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NORMAS CONSTITUCIONAIS 

Jose Afonso da Silva 
Prof. Titular no Dept<.> de Direito Economico 
e Financeiro , responsavel pelas disciplinas de 
Legisla,;ao Tributaria e Direito Urbanlstico, Prof. 
adjunto de Direito Constitucional na Faculda
de de Direito de Sao Paulo US P. 

Secretario dos N~ocios Juridicos da Prefeitura do 
Municipio de Sao Paulo e Procurador do Estado. 

1 . Constitui~o e normas constitucionais 

Definimos a constitui~a'o do Estado como "urn sistema de 
normas juridicas, escritas ou costumeiras, que regulam a forma do Es
tado, a forma de seu govemo, o modo de aquisi~ao e exercicio do po
der, o estabelecimento de seus 6rgcios e os limites de sua a~o."1 Nessa 
noc;:ao se delineia a materia essencialmente constitucional, pois qual
quer norma, que tenha por objeto regular tal materia, e de natureza 
constitucionaf,2 pouco importando que seja simplesmente costumeira 
ou conste de urn documento escrito. Aos poucos, no entanto, as cons
tituic;:oes foram acolhendo outras disposic;:oes, que, a rigor, nao se rete
rem aquela materia, gerando a distinc;:ao entre constitui~o em sentido 
material e constitu~cfo em sentido formal. 

Da( decorre a distinc;:ao das normas constitucionais emma
tena•s e formais. Aquelas tern a natureza de constitucionais por seu 
objeto espec ffico, que, por si s6, lhes definem o conceito, seja qual for 
o documento em que se encontram inscritas. Ja as normas formais, 
segundo a doutrina corrente, s6 sao constitucionais em razao do 

(1) - Cf. Nosso Curso de Direito Constitucional Positivo, pag. 7, V.I. Sao Pau
lo, Editora Revista dos Tribunais, 1976; Manoel Gonf,(alves Ferreira 
Filho, Curso de Direito Constitucional , pag. 20, 7~ ed., Sao Paulo, Sarai
va, 1978. 

(2) - Cf. Manoel Gonf,(alves Ferreira Filho, ob. cit., pag. 20. 
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documento a que aderem. 3 E necessano acrescentar que nao basta 
que a norma esteja num documento constitucional escrito, para que se 
transmude em constitucional, se ela ja mio tiver essa natureza em razao 
de seu objeto. Ouer-se dizer que as normas nao essencialmente consti
tucionais somente se tornam constitucionais quando sao inseridas 
numa constitui~o rlgida. 

0 principia da rigidez constitucional e basilar no direito 
constitucional contempon1neo, como ja escrevemos antes, pois funcio
na "como pressuposto: a) do proprio conceito de constituic;:ao em 
sentido formal; b) da distinc;:ao entre normas constitucionais e nor
mas complementares e ordinarias; c) da supremacia formal das nor
mas constitucionais. Constitui, tambem, suporte da propria eficacia 
jur idica das nor mas constitucionais. " 4 

A constituic;:ao formal e, portanto, "urn conjunto de nor
mas e princlpios contidos num documento solene estabelecido pelo 
poder constituinte e somente modificavel por processos especiais pre
vistas no seu proprio texto."5 

2. Co nee ito de normas constitucionais 

A r se poe o cerne do conceito de norm as constitucionais 
em sentido formal: todas as que se acham inscritas numa constitui~o 
rigida. lsso nao exclui o reconhecimento de normas constitucionais ma
teriais dentro, como fora, desse documento solene estabelecido pelo 
poder constituinte, que ~a constituic;:ao formal. Mas normas consti
tucionais materiais, como as que se contem, por exemplo, nos codigos 
eleitorais, perdem muito de seu significado constitucional precisamente 
porque nao se distinguem das prescric;:oes ordinarias e nao constituem 
fundamento de validade de outras normas do ordenamento jurfdico. 

(3) Cf. Francisco Campos, Direito Constitucional. pag. 392, V.I, Rio-Sao 
Paulo, Freitas Bastos. 1956. 

( 4) Cf. Nosso Aplicabilidade das Normas Constitucionais, pag. 30, Sao Paulo, 
Editora Revista dos Tribunais. 1968. 

(5) ld. ib., pag_ 30. 
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lmporta, pois, apenas o conceito de normas constitucionais 
formais, consideradas todas as que integram uma constituic;:ao rlgida, 
pouco importando o seu conteudo efetivo, porque s6 ela constitue 
fundamento de validade do ordenamento jurldico do Estado. Mas e 
preciso notar que as normas constitucionais materiais que integram tal 
documento tambem sao normas constitucionais, evidentemente, ate 
porque se tornam formais na medida em que nele foram inseridas, 
coincidindo aqui o material eo forma1.6 

3. Processos de criat;:ao das normas constitucionais 

0 processo de cria«;:ao das normas constitucionais varia se
gundo se trate de constituic;:ao hist6rica (costumeira) ou constitui<;ao 
dogmatica (escrita). As normas de uma constitui<;ao hist6rica resultam 
"do Iento evoluir das tradi<;oes, dos fatos s6cio-pol lticos, que se crista
lizam como normas fundamentais da organiza<;ao de determinado Es
tado, e o exemplo ainda vivo eo da Constitui<;ao inglesa." 7 Ja as nor
mas de uma constituic;:ao dogmatica, escrita, formal, provem da atua
<;ao do poder constituinte, quer quando cria uma constituic;:ao origimi
ria, quer quando cria normas modificativas de uma constituic;:ao exis
tente, quer ainda quando estabelece uma constituic;:ao de Estado fede
rado, de onde se falar, para essas vcirias hip6teses, em poder constituin
te originario, poder constituinte derivado e poder constituinte decor
rente. Este ultimo e o que estabelece normas constitucionais de urn 
Estado-membro do Estado Federal, dal porque, neste, temos normas 
constitucionais federais e normas constitucionais estaduais. 

(6) - As considera(:oes expendidas no texto estao levando em conta apenas as 
normas constitucionais positivas, especialmente as de uma constitui-;:ao 
formal que e sempre constitui-;:ao legislada, mediante a atua~ao do poder 
constituinte segundo processo e procedimento estabelecido pela assem
bleia constituinte ou 6rgao equivalente. Fora dai, ainda se poderia consi
derar a norma fundamental , de caniter hipotetico, fundamento de valida
de da propria constitui(:liO positiva, segundo a doutrina de Hans Kelsen 
(Teoria Pura do Direito, pags. 12 e segs., vol. ll, 2~ ed., Coimbra, Arme
nio Amado - Editor, 1962), ou, o que da na mesma, norma basica do 
Estado na terminologia de Hans Nawiasky (Teoria General del Derecho, 
pags. 62 e segs., Madri, Ediciones Rialp, 1962, trad. de J. Z. Valverde). 

(7) - Cf. nosso Curso de Direito Constitucional Positivo, pags. ll e 12. 
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4. Supremacia das normas constitucionais 

A caracterfstica mais marcante das normas constitucionais 
consiste em sua supremacia, que e corolario da rigidez da constituic;:ao. 
Como se observou acima, pode-se mesmo dizer que e o princfpio da 
supremacia formal que consubstancia o conceito das normas consti
tucionais, uma vez que, sem ele, tais normas nao teriam diferenc;:a algu
ma das normas da legislac;:ao ordinMia, e, entao, s6 se poderiam reputar 
constitucionais aquelas que versassem materia de organizac;ao do Esta
do e do Poder, jamais aquelas que, mesmo inseridas no corpo de uma 
constituic;:ao escrita, cuidassem de outros assuntos. 

Essa supremacia e que define a distinc;:ao formal entre nor
mas constitucionais e as demais normas do ordenamento jurfdico. 
Significa que as normas constitucionais estao no vertice do ordenamen
to jurfdico, como tetes de chapitre dos demais ramos do direito, con
forme anotava Pellegrino Rossi.8 E e desse princlpio de supremacia 
que decorre a posic;:ao de superioridade hierarquica das normas consti
tucionais, que, por isso mesmo, constituem o fundamento de validade 
das demais normas jurfdicas, do qual resulta tambem o princ£pio da 
compatibilidade vertical das normas do ordenamento jurfdico estatal, 
no sentido de que as normas de grau inferior somente valerao se forem 
com pat fveis com a de grau superior .9 

5. Conteudo e finalidade das normas constitucionais 

0 que acaba de ser dito reafirma a assertiva, antes ja enun
ciada, de que o conceito de norma constitucional positiva e de nature
za formal: norma constitucional e qualquer prescri~o que figure numa 
constituic;:ao rlgida, portanto, numa constituic;ao formal, como dissera 

(8) 

(9) 

Cf. Jorge Xifras Heras, Curso de Derecho Constitucional, pag. 95, T.I, 2~ 
ed .. Barcelona, Bosh, Casa Editorial, 1957. . 

Cf. nosso Curso de Direito Constitucional Positivo, pag. 16, V. I. Tam
bern, com mais pormenores, nossa Aplicabilidade das Normas Constitu
cionais, pags. 196 e segs. V. ainda Pinto Ferreira, para quem a supremacia 
da constitui'<ao "e urn principio basilar do direito constitucional moder
no" (Princfpios Gerais do Direito Constitucional Modemo. pag. 132, V.I, 
5~ ed., Sllo Paulo, Editora Revista dos Trihunais, 1971). 
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Francisco Campos: "no regime de constitui~ao escrita ou rfgida, o que 
imprime a uma disposi~ao o cunho constitucional nao e a materia ou 
o conteudo, senao a categoria da lei de que faz parte." 10 

Disso decorre que as normas constitucionais se apresentam 
com conteudos os mais diversos. Consoante ja dissemos de outra fei
ta, "as constitu i~oes contempon1neas apresentam-se recheadas de nor
mas que incidem sobre materias de natureza e finalidades as mais di
versas, sistematizadas num todo unitario e organizado coerentemente 
pela ~ao do poder constituinte que as teve como fundamentais para 
a coletividade estatal. "Essas normas, geralmente agrupadas em t(tulos 
e capltulos em fun~ao da conexao do conteudo especffico que as vin
cula, dao carater polifacetico c\s constitui~oes, de que se originou o 
tema denominado elementos das constitui~Cies." 11 

Em verdade, essa variedade de conteudos das normas 
constitucionais e uma resultante da evolu~ao do constitucionalismo 
que, a cada etapa hist6rica, apanha elementos novos que se integram 
na estrutura normativa das cartas pollticas.12 Primeiro, sao normas 
organicas da estrutura do Estado e do poder; depois, surgem as normas 
limitativas do poder, traduzidas no constitucionalismo modemo (sec. 
XVIII) numa declara~ao dos direitos fundamentais; e vem, em seguida, 
a preocupa~ao com os direitos economicos e sociais (sec. XX); desen
volvem-se concomitantemente as regras de defesa constitucional, 
destinadas a assegurarem a estabilidade das demais normas constitu
cionais; e, finalmente, existem normas de aplicabilidade das constitui
c;Oes, normas que estabelecem as condi~oes de eficacia das demais. 

Ve-se da ( que a estrutura normativa das constitui~6es 
revela cinco categorias de elementos: 

I - elementos constitucionais organicos, que se contem nas 
normas que regulam a estrutura do Estado e do poder, e, em nossa 
Constitui~ao, concentram-se, predominantemente, no Titulo I, exata
mente denominado Da Organizac;:ao Nacional; 

(10) Cf. Direito Constitucional , pag. 391, V.I. 

(ll) C£. nosso Curso de Direito Constitucional Positivo, pag. 14, V.I. 

( 12) C£. nosso Aplicabilidade das Normas Constitucionais, pag. 165. 
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II -elementos limitativos, que se manifestam nas normas 
que consubstanciam o elenco dos direitos democraticos e dos direitos 
fundamentais do homem e respectivas garantias constitucionais, e sao 
denominados limitativos porque limitam a a~ao dos poderes estatais e 
dao a tonica do Estado de Direito; acham-se eles inscritos no Titulo II 
de nossa Constitui~ao, sob a rubrica Da Declara~o de Direitos, espe
cialmente no seu Cap. IV- Dos Direitos e Garantias lndividuais; 

Ill -elementos s6cio-ideol6gicos, consubstanciados nas 
normas s6cio-ideol6gicas, normas que revelam o caniter de compromis
so das constituK;:oes modernas entre o Estado individualista eo Estado 
Social, intervencionista, como as dos Titulos Ill e IV da vigente Cons
titui~ao, sobre a ordem economica e social; 

IV- elementos de estabiliza~o constitucional, consagra
dos nas normas destinadas a assegurar a solu~ao de conflitos constitu
cionais e a defesa da constitui~ao, premunindo de meios e tecnicas 
contra sua altera~ao ou infringencia, a nao ser nos termos nela propria 
estatuidos, e sao encontrados nos arts. 10 a 12; 42, n. VII, 82-83; 116 
e 119, n. I, 1, en. Ill, da atual Constitui~ao; 

V - elementos formais de apJicabiJidade, sao OS que se 
acham consubstanciados nas normas que estatuem regras de aplica~ao 
das constitui~OOs, assim o preambulo, o dispositive que contem as 
clausulas de promulga~ao e de vigencia e as disposi~oes constitucionais 
transit6ri as.13 

6. Estrutura 16gica das normas constitucionais 

A doutrina controverte-se muito sobre a estrutura 16gica 
das normas jur(dicas. Para a concep~ao tradicional a regra juridica tra
duz urn imperativo, a exigencia de uma a~ao ou omissao. A Kelsen se 
atribuiu por muito tempo a tese de que as normas juridicas sao jufzos 
hipoteticos; contudo, nele se le que sao mandamentos, comandos, e, 
pois, imperativos. 14 Para a teoria egol6gica, sao ju lzos disjuntivos.ts 

(13) Repetimos aqui texto que consta do nosso Curso de Direito Constitucio
nal Positivo, pags. 15 e 16. 

