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ESTADO DO TOCANTINS. 

PODER JUDICIÁRIO - COMARCA DE PALMAS 
1ª  VARA DOS FEITOS DAS FAZENDAS E REGISTROS PÚBLICOS 

 
 
 
 

 
 

SENTENÇA 
 

 
 
 

EXPRESSO MIRACEMA LTDA., devidamente 
qualificado nos autos, ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA, em desfavor 
de MARCELO DE LIMA LELIS, MUNICÍPIO DE PALMAS, AGÊNCIA 
DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE e SINDICATO DAS 
EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO URBANO 
DE PASSAGEIROS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO 
TOCANTINS-SETURB, objetivando, em síntese, a declaração de 
legalidade formal e material do Decreto Municipal nº 228/2011. 
 

A inicial veio acompanhada com os documentos 
digitalizados em arquivo. 

 
Então, vieram-me conclusos para apreciação. 
 
É O RELATÓRIO. DECIDO. 
 
Pois bem, após a análise detida da petição inicial 

verifiquei que a presente demanda deve ser extinta, face a 
impossibilidade jurídica do pedido. 

 
Pretende o autor a declaração de legalidade do 

Decreto nº 228/2011, da lavra do Prefeito Municipal de Palmas-TO, 
que fixou a tarifa para os serviços de transporte coletivo urbano neste 
Município. 

 
Inicialmente, mister se faz ressaltar que os Decretos 

da Administração são atos de manifestação de vontade dos Chefes do 
Executivo, e como destaca a doutrina podem ser gerais ou individuais. 

 
A respeito do tema leciona o doutrinador José dos 

Santos Carvalho Filho, em Manual de Direito Administrativo, 13ª 
Edição: 
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“Os decretos são atos que provêm da manifestação 
de vontade dos Chefes do Executivo, o que os torna 
resultantes de competência administrativa 
específica. Dependendo do conteúdo, podemos 
classificá-los em decretos gerais e individuais.” 
 
Nesta esteira, sendo o Decreto Municipal espécie 

de ato administrativo possui como característica a presunção de 
legitimidade, ou legalidade, ou seja, de que foi confeccionado e 
expedido com observância às normas legais. 

 
Neste sentido vejamos o ensinamento do 

doutrinador outrora citado: 
 
“Os atos administrativos, quando editados, trazem 
em si a presunção de legitimidade, ou seja, a 
presunção de que nasceram em conformidade com 
as devidas normas legais, como bem anota DIEZ. 
Essa característica não depende de lei expressa, 
mas deflui da própria natureza do ato administrativo, 
como ato emanado de agente integrante da estrutura 
do Estado.” 
 
E ainda: 
 
“O fundamento precípuo, no entanto, reside na 
circunstância de que se cuida de atos emanados de 
agentes detentores de parcela do Poder Público, 
imbuídos, como é natural, do objetivo de alcançar o 
interesse público que lhes compete proteger.” 
 
No mesmo raciocínio escrevem Marcelo 

Alexandrino e Vicente Paulo em Direito Administrativo Descomplicado, 
17ª Edição: 

 
“A presunção de legitimidade ou presunção de 
legalidade é um atributo presente em todos os atos 
administrativos, quer imponham obrigações, quer 
reconheçam ou confiram direitos aos administrados. 
Esse atributo deflui da própria natureza do ato 
administrativo, está presente desde o nascimento do 
ato e independe de norma legal que o preveja.” 

 
É certo, que a presunção de legitimidade é relativa, 

iuris tantum, o que gera o efeito de inversão do ônus da prova, ou seja, 
cabe àquele que alega não ser o ato legítimo, a prova da ilegalidade. 

 
Nesta senda, não é juridicamente possível o pedido 

de declaração de legalidade de um Decreto do Executivo, uma vez 
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que este se presume legítimo. Seria possível juridicamente o pedido 
de declaração de ilegalidade do Decreto e não o contrário. 

 
No caso dos autos, a pretensão do autor é ínsita à 

característica do próprio Decreto da Administração ora comentado, 
que se presume legal e auto executável. 

 
Convém assinalar ainda, a possibilidade conferida 

ao Magistrado de indeferir a petição inicial, quando o pedido for 
juridicamente impossível, como previsto na Lei Adjetiva Civil (art. 267, I 
c/c 295, I, parágrafo único, III), expressis verbis: 

 
“Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de 
mérito 
l - quando o juiz indeferir a petição inicial;” 
  
“Art. 295. A petição inicial será indeferida: 
(...) 
I – quando for inepta;” 
(...) 
Parágrafo único: Considera-se inepta a petição 
inicial quando: 
(...) 
III – o pedido for juridicamente impossível; 

 
Deste modo, diante da carência da ação pela 

impossibilidade jurídica do pedido, outro caminho não me resta senão 
indeferir a petição inicial. 
 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, 
sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 267, inciso I e 295, I, 
parágrafo único, III do Código de Processo Civil, determinando o 
arquivamento dos respectivos autos, após as formalidades legais. 

 
Condeno o autor ao pagamento das despesas 

processuais, se houverem. 
 
Sem honorários. 

 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

 
Palmas – TO, em 16 de setembro de 2011.  

 
 

Wanessa Lorena Martins de Sousa Motta 
Juíza de Direito Substituta 
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