicaram-se à prestação de 

serviços de manutenção corretiva e preventiva de trens. Mas sempre o fizeram, 

especialmente com a CPTM, de forma ilícita e viciada. O objetivo (ou objeto) 

alcançado foi decorrente de prévias e ilegais combinações, resultando em 

divisão de mercado e ao arrepio da esperada competitividade.  

 

    Ressalte-se que a má-fé observada, ao contrário do que fora 

asseverado na r. decisão, não se restringiu à consecução dos contratos. Como 

fora exaustivamente narrado na inicial, é antecedente. Foi exercida antes mesmo 

da deflagração dos procedimentos licitatórios e se estendeu durante todo o 

certame. 

    Com efeito, embora formalmente, no papel, os objetos das 

empresas sejam lícitos, mesmo porque, se não fossem, não teriam obtido os 

respectivos registros, foram completamente desvirtuados. Por óbvio, a prestação 

de serviços de manutenção corretiva e preventiva, em sí, nada de ilícito tem. 

Todavia, quando é resultado da cartelização do mercado, passa a ser 

absolutamente ilegal.  
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    De outra parte, também foi determinada a emenda da inicial 

sob o fundamento de que a desatenção da função social dos contratos celebrados 

não ensejaria causa legal para a dissolução das sociedades anônimas.  

 

   De fato, numa análise isolada, a Lei nº 6.404/76 não 

estabeleceu a desatenção da função social dos contratos como causa legal para a 

dissolução das sociedades anônimas. À época de sua edição pouco se ouvia falar 

sobre o tema.  

   No entanto, os argumentos foram expendidos pelo autor de 

forma sistemática, obsevando disposições do ordenamento jurídico como um 

todo, de forma a deixar claro que vários são os microssistemas que tratam da 

matéria.  

    De todo modo, ainda que esse não seja o entendimento de 

Vossa Excelência, com o devido respeito e acatamento, dentro dessa visão 

sistemática adotada na inicial, o Ministério Público acrescenta que a própria Lei 

de Registros Públicos estabelece que não poderão ser registrados os atos 

constitutivos de pessoas jurídicas quando o seu objeto ou circunstâncias 

relevantes indiquem destino ou atividades ilícitos ou contrários, nocivos ou 

perigosos ao bem público, à segurança do Estado e da coletividade, à ordem 

pública ou social, à moral e aos bons costumes. 

 

    Se no curso de suas atividades qualquer empresa voltar seu 

objeto para operações ilícitas ou contrárias aos bens e valores tutelados pela 

norma, dará ensejo à sua dissolução. 
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    Mesmo o Código de Processo Civil atual remete a 

regulamentação da dissolução ao disposto no Diploma Processual Civil anterior 

(1939): 

 

“Art. 1.218. Continuam em vigor até serem incorporados nas leis especiais 

os procedimentos regulados pelo Decreto-lei no 1.608, de 18 de setembro de 

1939, concernentes: 

(...) 

Vll - à dissolução e liquidação das sociedades (arts. 655 a 674);” 

 

    O artigo 670 do Código de Processo Civil de 1939  permite 

a dissolução no caso de pessoa jurídica que promova atividade ilícita ou 

imoral. E confere legitimidade ativa ao Ministério Público para postulá-la em 

Juizo: 

 

“Art. 670. A sociedade civil com personalidade jurídica, que promover 

atividade ilícita ou imoral, será dissolvida por ação direta, mediante 

denúncia de qualquer do povo, ou do órgão do Ministério Público.” 

  

    Embora aqui não se trate de desconsideração da personalidade 

jurídica, perido este não integrante da inicial, não custa mencionar que o artigo 

50 do atual Código Civil autoriza o Juízo reconhecer que determinadas relações 

obrigacionais sejam estendidas aos bens particulares dos administradores ou 
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sócios da pessoa jurídica, decretando-se, por conseguinte, a sua dissolução, nos 

moldes do disposto no artigo 51 e parágrafos do mesmo Diploma Civil. 