(14) Cf. Teoria Pura do Direito, pag. 138, V.I. 
(15) Teoria de Ia Verdad Jurldica, pag. 134, Buenos Aires, Editorial Losa

da, 1954. 
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No que tange as normas constitucionais, a terminologia di
fere urn pouco. Certa corrente distingue-as em diretivas e preceptivas; 
aquelas se limitam a indicar uma direc;ao ao legislador futuro, sequer 
seriam verdadeiras normas jurfdicas e ate poderiam ser desobedecidas 
pelo legislador, sem violar a constituic;ao. S6 as primeiras sao real men
te normas jurfdicas, impondo comando positivo ou negativo.16 Essa 
posic;ao se identifica, em essencia, com uma antiga concep<;ao da dou
trina e da jurisprudencia americana que distinguia as normas constitu
cionais em duas categorias: a) as mandatory provisions (prescric;oes 
mandat6rias), que seriam clausulas constitucionais essenciais ou mate
riais, cujo cumprimento 11 obrigat6rio e inescusavel; b) directory 
provisions (prescric;oes diret6rias), de carater regulamentar, podendo 0 

legislador comum dispor de outro modo, sem que isso importasse na 
inconstitucionalidade de seu atoY Cooley, nos Estados Unidos, e 
Francisco Campos, entre n6s, demonstraram a falta de fundamento 
dessa doutrina e jurisprudE!ncia.18 Este afirmara com sua precisao 
costumeira: "uma provisao constitucional, exatamente porque se con
tern no instrumento da constituic;ao, e uma provisao essencial, indis
pensavel e imperativa, por envolver de fato ou por pressuposto do 
legislador constituinte - pressuposic;ao irremov(vel por argumentos em 
contrario - materia de interesse publico ou relativa a direitos indivi
duais, de ordem substancial, portanto."19 

Em princfpio, pois, as normas constitucionais pertencem ao 
ius cogens, normas coercitivas, que impoem uma ac;ao (normas pre
ceptivas, imperativas segundo outros)20 ou uma abstenc;ao (normas 

(16) Cf. Gaetano Azzariti, Problemi Attuali di Diritto Costituzionale, pag. 98, 
Milao, Giuffre, 1955. 

(17) Nosso Aplicabilidade das Normas Constitucionais, pigs. 58 e segs., para 
mais pormenores. 

( 18) Thomas M. Cooley, Treatise on the Constitutional Limitations, pag. 93, 
6~ ed., Boston, Brown and Company, 1890. Francisco Campos, ob cit. 
pag. 392. 

(19) Ob. cit., pag. 395. 
(20) Exemplos: "Art. 1? - 0 Brasil e uma RepUblica Federativa ... ", "Art. 

13 - Os Estados organizar-se-iio e reger-se..ao pelas Constitui~toes e leis 
que adotarem ... ", "Art. 27 - 0 Poder Legislativo e exercido pelo Con
gresso Nacional, que se comp6e da Gimara dos Deputados e do Senado 
Federal", "Art. 28 -A elei~llo para deputado e senadores far-se-a simul
taneamente em todo o Pais". 
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proibitivas).21 Mas tambem encontramos normas constitucionais 
permissivas, como as que se contem, por exemplo, nos arts. 13, § 3<?, 
38, § 29, 163, da Constitui<;:ao Federal. 

7. 0 problema da eficacia e da aplicabilidade das normas 
constitucionais 

Essa questao ja envolve o problema da eficacia e da aplica
bilidade das normas constitucionais, que a jurisprudencia e a doutrina 
constitucional norte-americanas conceberam de maneira muito pecu
liar, elaborando a classifica<;:ao das normas constitucionais, sob tal pris
ma, em self-executing provisions e not self-executing provisions,22 que 
os autores divulgaram, entre n6s, pela tradu<;:ao, respectivamente, de 
disposi<;:oes (normas, clausulas) auto-aplicciveis ou auto~xecutaveis, ou 
aplicaveis por si mesmas ou ainda bastante em si, e disposi<;:oes nao auto· 
aplicaveis, ou n§o auto-executaveis, ou n§o executaveis por si mesmas, 
ou ainda nao-bastantes em si. As do primeiro grupo sao as desde logo 
aplicaveis, porque revestidas de plena eficacia jur(dica, por regularem 
materias, situac;:oes ou comportamentos de que cogitam, enquanto as do 
segundo grupo sao as de aplicabilidade dependente de leis ordinarias. 

Essa e uma doutrina hoje superada. A regra fundamental 
sobre o assunto atualmente e a de que toda norma constitucional e 
sempre executavel por si mesma ate onde possa, ate onde seja suscetl
vel de execu<;:!o, consoante ja escrevemos, anotando, entao, que o pro
blema se situa, justamente, na determina<;:ao desse limite, na verifica
<;:ao de quais os efeitos parciais e posslveis de cada norma.23 Nao ha 
norma constitucional alguma de todo ineficaz, "porque todas sao, de 
modo unlvoco, constitucionalmente congentes em rela<;:ao a seus des-

(21) - Exemplos: "Art. lO-A Uniao niio intervini nos Estados ... ",Art. 79-
Panigrafo unico - E vedada a guerra de conquista", ''Art. 19- E vedado 
a Un iao , aos Estados, ao Distrito Federal e aos Munidpios: ... ", "Art. 
80 - 0 Presidente e o Vice-Presidente nao podera~ ausentar-se do Pais 
sem licen~a do Congresso Nacional, sob pena de perda do cargo". 

(22) - Cf. Cooley, ob. cit., pags. 98 a 101; Ruy Barbosa, Comentarios a Consti
tui"ao Federal Brasileira, pags. 475 e segs. V. 2, Sao Paulo, Saraiva, 1933. 
Cf.. para mais pormenores, nosso Aplicabilidade das Normas Constitu
cionais, pags. 66 e segs. 

(23) - Nosso Aplicabilidade das Normas Constitucionais. pag. 69. 
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tinatarios, como assinala De Simone,24 mas tambem se pode sustentar 
que nenhuma e, em si, completa, como nota Crisafulli. 25 Por outro la
do, a doutrina norte-americana nao desta a importancia das normas 
programaticas que revelam o novo carater das constituic;:oes contempo
raneas. Tendo em vista a insuficiencia daquela doutrina e que os auto
res italianos come<;:aram a reelabora-la, a partir de problemas concretos 
de aplicac;:ao de normas da Constituic;:ao italiana de 1948, com muitas 
divergencias, discordancias, exageros e ate algumas estravagancias ate 
chegar-se a uma classific~ao das normas constitucionais, quanta a efi
cacia e aplicabilidade, que, assim, se apresenta: a) normas diretivas, ou 
programaticas, dirigidas essencialmente ao legislador; b) normas pre
ceptivas, obrigat6rias, de aplicabilidade imediata; c) normas precepti
vas, obrigat6rias, mas nao de aplicabilidade imediata, pon?m depende 
de legislac;:ao futura. 26 

8. Classific~o das normas constitucionais quanta a eficacia 
e aplicabilidade 

Entendemos ainda insatisfat6ria a doutrina italiana, e nos 
propusemos dar urn passo a mais na caracterizac;:ao das normas consti
tucionais, do ponto de vista de sua eficacia jurfdica, que constitui a 
base de sua aplicabilidade, e o fizemos partindo daquela premissa ja 
enunciada, segundo a qual nao hci norma constitucional alguma desti
tufda de eficacia. "Todas elas irradiam efeitos jurfdicos, importando 
sempre numa inovac;:ao da ordem jurfdica preexistente a entrada em 
vigor da constituic;:ao a que aderem, e na ordenac;:ao da nova ordem ins
taurada. 0 que se pode admitir e que a eficacia de certas normas cons
titucionais nao se manifesta na plenitude dos efeitos jurldicos preten
didos pelo constituinte, enquanto nao se emitir uma normac;:ao jurfdica 
ordinaria ou complementar execut6ria, prevista ou requerida.27 

(24) - Saverio De Simone, Lineamenti per una Teoria su Materia e Norma Costi
tuzionale neii'Ordinamento Giuridico Italiano. pag. 41 . .Vlilao. Giuffre, 
1953. 

(25) - Vezio Crisafulli, La Costituzione e le sue Disposizioni di Principio, pag. 
106, Milao, 1952. 

(26) - 0 debate mais amplo esta relatado no nosso Aplicabilidade das Nor mas 
Constitucionais, a partir da pag. 66. 

(27) - a. nosso Aplicabilidade das Normas Constitucionais. pag. 75. onde pro
pusemos e comet;amos a desenvolver a teroria das norma:-: constitueionais 
quanto a eficacia e aplicabilidade. 
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"Se todas tern eficacia - dissemos entao - sua distinC(ao, 
sob esse aspecto, deve ressaltar essa caracterfstica basica e ater-se a 
circunstancia de que se diferenciam tao -s6 quanto ao grau de seus efei
tos jurfdicos. !: insuficiente, a nosso ver, sepani-las em dois grupos, 
como insinuam certos autores: a) normas constitucionais de eficacia 
plena, que seriam aquelas de imediata aplicaC(ao; b) normas constitu
cionais de efi~cia limitada, distinguindo-se estas, ainda, em: 1) nor
mas de legisla~o, e 2) normas programaticas."2B Pois, pareceu-nos 
necessario discriminar mais, para apresentar uma classificaC(ao mais 
aproximada da realidade constitucional de nossos dias, conforme o 
segu inte esquema: 

NORMAS CONSTITUCIONAIS 
OUANTO A EFICACIA E A 
APLICABILIDADE 

- normas de eficacia plena e apli
cabilidade direta, imediata e 
integral; 

II - normas de eficacia contida e 
aplicabilidade direta, imediata, 
mas possivelmente nao integral; 

Ill - normas de eficacia limitada: 
a) declarat6rias de princlpios 

institutivos ou organizati
vos; 

b) declarat6rias de princfpios 
programaticos. 

sao de eficacia plena as normas constitucionais que: a) con
tenham veda9oes Ou proibiC(oes; b) confiram isenC(Oes, imunidades e 
prerrogativas; c) declarem direitos fundamentais ou garantias constitu
cionais e democraticas; d) nao designem 6rgaos ou autoridades espe
ciais, a que incumbam especificamente sua execuC(ao; e) nao indiquem 
processos especiais de sua execuC(ao; f) nao exijam a elaboraC(ao de no
vas normas legislativas que lhes completem o alcance e o sentido, ou 
lhes fixem o conteudo, porque ja se apresentem suficientemente expl f
citas na definiC(ao dos interesses nelas regulados. Estabelecem conduta 
jurldica positiva ou negativa com comando certo e definido, incrustan-

(28) - Id . ib ., pag. 75. 
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do-se, predominantemente, entre as normas organizativas e limitativas 
dos poderes estatais, e podem conceituar-se como sendo aquelas que, 
desde a entrada em vigor da constituic;~o produzem, ou tern a possibili
dade de produzir, todos os efeitos essenciais, relativamente aos interes
ses, comportamentos e situac;oes, que o legislador constituinte, direta e 
normativamente, quis regular. Sao de aplicabilidade imediata e direta, 
porque dotadas de todos os meios e elementos necessarios as sua exe
cutoriedade, nao comportando normatividade alguma ulterior para sua 
aplicac;ao.29 

As normas de eficacia contida tern natureza de normas im
perativas, positivas ou negativas, limitadoras do poder publico, valendo 
dizer, consagradoras, em regra, de direitos subjetivos dos indivfduos ou 
de entidades publicas ou privadas. E as regras de contec;ao de sua efi
cacia constituem limitac;6es a esses direitos e autonomias. sao, par
tanto, aquelas em que o constituinte regulou suficientemente os in
teresses relativos a determinada materia, mas deixou margem a atuac;3o 
restritiva da competencia discriciom1ria do poder publico, nos termos 
que a lei estabelecer ou nos termos de conceitos gerais nelas encuncia
dos, como os de bans constumes, de ordem publica, etc. sao de apli
cabilidade imediata e direta. Sua eficacia independe da interferencia 
do legislador, nem sua aplicabilidade fica condicionada a uma norma
c;Bo ulterior, mas fica dependente dos limites (dat': efic<kia contida) 
que ulteriormente se lhe estabelec;am mediante lei, ou de que as cir
cunstancias restritivas, constitucionalmente admitidas, ocorram (atua
c;Bo do poder publico, para manter a ordem, a seguranc;a publica, os 
bans constumes, etc) .Jo 

Normas de eficacia limitada sao todas as que dependem de 
uma providencia ulterior (lei integrativa, processo especial, etc) que 
lhe complete a eficacia e disponha sabre sua aplicac;ao. sao de dais 
tipos, como vimos: a) as de principia institutivo ou organizativo; 
b) as de princ fpio programatico. sao normas constitucionais de prin
clpio institutivo aquelas atraves das quais o legislador constituinte 
tra<;a esquemas gerais de estrutura<;ao e atribui<;oes de 6rgaos, entida
des ou institutos, para que o legislador ordinaria os estruture em defi
nitive, mediante lei. Sao reconhecfveis, especialmente pela menc;ao a 

(29) - Sobre a teoria das normas de eficacia plena , cujos pormenores niio cabem 
aqui, cf. nosso Aplicabilidade das Normas Constitucionais , pags. 80 a 94. 

(30) Sobre essas normas e sua teoria pormenorizada. que nao cabe desenvolver 
aqui. cf. nosso Aplicabilidade das Normas Constitucionais , pags. 95 a 108. 
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uma lei integradora, tal como '1ei complementar estabelecera .. .'',"a 
lei disciplinara ... ", "a lei regulara ... ","a lei fixara ... ","a lei especi-
ficara ... ", " ... , na forma da lei"," ... , como dispuser a lei", e expres-
soes semelhantes.31 Normas constitucionais programciticas saoaquelas, 
atraves das quais o constituinte, em vez de regular, direta e imediata
mente, determinados interesses, limitou-se a trac;:ar-lhes os princlpios 
para serem cumpridos pelos 6rgaos estatais (legislativos, executives, ju
risdicionais e administrativos), como programas das respectivas ativida
des, visando a realizac;:ao dos fins sociais do Estado. Situam-se basica
mente entre as normas s6cio-ideol6gicas da constituic;:ao. Sua aplicac;:§o 
fica dependente de providencias legislativas ulteriores. Mas tern efica
cia jurldica imediata, direta e vinculante nos casos seguintes: 

I - estabelecem urn dever para o legislador ordinario; 
II - condicionam a legislac;:ao futura, com a consequencia 

de serem inconstitucionais as leis ou atos que as ferirem; 
Ill - informam a concepc;:ao do Estado e da sociedade e ins

piram sua ordena<;:ao jur(dica, mediante a atribuic;:ao de fins sociais, 
protec;:ao dos valores da justic;:a social e revelac;:ao dos componentes do 
bern comum; 

IV - constituem senti do teleol6gico para a interpretac;:§o, in
tegrac;:ao e aplicac;:ao das normas jurfdicas; 

V - condicionam a atividade discriminat6ria da Administra
c;:§o e do Judiciario; 

VI - criam situac;:6es jurldicas subjetivas, de vantagem ou de 
desvantagem, conforme o caso.32 

Enfim, nao se aceita mais a tese de que as normas progra
maticas nao passariam de diretiva, conselhos ou meros programas des
tinados ao legislador que poderia acata-los ou nao e ate mesmo contra
ria-los. Sua importancia, apesar de sua eficacia limitada, vern sendo 
amplamente ressaltada, como demonstramos na nossa obra tantas 
vezes aqui mencionada.33 

(31) - Para pormenores, cf. nossa ob. cit., pags.ll4 a 128. 

(32) - Para pormenores e aprofundamentos nao possiveis no ambito limitado 
deste trahallio, cf. nosso Aplicabilidade das Norm as Constitucionais, pags. 
129 a 150; cf. tamhem Rosah Russomano, "Das Normas Constitucionais 
Programaticas". in As Tendencias Atuais do Direito Publico (Estudos em 
Homenagem ao Prof. Afonso Arinos), pigs. 267 a 286, Rio, Forense, 1976. 

(33) - Cf. nossa ob. cit. supra. pags. 129 a 150. 
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Helita Barreira Custodio 
Procuradora Municipal - Assessora Tecnica da Co
missao de Prote-,:ao a Paisagem Urbana da Secretaria 
de Habita-,:ifo e Desenvolvimento Urbano - SEHAB. 

Em face da complexidade das normas disciplinadoras das 
formac;:oes vegetais do Pals e diante da progressiva e crescente reduc;:ao 
dos recursos naturais, particularmente daqueles de natureza florestal 
ou de qualquer forma de vegetac;:a'o, para melhor compreensao da fun
damental questao jurfdica da competencia do Municipio em materia 
de areas verdes existentes em seu territ6rio, torna-se necessaria o exa
me, ainda que generico, das normas anteriores e vigentes a respeito. 

1. Normas Jur (dicas Precedentes 

0 Dec. 23.793, de 23-1-34, aprovando o primeiro C6digo 
Florestal, previa, em principia, a competencia federal para classificar e 
proceder ao reconhecimento de toda a area florestal do pals, atribui
c;iio esta extensiva, de forma supletiva ou subsidiaria, as autoridades 
locais, nas zonas de sua competencia (art. 10 e paragrafo (mica). No 
tocante a fiscalizac;:ao e guarda das florestas do seu territ6rio, alem da 
competencia concorrente de todos os governos (federal, estadual emu
nicipal), previa, ainda, a competencia exclusiva do Estado e do Muni
cfpio mediante acordo como Governo Federal (art. 56, §§ 39 e 49). 

A Constituic;:a'o de 16-7-34, dispondo sabre a competencia 
privativa da Uniao para legislar sabre florestas e sua explorac;:ao, previa 
a competencia supletiva ou complementar do Estado sabre a mesma 
materia, no sentido de atender as peculiaridades Jocais, suprindo as Jacu-

( l) - 0 presente trabalho , com as adapta~lles e reviwes neo..:essarias , o..:orrespon
de ao Capitulo 2 da tese: Areas verdes: Competencia do Municipio para 
sua prote.;<io, ~ustentada e aprovada perante o VIII ENCONTRO NA
CIONAL DE PROCURADORES MUNICIPAlS (v. ANAIS DO VIII 
E.N .P.M. , Belo Horizonte - Mina::; Gerai,;. de 3 a 8-l-82. p. 333 e s.). 
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nas ou deficiencias da legislac;aTo federal (art. 59, XIX, "j", § 39), com
petencia esta mantida pela Carta Constitucional de 1937 (arts. 16, 
XIV, 18, "a") e Constitui~ao de 1946 (art~ 59, XV, "1 "). 

2. Normas Jur(dicas Vigentes 

Tratando-se das normas legais, a Lei n9 4.771, de 19.1.65, 
revogando expressamente o Dec. n9 23.793/34, institui o novo C6digo 
Florestal e centraliza, em princfpio, a competencia federal, especial
mente no tocante cl autorizac;ao para utilizac;ao ou explora~ao das flo
restas e para sua supressao ou seu corte, total ou parcial, s6 se referin
do cl competencia estadual, subsidiariamente, no sentido de atender as 
peculiaridades locais (arts. 12, 14). A competencia fiscalizat6ria direta 
da Uniao se estende aos Estados e Munidpios somente mediante con
venia (art. 22). Todavia, pelas expressas disposi~oes de seu art. 19, ob
serva-se que o C6digo Florestal, estabelecendo normas gerais e preven
do a aplica~ao da legislac;a'o em geral em materia de florestas e demais 
forrnas de vegeta~ao, mo excluiu a competencia dos Estados e Municf
pios para estabelecer normas especiais de limita~oes ao exercfcio do 
direito de propriedade revestida de vegeta~ao, de acordo com as pe
culiaridades regionais e locais. 

0 Dec.-lei n9 289, de 28.2.67, mantendo as disposi.;oes 
centralizadoras da competencia federal, cria o lnstituto Brasileiro do 
Desenvolvimento Florestal- IBDF, como objetivo de formular a poH
tica florestal, orientar, coordenar e executar as medidas necessarias a 
utilizac;a'o racional, cl prote«;a'o e cl conservac;So dos recursos naturais 
renovaveis, bern como ao desenvolvimento florestal do pals (art. 29), 
podendo, todavia, celebrar convenios e acordos com entidades publicas 
ou privadas ao born desempenho de suas atribui«;Oes, ou delegar-lhes 
fun~oes executivas. 

No tocante ~s normas constitucionais, a Constitui«;cio de 
1967, tratando da competencia da Uniao para legislar sobre materia 
florestal, ao contrario das anteriores, omitiu a competencia supletiva 
do Estado a respeito (art. 89, § 29), omissao esta nao suprida em sua 
nova reda~ao pela Emenda Constitucional n9 1, de 17.10.69 (art. 89, 
XVII, "h", parcigrafo unico). 
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Dos textos citados, verifica-se que a competencia concor
rente, ate mesmo exclusiva do Municipio, objeto das normas juridicas 
antecedentes, sofreu, em principio, sensivel redu~o nos textos das vi
gentes normas constitucionais e legais, de ambito nacional, evidencian
do-se que, enquanto a Lei n<? 4.771/65 preve a competencia suplemen
tar em materia de fiscalizac;ao florestal por parte do Estado e do Muni
cipio (art. 22), a Constituic;ao vigente simplesmente omitiu a regra an
teriormente prevista, silenciando sobre a competencia subsidiaria do 
Estado e, consequentemente, do Municipio para legislar sabre florestas 
ou quaisquer formas de vegetac;ao existentes nos respectivos territories. 

Todavia, merece destaque a inovac;ao introduzida pela 
Emenda de 1969, no art. 172, que condicionou o aproveitamento das 
terras a previo levantamento ecologico regulado par lei. Diante da im
portancia crescente da ecologia, como ciencia voltada ao estudo das 
condic;oes de exist~ncia dos seres vivos e de suas relac;oes com o am
biente ou meio em que vivem, bern como considerando o dever do Po
der Publico, em todos os n(veis de govemo, no sentido de tamar provi
dencias necessarias ao uso racional do solo com seus acess6rios ou suas 
adjacencias naturais, como, por exemplo, as formac;Oes vegetais, a nos
so ver, a inteligencia desta norma jur idica constitucional, sem conflitar 
com a competencia da Uniao em materia de explora~o agricola ou 
vegetal, ou de defesa contra calamidades publicas, abrange a lei federal, 
estadual ou municipal, evidenciando-se, desta forma, a competencia 
concorrente do Municfpio com a Uniao eo Estado, em materia ecolo
gica no ambito dos respectivos territories. 

Merece, ainda, destaque a regra do paragrafo unico do art. 
180 da Constituic;ao, segundo a qual as paisagens naturais notaveis fi
cam sob a protec;ao especial do Poder Publico, isto e, da Uniao dos Es
tados e dos Municfpios. Neste sentido, convem ressaltar a importancia 
fundamental do verde, nativo ou plantado, como elemento essencial e 
caracterizador das paisagens naturais. 

Alem dos preceitos legais e constitucionais examinados e 
disciplinadores da vegetac;ao do Pafs, considerando-se a autonomia dos 
Municfpios brasileiros, assegurada pelos princfpios da propria Consti
tuic;ao, observa-se a clareza de sua competencia em tudo que diz res
peito ao seu peculiar interesse, incluindo-se neste, logicamente, as 
areas verdes. 
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3. Competencia Privativa 

A competencia privativa dos Municlpios em geral e assegu
rada pela Constituic;:ao Federal, que define a sua autonomia para admi
nistralf<io propria, em tudo que diz respeito ao seu peculiar interesse, 
especialmente quanto a decreta~o e arrecada~o de seus tributos e a 
organizac;:ao dos servic;os publicos locais (art. 15-11 c/c os arts. 18-1 e 
11;24-lell). 

Em face das reiteradas repercussoes da ordem pratica e da 
confusao quanto ao significado de termos ou expressoes integrantes do 
texto constitucional, sabre a autonomia dos Municfpios, para melhor 
compreensao e interpretac;:ao de seu conteudo, inicialmente, torna-se 
oportuno o exame do real sentido de tais voc<ibulos, a fim de revelar-se 
a acepc;:ao adequada e melhor atingir o objetivo da norma. 