 

    Maria Helena Diniz, comentando o dispositivo retrocitado, 

ensina que “haverá o fim da pessoa jurídica por ato judicial (...) quando a 

sentença concluir pela impossibilidade da sobrevivência da pessoa jurídica, 

estabelecendo seu término em razão de suas atividades nocivas, ilícitas ou 

imorais, mediante denúncia popular ou do órgão do Ministério 

Público.”(g.n.)1   

   Confira-se que o próprio Tribunal de Justiça de São Paulo 

decidiu, no bojo da Apelação nº 795.927.5/2-00 (10ª Câmara de Direito 

Público), sobre a possibilidade de dissolução da pessoa jurídica à luz do artigo 

670 do CPC de 19392.  

 

   E nem se alegue que essa possibilidade restringe-se somente 

às associações civis. 

    

    Como é cediço, após a entrada em vigor do Código Civil de 

2003, não há mais se falar em distinção entre sociedades civis e sociedades  

comerciais. Todas as sociedades devem se enquadrar como empresárias ou não 

empresárias. Portanto, superada a ideia de "sociedade civil de fins econômicos", 

                                           
1DINIZ,Maria Helena. Código Civil anotado.9.ed.São Paulo:Saraiva,2003. p. 70 
2 “DISSOLUÇÃO DE ASSOCIAÇÃO. Santo André. Extinção. Ilegitimidade ativa. Interesse de agir. - 1. Legitimidade ativa. Nos termos do art. 

670 do CPC de 1939, mantido em vigor pelo art. 1.218 do CPC de 1973, o juiz pode dissolver sociedade que se desvie de seus objetivos a pedido 
do MinistérioPúblico ou de denúncia popular. Em outras palavras, o pedido pode ser feito por qualquer pessoa, entre elas a autora. Admito a 

legitimação ativa. - 2. Interesse processual. O juiz pode decretar a dissolução da sociedade que se dedique a atividades nocivas, ilícitas ou 

imorais, em defesa de terceiros que possam ser atingidos por ela.”; 
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são civis tanto as associações quanto quanto as sociedades, qualquer que seja a 

forma delas3. 

     Importante consignar, ainda, que a exaustiva narrativa contida 

na inicial não é isolada. Está lastrada em farta documentação acostada aos autos, 

de modo a não deixar dúvidas sobre as questões de fatos que levaram o 

Ministério Público a postular pela dissolução das companhias. 

 

    Confiram-se, a propósito, a prova testemunhal colhida do 

bojo dos inquéritos civis que acompanham a presente ação, em especial, as 

declarações de Everton Rheinheimer e Peter Andrea Gölitz, bem como o 

conteúdo do acordo de leniência firmado entre a SIEMENS e o CADE, a 

configurar legítima confissão por parte daquela empresa acerca da ocorrência do 

cartel.  

    Por fim, a inicial preenche os requisitos do artigo 282 do 

Código de Processo Civil e foi instruída com documentos indispensáveis à 

propositura da ação (artigo 283). 

 

    A esta altura, mister transcrever a doutrina de Humberto 

Theodoro Júnior: 

    “Não se recomenda uma interpretação ampliativa, ou 

extensiva, das hipóteses legais de indeferimento sumário da inicial. O correto 

será estabelecer-se, primeiro, o contraditório, sem o qual o processo, em 

princípio, não se mostra completo e apto a sustentar o provimento jurisdicional 

                                           
3 TJ-PE - Apelação : APL 2853116 PE; 
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nem a solução das questões incidentais relevantes. O indeferimento liminar e 

imediato da petição inicial, antes da citação do réu, e de se ver como 

exceção.”4    

      Dinate do exposto, presentes as condições da ação e os 

pressupostos de existência e desenvolvimento do processo, entando em termos a 

petição inicial, corretamente emendada por meio desta, requer o autor, 

respeitosamente, sejam ordenadas as citações das rés.  

 

    Termos em que, 

    P. Deferimento. 

      

   São Paulo, 26 de janeiro de 2015. 

    

                          Otávio Ferreira Garcia 

                         70º Promotor de Justiça da Capital 

 

 

 

Marcelo Camargo Milani                            Nelson Luís Sampaio de Andrade 

  8o Promotor de Justiça                                          5o Promotor de Justiça  

 

 

                                           
4 Curso de Direito Processual Civil, Vol.1.  Forense: Rio de Janeiro, 2013. 54ª Edição.  pg.385. 