Partindo da competencia privativa, observa-se que se trata 
de competencia de carater preferencial ou preponderante, peculiar ao 
Municipio em assuntos de seu interesse direto e imediato, sem exclu
sao da competencia subsidiaria da Uniao ou dos Estados, em caniter 
supletivo. Competencia privativa nao e competencia exclusiva, salien
tando-se o patente engano no emprego e na interpretac;:ao da qualifica
c;ao privativa e exclusiva como sinon(mia, uma vez que se trata deter
mos de acepc;:ao distinta e inconfund (vel pelas pr6prias fontes latin as 
(privativa do lat. privus = pr6prio de alguem, particularmente de al
guem, admitindo excec;ao; exclusiva do lat. exclusus =que exclui total
mente, nao admitindo qualquer excec;ao).2 

Consequentemente, a expressao "peculiar interesse" define 
a competencia privativa do Municipio para legislar sabre materia de 
seu interesse predominante, de forma preferencial, direta e imediata. 
Neste sentido, salienta autorizada doutrina sabre a relevancia pn3tica 
desta definic;:ao, observando que "os interesses peculiares dos municf
pios sao os que entendem imediatamente com as suas necessidades 
locais, e, indiretamente, em maior ou menor repercussao, com as 

(2) - Fran(' i ~co Antonio de Sousa - Novo Dicionario Latino-Portugues -
LELJ .0 - Porto: L. Quicherat - Novrssimo Dicionario latino-Portugues
Etimol6gico, Prosodico, Hist6rico, Geografico, Mito16gico, Biogrcifico etc , 
:i~ ed .. Guarni~r - Rio de Janeiro e Paris. 
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necessidades gerais". A predominancia dos interesses do Munidpio so
bre os do Estado e da Uniao "define e caracteriza o peculiar interesse 
inscrito como dogma constitucional".3 

Quanto ao termo "especialmente'' (do lat. peculiariter = 
particularmente, especialmentel, observa-se que o seu emprego suben
tende, no texto, alem do peculiar interesse objeto da competencia de
finida expressamente nas allneas "a" e "b" do item II do art. 15, 
outros interesses definidos em atribui«;:5es diversas, de acordo com as 
circunstancias, direta e imediatamente, relacionadas com as peculiari
dades locais. Logicamente, amplo e o alcance do conteudo do art. 15 
da Constitui«;:ao, que define a competencia privativa dos Municfpios, 
em materia de seu evidente e principal interesse. 

Nesse sentido, demonstra Pontes de Miranda que "os muni
Ciplos nao podem ser privados, ainda pela Constitui«;:ao estadual, da 
competencia para organizar os seus servi«;:os", pois se trata de "entida
de intra-estatal, rfgida, como a Uniao e o Estado-membro". Notada
mente no tocante ~ inteligencia do art. 15, salienta o ilustre juriscon
sulto que "alguma coisa ha a mais do que ali se apontou", nao se esgo
tando, pela nao taxatividade, consequentemente, "o conteudo da ex
pressao "autonomia municipal".4 

Tratando-se de materia de interesse direto a saude e ao 
bem-estar da popula«;:clo, de acordo com a orientac;:ao doutrinaria e ju
risprudencial, "nao existe competencia exclusiva" em questao de inte
resse di reto a saude das cidades e regioes, "mesmo porque deve caber 
a Uniao, aos Estados e aos Municipios, isolada e conjuntamente, a de
fesa das condi«;:oes sanitarias que interessem a coletividade".s 

(3) Mario Marsagao, reportando -se a defini¢'o de Sampaio DOria- Cursode 
Direito Administrativo , 3~ ed., Max Limonad-SP, p.137 e 138. 

( 4) Comentarios a Constitui~o de 1967, com a Emenda n9 1 de 1969, T. II, 
2~ ed., RT-SP, pg. 344 e 345. 

(5) Hely Lopes Meirelles - Direito Municipal Brasileiro, v. 1, 2~ ed., p. 178; 
TJSP- Ag. de Petivao n? 200.479, in Revista deJur. do TJSP, v.19/233; 
STF - Ag. de lnstrumento n? 41.073 -GB, in RDP v. 9/188; RE 75.099 , 
in RDA, v.ll3/l76;RE 73.876- SP, puhlicado na Audiencia de Puhlica
¢o do STF de 6.3.74. 
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No tocante ~ "organizac;cfo dos servic;os publicos locais", 
trata-se, tambem, de expressao de conceito abrangente, compreenden
do em seu conteudo todos os melhoramentos ou todas as obras publi
cas de responsabilidade do Munic(pio, direta ou indiretamente, no in
teresse publico, tanto na zona urbana ou na periferia desta como na 
rural. Sob este aspecto, observam os autores que "servic;o publico e 
genero de que servic;o administrativo e especie"6, salientando-se que a 
noc;:ao de servic;:o publico "depende de circunstancias" e que "os servi
c;:os publicos locais, de conceitu~o ampla e imprecisa", sao os servi
c;:os que "interessam ~ vida urbana", de acordo com os "interesses lo
cais mais imediatamente necess<4rios as exigencias do povo". 7 

Em mat~ria de areas verdes, especialmente no setor urbano, 
os servic;os publicos locais sao definidos como equipamentos publicos, 
classificados, pelas prioridades locais, em equipamentos urbanos ou 
obras de infra-estrutura e equipamentos comunitarios ou servic;:os pu
blicos de superestrutura. Por forc;:a das novas exigencias sociais, sejam 
quais forem os melhoramentos integrantes da expressao "servic;:os pu
blicos locais, na zona urbana ou rural do Munidpio, o verde constitui 
elemento de fundamental import§ncia, evidenciando-se a competencia 
privativa do Munic(pio em materia de areas verdes pelas expressas dis
posic;:oes constitucionais, diante de seu peculiar interesse notadamente 
quanto a organizac;:ao dos servic;:os correlatos, logicamente indispensa
veis a saude, ao sossego, a seguranc;:a e ao bem-estar da coletividade 
local. 

Evidentemente, a competencia privativa do Municipio bra
sileiro, assegurada por princfpio constitucional, deve ser obrigatoria
mente respeitada e observada em todas as hip6teses que envolvam o in
teresse predominante, sob todos os aspectos, desta importante Unida
de Federativa. Tao patente ~ o princ(pio da competencia privativa do 
Municipio em tudo que diz respeito ao seu peculiar interesse,__princlpio 
este consagrado, expressamente, pelo Direito Constitucional Brasileiro, 
que qualquer ingerencia ou intrqmissao do Estado, no sentido de des
respeitar ou restringir a autonomia municipal, dara ensejo a interven
c;:§'o imediata da Uniao (C, art. 15, II, c/c o art. 10, VII, "e"). 

(6) Jose Cretella JUnior - Curso de Direito Administrativo, M ed., Forense
RIO, 1981, p. 456. 

(7) Themistocles Brandllo Cavalcanti - Curso de Direito Administrativo, 8~ 
ed., Bastos-RJ-SP, 1967, p. 204; Teoria Geral do Direito, 3~ ed., RT-SP, 
1977, p. 2ll. 
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4. Competencia Supletiva 

No tocante a competencia supletiva do Munic(pio emma
teria de florestas, propriarnente ditas, imp5e-se exame mais profundo 
das normas jur(dicas constitucionais, notadamente das do art. 15, II, 
combinadas com as do art. 89, XVII, "h" e seu paragrafo (mico e com 
as do art. 168, §§ 19 e 29, no sentido de demonstrar-se que tal compe
tencia, respeitada a da Uniao, se encontra ali implfcita ou mesmo ex
pressa, uma vez que as florestas, com suas variadas func;5es beneticas, 
constituem recursos naturais de peculiar interesse ao meio ambiente 
local. 

Partindo da an~lise do art. 89 em confronto com outros 
textos da Constituic;ao, observa-se que a competencia privativa da 
Uniao, ali definida, comporta, em princ(pio, duas interpretac;oes: a 
primeira e a que se refere a compet8ncia privativa plena para legislar 
sobre materia ali prevista em carciter de exclusividade, nao admitindo 
qualquer excec;ao; a segunda se refere a competencia privativa de na
tureza mais ou menos flexfvel, uma vez que preve excec;ao, admitindo, 
neste caso, a competencia supletiva ou complementar do Estado ou do 
Munic(pio, de acordo com as disposic;oes expressas e impllcitas, previs
tas no contexto constitucional. Neste sentido e a inteligencia da allnea 
"h" do item XVII do art. 89 da Magna Carta. 

A vigente Constitui~o, dispondo sobre a competencia pri
vativa da Uniao para legislar sobre "jazidas, minas e outros recursos 
minerais; metalurgia;-florestas, cac;a e pesca" (art. 89, XVII, "h"), sim
plesmente omitiu a competencia supletiva do Estado e, consequente
mente, do Municfpio (par~grafo (mico do art. 8<?), silenciando sobre 
importante regra j~ consagrada desde a Magna Carta de 1934 ate a de 
1946 (art. 69), que a previa expressamente. 

Analisando o conteudo da norma da al(nea "h", em con
junto com outros dispositivos constitucionais, observa-se qu-e a norma 
citada comporta, em princ(pio, duas interpretac;5es: a) Na primeira 
parte, referente a jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia, 
verifica-se a competencia privativa plena da Uniao, nos termos das dis
posic;oes do paragrafo (mico do art. 89, combinadas com as expressas 
normas do art. 168 e §§ 19 e 29, evidenciando-se seu carciter de exclu
sividade no tocante a explorac;§o ou ao aproveitamento industrial dos 
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recursos minerais em geral; b) Na segunda parte, referente a florestas, 
cac;a e pesca, evidencia-se a competencia privativa de caniter mais ou 
menos flexfvel da Uniao, uma vez que a norma admite em seu conteu
do, diante da falta de dispositivo expresso e pelas pr6prias circunstan
cias, a competencia subsidiaria de outras entidades da Federa<;ao, quan
to ~s medidas relacionadas com a explorac;ao ou a utilizac;cio racional 
dos recursos vegetais e animais em geral. Desta forma, em princlpio, 
enquanto a primeira parte da allnea "h" em anc!ilise, combinada com 
as normas do parc!igrafo unico do art. 8<? e do art. 168 e seus §§ 1<? e 
2<?, da Constituic;ao, define a competencia privativa da Uniao com ca
rc!iter de exclusividade em materia mineral em geral, a segunda parte 
define a competencia privativa da Unao com carater flexivel, admitin
do, diante da falta de dispositivo expresso, a compett!ncia supletiva ou 
complementar do Estado e do Munic(pio em materia vegetal (florestas} 
e animal em geral (cac;a e pesca). 

Todavia, diante de novas exigencias sociais, a experiencia 
vern demonstrando que, mesmo no tocante a inteligencia da parte ini
cial da alinea "h" em exame, referente a explorac;ao ou a utilizac;cio de 
jazidas, minas e demais recursos minerais, o carater de exclusividade da 
compet~ncia privativa plena da Uniao, ali previsto, e aparente, uma vez 
que se admite excec;ao ao conferir validade de legislac;ao estadual ou 
municipal diante de fatos concretos que imponham medidas indispen
saveis a protec;ao e a preservac;ao do meio ambiente saudavel, regional 
ou local. Sob este aspecto, evidencia-se a competencia supletiva do 
Estado e do Municfpio mesmo em materia de recursos minerais, no 
sentido de estabelecer normas, visando a prevenir ou reprimir a polui
<;ao ambiental e proteger a saude da populac;ao. 

Nesta ordem de racionc(nio, na hip6tese de qualquer ativi
dade que comprometa o meio ambiente e, consequentemente, a saude 
publica, nao se pode admitir competencia exclusiva da Uniao. Neste 
sentido e a orientac;ao de parte da doutrinas e da jurisprudencia. De 
acordo com a melhor jurisprudencia, "nao existe competencia exclusi
va nessa questao de saneamento de cidades e regioes", porque "deve 

(8) - Hely Lopes Meirelles - Dire ito Municipal Brasileiro, v. l, 2~ ed., p. 178. 
Helita Barreira Custodio - Autonomia do Municfpio na Preserva.;ao 
Ambiental, Resenha Universitaria- SP, 1976, p. 20 e s. 
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caber a Uniao, aos Estados e aos Municfpios, isolada e conjuntamente, 
a defesa das condi.;:oes sanitarias que interessem a coletividade".9 

No caso especlfico da competencia privativa plena da Uniao, 
de carater exclusivo, no tocante a elabora.;:ao de normas disciplinado
ras da explora.;:ao ou do aproveitamento dos minerais em geral, merece 
destaque a decisao da Suprema Corte, no recurso extraordinario n9 
73.876-SP, em que figura como parte interessada recorrente o Munici
pio de sao Paulo. Trata-se de precedente de capital importancia, em 
que se reconheceu, por unanimidade, a competencia do Municipio 
para legislar sobre a organiz3f;:ao dos servi.;:os publicos locais, no que 
diz respeito ao resguardo e a conserva~o adequada de terrenos margi
nais, mesmo daqueles passlveis de explora~o de minerios, no sentido 
de nao poluir o meio ambiente local. Diante das peculiaridades do ca
so e da importante orienta.;:ao precedente do Supremo Tribunal Fede
rill, reconhecendo a competencia supletiva do Municipio mesmo em 
materia de minera~o, impoe-se breve cornentario a respeito. Trata-se 
de a~o ordinaria proposta por mineradores de areia contra a Prefeitu
ra da Capital de sao Paulo, visando a anul3f;:ao de multa ocasionada 
pela falta de cau~o exigida pela Municipalidade, no sentido de garan
tir-se a reposi.;:ao das areias, exploradas na extra~o de minerios, aos 
n(veis compat(veis como interesse publico, com alega.;:oes de incom
petencia do Municipio para legislar sobre atividade de competencia 
exclusiva da Uniao. Tanto o juiz da primeira instancia como o Primei
ro Tribunal de Al.;:ada Civil de sao Paulo acolheram a tese dos autores, 
negando-se a competencia do Municfpio em assunto de preserva~o 
ambiental, o que deu ensejo ao recurso extraordinario por parte da 
Municipalidade de sao Paulo, com fundamento no art. 119, Ill, "a", 
da Constitui.;:ao, por ofensa a autonomia municipal assegurada pelo 
art. 15, II, "b", da Magna Carta. Negado seguimento ao 'recurso extra
ordinaria por motivo de "ofensa a direito local"10 , evidencia-se, dentre 
os motivos do despacho correspondente, "que nao cabe ao Municipio 
o licenciamento da atividade dos mineradores, nem a fiscaliza~o ou a 
imposic;ao de exigencias e ~an.;:oes relacionadas com aquela atividade, e 

( 9 ) - TJSP - Agravo de Petit;ao n'? 200.479, in Revista de Jurisprudencia do 
Tribunal de Justit;a de Sao Paulo , v. 19, p. 233; Apelat;ao n? 187.310, 
in RDP v.17, p.19l. STF - RE 75.099, in RDA v. 113, p. 176. 

(10) - STF - Sumula 280. 
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que a competencia para legislar ~ exclusiva da Uniao e ela a utilizou, 
regulando inteiramente a atividade dos mineradores, o regime e a fisca
lizac;ao que estao sujeitos". lnconformada, a Mlinicipalidade de sao 
Paulo interp()s Agravo de lnstrumento para o Supremo Tribunal Fede
ral, demonstrando a ofensa as disposic;oes constitucionais por inobser
vancia do principia da autonomia municipal, originador da lei local, 
cuja aplicac;ao fora negada, nao obstante se tratar de norma de ordem 
publica. Deferido o Agravo, deu-se prosseguimento ao recurso extra
ordinaria (RE 73.876-SP), que foi conhecido e provido pela Suprema 
Corte que decidiu pela legitimidade da lei municipal, com o reconhe
cimento, por unanimidade, da autonomia do Munic(pio. Sob este as
pecto, decidiu-se que: "Sem embargo de sera atividade da recorrida 
subordinada a regulamentac;3o da lei federal, mio exclui da competen
cia municipal o poder de legislar sobre a organizac;3o dos servic;os pu
blicos locais, tanto mais quando ha preceito constitucional, consubs
tanciado no princ(pio da autonomia municipal". Tao claro e este ra
cioc(nio que, ainda que se afaste da discussao a interpretac;io do dispo
sitivo do C6digo de Minas, "inarredjjvel e a manutenc;ao do principia 
de autonomia do municfpio em materia de ordem publica de interesse 
local. 0 dispositivo da lei municipal impugnado e desse teor, indubita
velmente. Diz ele respeito ao resguardo e conservac;3o adequada dos 
terrenos marginais a explorac;ao do mimirio de modo a nao vi rem a ser 
prejudicados de futuro, com a estagnac;ao de aguas sens(veis a poluic;ao 
e insalubridade do meio ambiente, que possa afetar o interesse de ou
trem, cuja preservac;ao compete ao poder local".11 Como se verifica 
do importante precedente examinado, reconheceu-se a competencia 
supletiva do Munic(pio, em assunto de seu peculiar interesse ambiental, 
ainda que se trate de materia, em princ(pio, de competencia privativa 
plena da Uniao, como eo caso tlpico das jazidas, minas e de outros re
cursos minerais em geral. 

No tocante a inteligencia da segunda parte da allnea "h" 
em apreciac;3o, referente as florestas, a cac;a e a pesca, nao obstante a 
omissao do paragrafo (mico do art. ~.a nosso ver, com base nos pr6-
prios dispositivos constitucionais, a competencia supletiva estadual e 
municipal se encontra impllcita, notadamente em materia florestal. 

(ll) - STF - RE 73. 876-SP, acordao publicado na Audiencia de Publica-;ao 
do STF de 6-4-74. 
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A Magna Carta, nao dispondo em contnirio, de forma expressa, a res
peito, ou seja, nao excluindo, nem condicionando, nem proibindo ex
pressamente, como o fez no tocante aos recursos minerais em geral, 
manteve implicitamente a regra da competencia supletiva ou comple
mentar dos Estados e Munidpios em materia florestal. De acordo com 
a inteligencia do § 19 do art. 13 da propria Lei Suprema, sao conferi
dos aos Estados todos os poderes que, expllcita ou implicitamente, 
nao lhes sejam vedados pela Constitui~ao, aplicando-se, pelas pr6prias 
normas constitucionais, logicamente, a regra deste dispositivo aos Mu
niclpios brasileiros, no que diz respeito ao seu peculiar interesse. 

A nosso ver, sea defesa e a protec;:ao das flore5tas impoem, 
alem das normas gerais editadas pela Uniao, outras regras especiais ao 
atendimento de peculiaridades regionais ou locais, a competencia para 
legislar a respeito, dentro de urn plano coordenado e harmonica, e a 
supletiva dos Estados e dos Municfpios. 

lndubitavelmente, amplo e o alcance do contelldo das nor
mas da allnea "h"do item XVII do art. 89 da Constitui~ao, em se tra
tando de protec;:ao e preserva~o do meio ambiente saudavel. Ora, sea 
competencia supletiva do Municipio foi reconhecida pela Suprema 
Corte do Pa(s mesmo em materia de recursos minerais em geral, subor
dinada a legisl~ao federal por expressas disposi~oes constitucionais, 
diante de questao de interesse ambiental ( RE 73.876-SP), quanto mais 
se tratando de florestas propriamente ditas, em face de suas beneficas 
fun~oes, cientificamente comprovadas, ao equilibria ecol6gico e a 
saude da coletividade. A nosso ver, o Direito Positivo brasileiro, nao 
condicionando, expressamente, a competencia privativa da Uniao em 
materia vegetal ou animal, como o fez no tocante aos minerios em ge
ral, nem proibindo, expressamente, o Municfpio de legislar sobre os 
recursos vegetais e animais, assegura a autonomia do Municipio, ex
pressa e implicitamente, para legislar tanto de forma supletiva sobre 
florestas, propriamente ditas, como de forma privativa ou supletiva, 
dependendo da circunstancia do momenta, sobre as demais formas 
de vegeta~o. 

Nesta ordem de racioc(nio, e oportuno ressaltar que, no to
cante a competencia supletiva, complementar ou subsidiaria para legis
Jar sobre florestas ou sobre qualquer forma de vegetac;cio, segundo as pe
culiaridades locais, tanto a Constitui~o Brasileira como o COdigo Flo-
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restal ncio prolbem o Municipio, nem prevem exclusividade da Uniao 
ou dos Estados para editar normas sobre florestas e demais formas de 
vegeta~o no ambito local. 

5. Competencia Concorrente 

Competencia concorrente, na concepc;:ao constitucional, 
significa coorden~o, concilia~o, contribui~o, colabora~o ou parti
cipa~o, em igualdade de condi~oes, direitos e obriga~oes do Poder PU
blico (Uniao, Estados e Municfpios), para a solu~o de problemas de 
interesse comum, como as questoes de natureza ambiental, educacio
nal e cultural, relacionadas, direta ou indiretamente, com a saude eo 
bem-estar da populac;:ao nacional, regional e local. 

Neste sentido, a nosso ver, e a inteligencia da norma juridi
ca do art. 172 da Constituic;cio Federal. A Emenda Constitucional n<? 
1, de 17-10-69, introduzindo inovac;:oes, dispoe que: "A lei regulara, 
mediante previo levantamento ecol6gico, o aproveitamento agricola de 
terras sujeitas a intemperies e calamidades. 0 mau uso da terra impe
dirci o proprietario de receber incentivos e auxilios do Governo" 
(art. 172). 

Examinando o conteudo da norma constitucional, observa
se que a obrigatoriedade da utiliza~o racional das terras se estende, lo
gicamente, aos seus acess6rios naturais, como, dentre outros, os vege
tais em geral. Partindo da definic;:ao do C6digo Civil, verifica-se que a 
"terra'', com a mesma acepc;:ao de "solo", compreendendo a sua super
flcie, os seus acess6rios e as suas adjacencias natura is (as arvores e fru
tos pendentes, o espac;:o aereo e o subsolo), co'nstitui bem im6vel por 
natureza. No caso espec(fico dos acess6rios consistentes da vegeta~o 
em geral, evidenciam-se, como acess6rios do solo, ah~m dos produtos 
orgcinicos da superficie resultantes dos recursos vegetais e animais, as 
florestas e as demais formas de vetac;cio nativas ou primitivas (im6veis 
por acessao natural) e as-florestas e as demais formas de vegetac;cio 
plantadas (im6veis por acessao decorrente da ac;:a"o humana), incorpora
das permanentemente ao solo ou a terra por plantio de sementes ou 
replantio de mudas (CC, art. 43, I e II, c/c os arts. 60, 61, I, 536, V). 

Nao resta duvida de que as florestas e as demais formas de 
vegetac;:ao, seja qual for o tipo ou a esp~cie, constituem acess6rios do 
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solo ou da terra de importancia crescenta nos dias de hoje, evidencian
do-se que o born uso da terra tern-como pressuposto o uso racional da 
vegeta~o que nela se encontra incorporada, quer por acess6o natural 
(primitiva, nativa ou espontanea), quer por acessio decorrente de ac;io 
humana (mediante plantio de sementes ou replantio de mudas). 

Com estas rapidas considera~oes sobre a obrigatoriedade do 
uso racional da vegetac;io como pressuposto bcisico ao uso racional da 
terra, observa-se que a norma do art. 172, nao definindo o Poder Le
gislative competente, se federal, estadual ou municipal, como normal
mente se verifica em defini~oes de competencia privativa ou suplemen
tar, se refere ~ competencia concorrente, evidenciando-se que a lei ali 
prevista pode ser tanto lei federal, como estadual ou municipal, na 
6rbita dos respectivos territ6rios. Considerando-se a importancia cres
centa da ecologia no momento atual, mais 16gico se torna este raciocl
nio, impondo-se, cada vez mais, a necessidade de levantamento ecolo
gico nos ambitos nacional, regionais e locais, no sentido de rnelhor co
nhecimento da realidade atual em materia de recursos naturais e efica
zes medidas cl explora~§o ou a utiliz~ao racional das terras e de seus 
acess6rios naturais, notadamente da vegeta~o em geral. Naturalmente, 
a competencia da Uniao, dos Estados e dos Municlpios, para legislar 
sobre o uso racional da terra, mediante previo levantamento eco16gico, 
na forma do art. 172, nao se confunde nem se conflita, mas, apenas, 
se harmoniza com a competencia privativa da Uniao em materia de 
explora~ao agricola ou vegetal, ou defesa contra calamidades publicas. 

0 racioc(nio do dispositivo em analise se torna rna is eviden
te, quando examinado em conjunto com a sua propria norma comple
rnentar, segundo a qual: "0 mau uso da terra impedira o proprietario 
de receber incentivos e aux(Jios do Governo" (art. 172, in fine). Ora, 
nao identificando o Govemo ali previsto, como o faz em diversas nor
mas condicionantes da competencia exclusiva da Uniao, quando defi
ne expressamente a "lei federal" ou o "governo federal", evidencia-5e 
que a competencia, para impedir ou sustar incentives ou auxflios con
cedidos a proprietaries, por motivo do mau uso da terra de sua pro
priedade, e a concorrente, em igualdade de condic;oes tanto do Gover
no Federal como do Governo Estadual ou do Governo Municipal, no 
ambito dos respectivos territ6rios nacional, regional ou locale das res
pectivas competencias. 
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Alem da norma do art. 172, em que se evidencia a compe
tencia concorrente do Munidpio com a Uniao eo Estado, para fins de 
uso racional do solo, em seu aspecto cientlfico, mediante a adoc;:ao de 
tecnicas adequadas, no sentido de evitar o esgotamento irremediavel 
das terras e dos seus acess6rios naturais, como as florestas e as demais 
formas de vegetac;:ao, outra norma de capital importancia sobre o as
sunto e a do art. 180 da Constituic;:ao, que dispoe sobre a competencia 
concorrente do Poder Publico para a protec;:ao, preservac;:ao, revaloriza
c;:ao ou reabilitac;:ao do patrimonio naturale cultural do Pals. 

Sob este aspecto, convem salientar, diante da importancia 
e da atualidade do assunto, que a protec;:ao dos bens de valor naturale 
cultural nao era prevista na Constituic;:ao Politica do Imperio do Brasil, 
nem na Constituic;:ao Republicana de 1891, sendo, tambem, omissa na 
legislac;:ao entao vigente. 

Somente a partir da Constituic;:ao de 1934, previu-se a pro
tec;:ao dos monumentos de valor hist6rico ou artistico e das belezas na
turais em regra jurldica constitucional (art. 10, Ill), evidenciando-se, 
expressamente, a competencia concorrente da Uniao e dos Estados, 
para a protec;:ao de tais bens e para impedir a evasao de obras de arte. 

A Constituic;:ao de 1937, confirmando e ampliando as dis
posic;:oes da anterior, estende a competencia concorrente ali prevista, 
tambem, aos Munic(pios, acrescentando que os atentados cometidos 
contra os monumentos hist6ricos, artisticos e naturais, bern como con
tra as paisagens ou os locais dotados pela natureza serao equiparados 
aos crimes cometidos contra o patrimonio nacional (art. 134). 

A Constituic;:ao de 1946, ratificando as disposic;:oes da ante
rior com pequenas alterac;:oes terminol6gicas, preceitua: "As obras, 
monumentos e documentos de valor hist6rico e artlstico, bern como 
os monumentos naturais, as paisagens e os locais dotados de particular 
beleza ficam sob a protec;:ao do poder publico" (art. 175). Reafirman
do a competencia concorrente da Uniao, dos Estados edos Municlpios, 
em materia de protec;:ao ao patrimonio natural e cultural da nac;:ao, a 
Carta Magna de 1946 adotou, de forma mais simplificada e tecnica, a 
expressao "poder publico", expressao esta ratificada pela Constituic;:ao 
de 1967 (art. 172, paragrafo unico) e pela sua nova redac;:ao atraves da 
Emenda Constitucional n9 1, de 17-10-69 (art. 180, paragrafo unico). 
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A Constitui~ao de 1967 nao s6 amplia as disposi~oes ante
riores, estendendo a prot~ao ali prevista as jazidas arqueol6gicas (art. 
172, paragrago unico), mas tambem dispoe sobre a obrigatoriedade do 
Estado, em todos os seus nlveis de governo (federal, estadual e munici
pal), no senti do de amparar a cultura, ficando sob a prot~o especial 
do Poder Publico os bens culturais integrantes do patrimonio nacional. 

A Emenda Constitucional n9 1, de 17-10-69, dando nova 
reda~ao ~Carta Magna de 1967, reproduz literalmente a regra jurldica 
correlata, de acordo como seguinte texto: "0 amparo a cultura e de
ver do Estado. Ficam sob a prot~ao especial do Poder Publico os do
cumentos, as obras e os locais de valor hist6rico ou artlstico, os monu
rnentos e as paisagens naturais notaveis, bern como as jazidas arqueol6-
gicas" (art. 180 e paragrafo unico). 

Como se verifica, entre n6s, a prot~ao aos monumentos 
hist6ricos, artlsticos e naturais e assegurada, desde o inlcio, pela regra 
jurldica constitucional, a partir da Constitui~ao de 1934 (art. 10, Ill), 
evidenciando-se nao s6 a tendencia ampliadora de outros valores ao 
campo protecional, mas tambem a confirma~ao da competencia con
corrente da Uniao, dos Estados e dos Municlpios para a prot~o e, 
consequentemente, a preserva~ao, revaloriza~ao ou reabilita~o dopa
trimonio natural e cultural tanto do Pals, como urn todo, como das 
diversas regioes e locais que lhe sao integrantes. Uma vez declarado ou 
reconhecido de valor hist6rico, artlstico ou natural, qualquer atentado 
contra o patrimonio cultural ou natural, na 6rbita federal, estadual ou 
municipal, sera considerado crime contra o patrimonio nacional, com a 
aplic~ao das san~oes previstas no Codigo Penal e na legisla~o e nor
mas especiais (CP, art. 163, paragrafo unico, Ill, c/c os arts. 165, 250, 
§ 19, II, "h", 259). 

Evidentemente, as normas do art. 180 e paragrafo unico da 
vigente Carta Magna constituem fundamento inequ(voco da competen
cia concorrente do Municipio para legislar, em igualdade de condic;:oes 
com a Uniao e os Estados, sobre bens de valor hist6rico, artlstico ou 
cultural, sobre os monumentos e as paisagens naturais notaveis, bern 
como sobre as jazidas arqueol6gicas. Na inteligencia das disposi~5es 
constitucionais em analise, diante da crescente importancia do verde, 
sob qualquer especie vegetal, tanto sob o aspecto cientlfico como sob 
o estetico ou cultural, torna-se patente a predominancia das florestas e 
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das demais formas de vegeta~o como elementos essenciais, integrantes 
especialmente dos monumentos naturais e das paisagens naturais no
taveis. 

Com estas breves considera~oes sobre a inteligencia dos 
arts. 172 e 180, paragrafo unico, da Constituic;§o, a nosso ver, em face 
das func;oes Msicas das florestas e das demais formas de vegeta~ao, 
cientificamente comprovadas, especialmente para a prot~ao da natu
reza e do patrimonio natural e cultural: ora como recurso biol6gico 
imprescind(vel aos equillbrios naturais do solo, da flora, da faunae de 
milhares de seres inferiores organizados, em associa~oes complexas e 
harmonicas; ora como elemento fundamental a prot~ao e preservac;§o 
do regime das aguas; ora como elemento essencial a regenera~ao do ar, 
agindo contra a polui~ao atmosferica e a polui~ao sonora; ora como 
elemento indispensavel a saude publica, ao lazer, a paisagem (urbana, 
periferica ou rural), ao turismo, contribuindo para impedir os desequi
hbrios fundamentais da vida contemporanea, especialmente das gran
des cidades; enfim, considerando-se o seu relevante papel, sob todos os 
aspectos, a vida atual e futura, em harmonia com as medidas de prote
~o geral previstas nos dispositivos constitucionais citados e no C6digo 
Florestal, torna-se patente a competencia concorrente dos goverrios da 
Uniao, dos Estados e Munidpios para, numa soma coordenada de es
for~os orientados ao mesmo objetivo, legislar sobre as medidas de pro
t~o adequadas, aplicaveis tanto as florestas como a quaisquer formas 
de vegeta~ao, que imponham disposi~oes particulares pelas suas pecu
liaridades, situadas em certas regioes do territ6rio nacional, estadual 
ou municipal. 

Nesta ordem de ideias, e oportuno ressaltar a crescente 
preocup~ao do legislador brasileiro, atraves de inumeros projetos de 
lei em tramita~ao pelo Congresso Nacional, no sentido de alterar ale
gisla~ao vigente e ampliar as normas de prot~ao florestal. Dentre as 
inova~oes basicas, destacam-se as que dispoem sobre a competencia 
concorrente do Municipio em materia de zoneamento florestal, sem 
preju(zo da competencia deferida a Uniao (PL n<? 1.626/79); sobre a 
proibi~ao de derrubada de florestas heterogeneas, ainda que para as 
transformar em homogeneas, em decorrencia de seus efeitos negatives 
de inadapta~ao da faunae consequente desequillbrio ecol6gico (PL n<? 
202/79), alem de outros alterando, complementando e revogando dis
positives do vigente C6digo Florestal. 
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No ambito do Estado de sao Paulo, com base nos prind
pios expresses e implfcitos das Constitui~oes Federal e Estadual, a 
competencia concorrente do Munic(pio como Estado, para todos os 
efeitos de defesa da flora, da fauna, dos bens e locais de valor hist6ri
co, artistico, paisagistico, turfstico ou arqueol6gico, bern como para 
as medidas protecionais da saude, cfa educa(:8o, da cultura, do sossego 
e de outras no interesse da coletividade, e definida expressamente pelo 
art. 49, itens I a IX da Lei Organica dos Munidpios (Decreto-lei com
plementar n9 9t de 31-12-69, com as complementa~oes introduzidas 
pelas Leis Complementares n9171, de 15-12-77, e n9179, de 10-5-78. 

6. Competencia Especial 

Pelas expressas e impUcitas disposi~oes constitucionais, 
paralelamente a competencia privativa, peculiar a todos OS Municlpios 
brasileiros em tudo que diz respeito ao seu predominante interesse, 
por for~a das novas circunstancias sociais, a nosso ver, evidente e a 
competencia especial de certas Comunas, caracterizadas por aspectos 
inconfundfveis com outros municipios em materia, dentre outras, de 
florestas ou de qualquer forma de vegeta~ao, diante de suas peculiari
dades locais, reconhecidas por normas especiais das Constitui~oes Fe
deral e Estadual. 

Condicionando a cria~o de munic(pios ~ existencia de 
requisitos minimos, notadamente de populcw;:8o e renda p(lblica, esta
belecidos por lei complementar, a Constitui~o preve tratamento espe
cial por parte do Estado, no tocante a organiz~o municipal, no senti
do de adotar medidas variaveis segundo as peculiaridades locais. Sob 
este aspecto, tanto a organiza~o municipal, variavel segundo as pecu
liaridades locais, como a cria(:8o de municipios e a respectiva divisao 
em distritos dependem de lei estadual (art. 14, paragrafo (mico). A 
expressao "peculiaridades locais", adotada pela norma constitucional, 
e de alcance amplo, abrangendo tanto os aspectos demografico e finan
ceiro como os decorrentes destes. 

Nesta ordem de idtHas, salienta-se que o carcher da compe
tencia especial, assegurada a adeterminadas Comunas, encontra base na 
pr6pria Constitui~ao, notadamente quando estabelece condi~oes para 
a fiscaliza(:8o financeira e or~amentciria dos municipios, mediante con
trole externo da Camara ou do Executive Municipal, dispondo que: 
"Somente poderao instituir Tribunais de Contas os municipios com 
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popul~o superior a dois milhoes de habitantes e renda tributaria aci
ma de quinhentos milhoes de cruzeiros (art. 16, § 39). 

A nosso ver, trata-se de competencia especial, assegurada 
tao-somente aos Municfpios que se destacam pelo crescimento demo
gratico, pelo progresso cientifico, tecnologico e, consequentemente, 
pelo desenvolvimento economico ou financeiro de seus grandes cen
tros urbanos, caracterizados por problemas diversos e graves, pelas va
riadas e crescentes exigencias sociais, impondo, em decorrencia destas 
peculiaridades, aumento dos poderes e da competencia do Municipio, 
a par dos poderes e das atribuic;oes ja existentes, de forma inconfundi
vel com sua competencia privativa, prevista nas normas do art. 15 da 
Constituic;ao e conferida a todos os Municfpios brasileiros. 

Evidentemente, dispondo sobre a competencia especial, 
particularmente assegurada a Municlpios que se destacam pelas pecu
liaridades notadamente demograticas e financeiras, de forma para lela e 
harmonica com a competencia privativa de todos os Municlpios brasi
leiros, pela propria natureza circunstancial, observa-se que as normas, 
em que se fundamenta esta especlfica competencia, Ionge de estabele
rem diferenc;a de tratamento entre os Municfpios, se harmonizam ple
namente com o principia da isonomia, previsto expressamente na 
Magna Carta, bern como com o principio da autonomia municipal, em 
nada ampliando, modificando ou reduzindo a competencia privativa 
conferida pelo art. 15 da Constituic;ao a todas as Comunas do territ6-
rio nacional. 

Entre nos, graves e crescentes sao OS problemas existentes 
nos grandes centros urbanos, notoriamente registrados nos Municfpios 
onde concentram as grandes cidades brasileiras, como, por exemplo, 
Sao Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Porto 
Alegre e outras com caracteristicas similares.12 

Sob este aspecto, uma das func;oes primordiais da vegeta
c;cio, nos centros aglomerados ja notoriamente carentes de verde, e o 
equilibria ambiental, indispensavel a saude e ao bem-estar da coletivi-

(12) - Rubens Vaz da Costa - 0 recenseamento de 1980, in Revista Problemas 
Brasileiros, Ano XVill- n<? 202, agosto de 1981 , p. 4 e s. 
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dade local. Neste sentido, e oportuno acrescentar que a doutrina, 
cientificamente sensibilizada, vern advertindo sobre o perigo iminente 
da supressao, reduc;:ao, depredac;:ao, do corte ou do extermlnio de areas 
verdes, quer por meios empl'ricos ou clandestinos, quer por meios tec
nicos especulat6rios, ou por autorizac;:oes administrativas inoportunas 
ou abusivas, uma vez que vern ocasionando a "morte urbana da natu
reza", com graves prejufzos a saude publica 13 . Nesta ordem de apre
ciac;:cio, serias sao as advertencias, segundo as quais tanto o solo, o ar, 
a agua, como a fauna e a vegetac;:cio sao "elementos exaurlveis" e "co
mo tais devem ser protegidos, a fim de que tambem o homem e em 
particular as futuras gerac;:oes possam sobreviver"14. 

Demonstrando a evidencia deste racioc(cio, no caso espe
clfico de sao Paulo, diante de suas not6rias peculiaridades locais, os 
problemas assumem proporc;:oes gigantescas. Realmente, o Municipio 
da Capital de sao Paulo se distingue por peculiaridades pr6prias, ja 
notaveis pelo seu vertiginoso e quase incontrolado crescimento hori
zontal e vertical urbano; pela superdensidade demogratica (continua 
sendo o maior incremento demogratico do Pals, segundo as analises do 
Censo de 1980) 15; pelo maior centro industrial e comercial nao s6 do 
Brasil, mas tambem de toda America Latina; pela maior capacidade 
tributaria e, consequentemente, economica e financeira do Pals (o uni
co, dentre todos os Municlpios brasileiros, que possui Tribunal de Con
tas, C., art. 191); pel a reduzida zona rural e men or espac;:o verde tanto 
na zona urbana como na rural; peculiaridades estas inconfundlveis e 
inigualaveis com as de quaisquer outros municlpios brasileiros. Alem 
do tratamento especial conferido expressamente pela Constituic;:ao Fe
deral atraves do art. 191, a pr6pria Constituic;:ao Estadual assegura, 
tambem expressamente, tratamento especial ao Municipio da Capital 
de sao Paulo, atribuindo-lhe regime administrativo especial e tribunal 
de contas pr6prio, no sentido de atender as suas peculiaridades locais 
(art. 102 c/c o art. 107). 

Ora, no caso tlpico do Municipio de Sao Paulo, com suas 
ja not6rias e variadas fontes poluentes, decorrentes de suas pr6prias 

(13) - Jean Lamarque - op. cit., p. 291 e s. 

(14) - Franco Giampietro - Diritto alia Salubrita deii'Ambiente cit., p. 3 

(15) - Rubens V az da Costa - 0 recenseamento de 1980 cit. , p. 4 e s. 
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peculiaridades locais, a presen~a do verde, definido como florestas, 
bosques, parques, matas, jardins, arvores ou como qualquer especie ve
getal e caracterizado pela fum;:ao benefica e regeneradora na luta con
tra a poluic;:ao do solo, da agua, do ar, do silencio, da paisagem, consti
tui necessidade crescente, necessidade cada vez mais imperiosa, nao 
somente em sua ja reduzida ou quase nula zona rural, mas especial
mente em qualquer setor de suas jci not6rias e complexas zonas urba
nas, com as respectivas periferias problemciticas e com os ja intrincados 
corredores de uso especial. 

Evidentemente, tanto no Municfpio de sao Paulo, como 
nos Munic(pios qas grandes cidades brasileiras, diante das peculiarida
des locais e do fundamental papel do verde natural, native ou planta
do, imp()e-o a presen~a da vegetalfio, em seus diversos aspectos e com 
suas variadas e beneficas func;:oes, justificando-se, consequentemente, a 
competencia especial de tais Municipios, a par das competencias priva
tiva, supletiva e concorrente ja asseguradas, para legislar sabre o assun
to, visando nao somente a identificalfio, valorizalfio, revaloriza~o, 
reabilita~o. defesa, preserva~o, enfim, a protelfio das areas verdes de 
valor ambiental e cultural, em sentido geral, mas tambem a prote!;:io 
das areas verdes de valor recreative ou de lazer, de valor estetico, paisa
glstico ou tur(stico, repousante ou salutar, em sentido particular, vale
res estes cada vez mais indispensaveis ao patrimonio natural e cultural, 
a saude publicae ao bem-estar da coletividade local. 

7. Conclusao. Recomenda~es. 

Com as considerac;:oes previstas, fundamentadas nas expres
sas e implfcitas disposic;:oes constitucionais, conclui-se que a Magna 
Carta manteve a autonomia municipal em sua integridade, no tocante 
a administrac;:ao pr6pria inerente ao peculiar interesse de cada Comuna 
tanto em seu carater privative, como suplementar, concorrente ou es
pecial, segundo as peculiaridades locais, evidenciando-se, em cada hi
p6tese, a competencia do Municipio para legislar em defesa do verde, 
de acordo com as circunstancias do momenta e com a realidade de
mogratico-financeira local. 

No exercfcio de suas atribuic;:oes relacionadas, de forma es
pecial com a decreta~o e arrecada~o dos tributos de sua competen
cia, com a aplicaffio de suas rendas, para adequada organiza~o e satis-
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fat6ria execu(:io dos servi~os publicos locais, patentee a competencia 
do Municipio para: conceder estlmulos ou incentivos, em suas diversas 
modalidades, aos proprietarios ou possuidores, a qualquer titulo, dos 
im6veis cobertos de vegetac;:cio, visando a prote<;ao e preservac;:cio das 
areas verdes e ao equil(brio ambiental; instituir taxas, para a preserva
c;:cio de areas verdes, tanto em razao do exerclcio do seu poder de poll
cia, como pela utilizac;ao efetiva ou potencial de servic;os publicos lo
cais, especlficos e divislveis, prestados ou postos a disposic;ao do con
tribuinte; instituir contribui~o de melhoria, a ser arrecadada dos pro
prietaries ou possuidores de im6veis valorizados com a execuc;ao de 
pianos de obras publicas, relacionados, direta ou indiretamente, como 
florestamento ou reflorestamento, com a reabilitac;ao ou regenerac;:cio 
de qualquer especie vegetal, com a arborizac;ao de logradouros ou simi
lares; promover a desapropria(:io de areas verdes de real importancia 
ao meio ambiente natural ou cultural e ao bem-estar da populac;§o. 

Tratando-se dos estlmulos, fiscais ou nao-fiscais, a expe
riencia tern demonstrado e vern demonstrando a necessidade da previ
sao de normas incentivadoras, em suas diversas modalidades (isen(:io 
de impostos (total ou parcial), auxilios, subvenc;Oes, dotac;oes, em
prestimos, financiamentos, troca ou permuta de bens), de acordo com 
o grau de avaliac;:cio do interesse ou do valor ambiental, social ou cul
tural atribuldo a propriedade, para a efetiva prote<;ao das areas verdes. 
As normas incentivadoras, conciliando os interesses particulares com 
os interesses sociais e publicos, constituem, evidentemente, urn dos 
meios mais adequado, justa e seguro para despertar a consciencia de 
proprietaries ou possuidores, a qualquer titulo, de im6veis cobertos de 
formac;oes arb6ricas ou vegetais, animando-os nao s6 as rnedidas de 
prote<;ao e conservac;ao das areas verdes ja existentes, mas tambem as 
medidas de plantio ou de replantio de arvores ou de outra esptkie 
vegetal, diante de qualquer plano de utilizac;ao ou ocupac;:cio do solo, 
ou de qualquer projeto de construc;ao ou edificac;ao em geral. Real
mente, trata-se de medida de capital importancia pratica, tanto para 
sensibilizar o titular do bern pela previsao e aplicac;ao de norma justa, 
capaz de encoraja-lo a a~o racional e, consequentemente, a ac;:cio pro
tecional do verde, como, especialmente, para prevenir consequencias 
negativas de preceitos normativos de limitac;ao do exerca'cio do direito 
da propriedade im6vel coberta de vegetac;ao e destinada a pianos de 
arruamento ou loteamento, ou a projetos de construc;oes ou edifica
c;oes em geral. Nao resta duvida de que, sem a previsao de estimulos, 
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os efeitos de qualquer texto normative disciplinador do verde, em vez 
de efetivamente bemHicos, sao paradoxalmente nefastos. Sob este as
pecto, tao logo se noticia, se elabora, se aprova, se promulga ou se pu
blica tal texto legal ou regulamentar, observa-se verdadeira e imediata 
corrida aos cortes ou aos desmatamentos clandestinos, incontrolados 
ou especulat6rios de especies vegetais, em qualquer zona do Municipio, 
especialmente em dias e horarios (domingos ou feriados, durante a noi
te) de diflcil controle por parte de 6rgaos fiscalizat6rios competentes. 

Alem da imprescindibilidade de normas de estimulos diver
sos, observa-se, ainda, a necessidade de real cautela quando da elabora
<;ao de regras que estabelecem condic;:oes de porte arb6reo ou vegetal, 
considerando notadamente a grossura do seu caule e a sua altura, para 
fins de licenciamento ao corte. Neste sentido, para os efeitos positives 
pretendidos, impoe-se a previsao de requisites cientificamente exatos, 
de acordo com a natureza de cada es~cie vegetal, evitando-se as exigen
cias generalizadas, tecnicamente inexatas e aplicaveis indiscriminada
mente a todas as formac;:oes arb6reas ou vegetais, sem considerar seus 
variados e complexes tipos, seu crescimento e desenvolvimento especl
ficos. Sob este aspecto, merece recordar o lamentavel fato, ocorrido 
quando da publicac;:ao do Decreto municipal n9 9.367, de 3 de marc;:o 
de 1971, que disciplinou o corte de vegetac;cio de porte arb6reo exis
tente na area do Municipio de sao Paulo. De acordo com este Deere
to, o licenciamento especial para o corte de vegetac;:3o arb6rea se limita 
a "arvores com diametro de tronco, ou caule, igual ou superior a 0,15 
(quinze centimetres)", medido "a altura de 1 ,OOm (urn metro) acima 
do terrene circundante, qualquer que seja o objetivo do procedimen
to" (art. 29, "a"). Em se tratando de vegetac;:ao de menor porte, ou 
seja, com diametro inferior a 0,15 (quinze centimetres), o pedido de 
licenc;:a pod era ser suprido por simples comunicac;:3o previa a Admin is
trac;:ao Regional, em cuja jurisdic;:ao se localiza o terrene coberto de ve
getac;:ao (art. 29 "c"). Havendo arvores em terrene a edificar, o licen
ciamento para seu corte indispensavel se procedera juntamente como 
pedido de alvara de construc;:ao (art. 39). Fora desta hip6tese, diante 
de qualquer outra justificativa, a arvore a cortar devera ser substitulda 
pelo plantio de duas outras, de preferencia de es~cie recomendada 
pelo Conselho de Parques e Jardins (art. 49). Tao logo foi publicado o 
Decreta em analise, verificou-se verdadeiro "morticlnio" do verde, no
tadamente em im6veis localizados na periferia da cidade, destinados a 
edificac;:oes especulat6rias, evidenciando-se o abate indiscriminado, in-
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controlado, clandestino, ou mesmo autorizado, de vegeta~o de porte 
arb6reo, de arvores e variadas esptkies vegetais frutiferas, raras ou em 
extinc;:ao de real interesse publico. Evidentemente, sob levianas alega
c;:Oes de que a especie vegetal nao atingia a grossura e a altura do caule 
definidas no texto regulamentar, motivo por que se suprimiu a obriga
toriedade do licenciamento ao seu corte, abateu-se, de forma generali
zada, grande variedade de vegetac;:ao de real interesse comum, incluin
do-se o caso tipico do corte criminoso de milhares de arvores frutife
ras, como jabuticabeiras, laranjeiras, limoeiros, goiabeiras, pitanguei
ras etc. 

Ah~m dos prejudiciais efeitos imediatos relatados, a expe
riencia·vem demonstrando, diante de cada caso concreto, ser o titular, 
ou possuidor, do im6vel o primeiro responsavel pelo exterm(nio abusi
vo e criminoso, direto ou reflexo, de esptkies vegetais, no sentido de 
evadir-se ao cumprimento da norma regulamentar em exame, que obri
ga o plantio ou o replantio de duas arvores em substituic;:ao a cada ar
vore a bat ida em terre no destinado a ed ificac;:oes, evidenciando-se de
nuncias de outras ac;:oes delinqlientes, com o emprego de veneno, de 
outras substancias t6xicas ou de outros meios danosos, que terminam, 
imediata ou lentamente, lesando, maltratando, desfigurando e matan
do plantas e arvores de comprovado interesse comum ou imunes de 
corte, por motivo de sua localizac;:ao, raridade, frutificac;:ao,antiguidade 
ou beleza, existentes em propriedade privada. Nao resta duvida de que 
o proprietario ou o possuidor, a qualquer titulo, do im6vel revestido de 
vegetac;:ao, ainda caracterizado pela indole absolutista ou exclusiva de 
seu direito de propriedade ou posse, indole esta agravada com exigen
cias normativas de li mitac;:ao sem a previsa'o de qualquer est imulo de or
dem fiscal, moral ou educacional, em regra, constitui o primeiro inimi
go das areas verdes existentes em terrenos de sua propriedade ou posse. 

Com estas breves demonstrac;:oes da realidade atual, a nosso 
ver, uma das soluc;:oes imediatas, no sentido de dirimir problemas ou 
prevenir os crescentes danos as areas verdes, em seus diversos aspectos, 
e a adoc;:3o de expressas normas legais de estimulos, concedendo incen
tivos diversos, de natureza fiscal ou mio-fiscal, de acordo com a cir
cunstancia de cada caso concreto, aos proprietarios ou possuidores de 
im6veis revestidos de formac;:oes arb6reas ou vegetais, nativas ou plan
tadas, de comprovado interesse comum a coletividade local. 
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Em harmonia como racioclnio anterior, outra medida im
portante a prot~ao do verde e a que se refere a instituic;3o, por lei, de 
taxa para a preservac;ao de areas verdes, a ser cobrada dos proprietaries 
ou possuidores de imoveis beneficiados com a existencia de formac;oes 
vegetais ou arb6reas nas adjacencias de suas propriedades ou posses. 
Para o calculo do valor correspondente, observam-se, em principia, a 
proximidade e a intensidade, direta ou indireta, do beneficia perma
nente e correlate, mediante a intervenc;ao de tecnicos legalmente habi
litados e especializados em Botanica, no sentido de avaliar a extensao 
das salutares func;oes vegetais a populac;ao residente em sua vizinhanc;a. 
Naturalmente, o objetivo da lei e a prot~ao das areas verdes no inte
resse social e geral. Sendo este interesse a soma dos interesses indivi
duais, com base no proprio principia constitucional da ordem econo
mica e da justic;a social, torna-se necessaria a conciliac;3o entre tais in
teresses: se a coletividade se beneficia com as uteis e variadas func;oes 
das areas verdes, o proprietario ou possuidor do im6vel corresponden
te, nos casas em que nao se justifica a desapropriac;ao, tambem, deve 
ser beneficiado com estlmulos que possam contribuir, notadamente, 
para a conservac;ao ou a preservac;ao das proprias areas verdes existen
tes em terreno de sua propriedade ou posse. Neste caso, trata-se espe
cificamente dos estimulos fiscais, definidos, como as demais modalida
des incentivadoras, em lei especial do Poder Publico competente, tanto 
na forma de isenc;ao dos respectivos impastos predial e territorial, ex
tensiva a outros impastos, como na forma de isenc;ao da propria taxa 
para a preservac;ao do verde, nas hip6teses excepcionais e fundamental
mente justificadas. 

Tratando-se da contribuic;3o de melhoria, para fazer face as 
despesas publicas com a execuc;ao de obras publicas notadamente rela
cionadas com areas verdes em geral, em imoveis expropriados ou nao, 
evidente e a competencia do Municipio para sua institui~;ao. A contri
buic;3o de melhoria, a ser cobrada de proprietaries ou possuidores de 
im6veis valorizados em decorrencia da realizac;ao de obras publicas, 
constitui especie tributaria de fundamental importancia nos dias de 
hoje, mormente como fonte de receita a execuc;ao de pianos de melho
ramentos publicos em geral, incluindo-se, dentre estes, os diversos as
pectos de areas verdes como obras de infra-estrutura em qualquer pla
no de parcelamento do solo de urbanizac;3o ou de reurbanizac;a'o. Evi
dentemente, trata-se de especie tributciria antiga, mas com novas e 
crescentes repercussoes nos dias atuais, mormente como fonte basica 
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de renda, portanto indispensavel as despesas com a execuc;ao de obras 
publicas previstas em pianos gerais ou especiais, inerentes ao contem
poraneo Direito Urbanlstico, justificando-se, mais do que nunca na 
epoca atual, a instituic;io da contribuic;io de melhoria pelo Poder Pu
blico municipal, no ambito de sua competencia. 

Sob este aspecto, convem salientar que o fato gerador da 
contribuic;io de melhoria 1 inconfundlvel com o fato gerador das de
mais especies tributarias (impastos. e taxas) I se baseia na valorizac;:io 
efetiva de im6veis em decorrencia da execuc;:ao de obras publicas em 
terrenos vizinhos ou adjacentes, incluindo-sel dentre estas obras, aqua
las previstas em pianos de florestamento ou reflorestament0 1 de rea
bilitac;:io ou regenerac;:io de especies vegetaisl de arborizac;:io ou simi
lares, com a observancia 1 em qualquer hip6tese, dos requisites mlni
mos previstos no art. 82 da Lei n9 5.172, de 25-10-66 (CI art. 181 II I 

c/c os arts. 81 e 82 do C6digo Tributario Nacionat e as disposic;:oes do 
Dec.-lei n9 195, de 24-2-67). 

Desta forma, sem preju(zo das normas gerais vigentes e, 
consequentemente, da competencia da Uniao ou do Estado a respeito, 
em integrac;ao coordenada com os respectivos 6rgaos competentes, evi
dencia-se a autonomia do Municipio para estabelecer normas sobre a 
protec;:ao das areas verdes em geral situadas em seu territ6rio, podendo: 
conceder estimulosl em suas diversas modalidades, aos proprietiirios 
ou possuidores do im6vel coberto de vegetac;:ao, para a adequada apli
cac;:ao das regras correlatas; instituir taxas, especialmente para a conser
vac;:ao permanente do verde; instituir contribuic;io de melhoria, para 
fazer face ao custo de obras publicas em geral, evidenciando-se as rela
cionadas com reabilitac;:ao ou regenerac;:ao de areas verdes; definir infra
c;oes e penalidades 1 alem de outras normas necessarias a fiscalizac;io, ao 
controle e a protec;io da vegetac;:ao em geral, com base em sua compe
tencia privativa, supletival concorrente ou especial, de acordo com as 
circunstancias e as peculiaridades locais. 

Neste sentido, quando da elaborac;:ao de preceitos sobre a 
protec;:ao e preservac;:ao do verde, evidencia-se a conveniencia da de
monstrac;:io de algumas indicac;:oes normativas uteis e correlatas, reco
mendando-sel notadamente: 

1 - Previo levantamento ecol6gico do territ6rio do Mu-
niclpio. 
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2 - Nova e adequada definic;ao de areas verdes, no senti
do de nao confundir o seu conteudo como de espac;os livres, de areas 
livres au ainda, como de espa«;os livres de usa publico, diante de qual
quer plano urbanlstico au de reurbanizac;ao au de qualquer projeto de 
construc;ao au edificac;ao em geral. 

3 - Elaborac;ao de normas especiais que atendam as pecu
liaridades locais, abrangendo, expressamente, todas as formac;oes arb6-
reas ou vegetais, nativas au plantadas, existentes no territ6rio do Muni
cipio. 

4 - Concessao de estlmulos, de natureza fiscal ou nao, 
evidenciando-se, dentre os de carcher fiscal, a isenc;ao, parcial ou total, 
por tempo determinado ou nao, do Impasto sabre a Propriedade Pre
dial e Territorial Urbana, incidente sabre im6veis cobertos devegetac;ao 
de real interesse publico, de propriedade privada; a isenc;cio, parcial au 
total, par tempo determinado ou nao, do Impasto sabre Servic;os de 
Qualquer Natureza, incidente sabre servic;os relacionados com pianos 
de florestamento, reflorestamento, arborizac;:ao o.u simi lares; a isenc;cio 
total de qualquer taxa, especialmente da Taxa para a Conservac;8o de 
Areas Verdes, de responsabilidade do proprietario ou possuidor do 
im6vel coberto de vegetac;ao, referente a realizac;ao de servic;:os publi
cos permanentes, para a protec;ao e conservac;:ao das areas verdes ali 
existentes; alem destas alternativas, a previsao de outras medidas incen
tivadoras, de acordo com as peculiaridades locais e as circunstc'incias do 
momenta, sempre vinculadas a observancia das exigencias legais. 

5 - Previsao de requisites tecnicos compatlveis com a na
tureza de cada esptkie vegetal, para fins de qualquer licenciamento ao 
corte ou abate de formac;oes arb6reas ou de outras especies vegetais, 
considerando-se sempre seus diversos e inconfund(veis aspectos natu
rais de nascimento e desenvolvimento ate seu porte adulto, evitando-se 
qualquer criteria de natureza emp(rica, baseado, especialmente, na 
grossura ou na altura de seu caule. 

6 - Obrigatoriedade do plantio ou replantio de igual es
pecie vegetal au de outra recomendada pelo 6rgao municipal compe
tente, no local por este determinado, sem qualquer excec;ao, diante de 
pedido de autorizac;:ao de corte de especies vegetais em im6veis desti
nados a pianos de parcelamentos, arruamentos au loteamentos, au a 
projetos de construc;:oes au edificac;:oes em geral. 
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7 - Obrigatoriedade da inclusao, nos programas escolares 
de todos os niveis de ensino de competencia local, de textos de inte
resse florestal e vegetal em geral, visando a ressaltar o valor da vegeta
c;ao e a necessidade de seu uso racional, no sentido de real sensibiliza
c;ao a ac;ao de identificac;:ao, valorizac;ao, revalorizac;ao, reabilita«;:ao, 
protec;ao e preservac;ao das areas verdes em geral. 

8 - Proibi«;:ao expressa do corte de especies vegetais frutl
feras e de outras por motivo de sua localizac;ao ou consideradas raras 
pela sua natureza, antiguidade ou beleza, ou em via de extinc;ao, admi
tindo-se excec;ao nos casos comprovadamente necessaries a seguranc;a 
da populac;ao, mesmo assim condicionada ao plantio da mesma espe
cie, ou. ao seu transplante para replantio, em outro Iugar previamente 
determinado. 

9 - Proibi~o expressa de quaisquer pianos de utilizac;ao 
ou ocupac;ao do solo suscetiveis de comprometer o carater florestal ou 
vegetal das terras com natureza de bosques, matas, parques, cuja su
pressao, embora nao submetida ao regime do C6digo Florestal, possa 
ocasionar efeitos prejudiciais a conservac;ao do solo, a preservac;ao do 
regime natural das aguas, a pureza do ar, ao sossego, a paisagem, alem 
de outras implicac;:oes danosas ao equilibria ambiental e cultural, tanto 
da area a ser utilizada ou ocupada como da de suas adjacencias imedia
tas ou mediatas. 

10 - Proibic;ao expressa de colocac;ao de quaisquer tipos 
de anuncios publicitarios em areas verdes, de propriedade publica ou 
privada, em qualquer setor da zona urbana ou periferica desta ou da 
zona rural, com excec;§o dos anuncios indicatives das pr6prias func;oes 
beneficas da vegeta«;:ao, ou que tenham rela«;:ao direta com a interpreta
«;:ao ou defini«;:ao da respectiva forma«;:ao arb6rea ou vegetal objeto de 
preserva«;:ao, ou das sinalizac;:oes de interesse publico, como as de tran
sito e similares. 

11 - lnstituic;§o de Taxa para a Conserva~o de Areas 
Verdes, cobravel, em principia, dos proprietaries ou possuidores de 
im6veis vizinhos ou adjacentes de terrenos cobertos de vegeta«;:ao, po
dendo estender-se, ainda, a outros contribuintes, direta ou indireta
mente, beneficiados com as comprovadas fun«;:oes beneficas das areas 
verdes,ainda que estas se encontrem localizadas em propriedadestrans
vizinhas (C,art. 18, I; Lei n9 5.172/66, art. 77;CC, art. 68). 
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12 - lnstituic;ao de Contribuif;io de Melhoria, cobravel 
de proprietaries ou possuidores de im6veis valorizados em decorrencia 
da execuc;ao de obras publicas nas imediac;oes, previstas em pianos re
lacionados com a criac;ao de areas verdes, com a arborizac;ao, o flores
tamento ou reflorestamento de areas, com a reabilitac;ao ou regenera
c;§o de formac;oes arb6reas ou vegetais, de acordo com os requisites 
mfnimos das normas jurfdicas constitucionais e legais vigentes (C, art. 
18, II; Lei n<? 5.172/66, arts. 81 e 82; Dec.-lei n<? 195/67). 

13 - Definic;ao de infrac;oes e penalidades adequadas e 
aplicaveis, com a previsao de fiscalizac;ao efetivamente atuante. 

14 - Outras medidas ou normas necessarias a protec;ao 
das areas verdes, ou do meio ambiente natural e cultural, aplicaveis se
gundo as peculiaridades locais. 
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1. A Teoria da Desconsiderac;ao 

Dispoe o artigo 20 do C6digo Civil que "as pessoas jur(di
cas tern existencia distinta da dos seus membros". Ou seja, o centro 
subjetivado de direitos e obrigac;:oes referente a uma pessoa jur(dica e 
inconfund(vel com os centros referentes aos s6cios que a compoem. 
Pelas obrigac;:oes da sociedade nao respondem os s6cios (senao excep
cionalmente) e pelas obrigac;:oes dos s6cios nao respondem os bens da 
sociedade. 0 interesse jur(dico pr6prio da sociedade nao pode ser ju
dicialmente perseguido pelos s6cios, nem vice-versa. S6cios e socieda
de sao sujeitos de direito absolutamente distintos. 

A separac;:§'o patrimonial decorrente da distinc;:ao entre as 
personalidades jur(dicas dos s6cios e da sociedade pode servir, contu
do, de eficaz instrumento para a realizac;:ao de fraudes a lei, ao contra
to ou a credores, ou ainda de abusos de direito. Os exemplos sao mul
tiplos, e lembrarei tres deles mais significativos. 

lmagine-se que um comerciante individual constitua com 
parentes e amigos uma sociedade comercial em que detenha 95% do 
capital social. Em seguida, aliene para a sociedade o seu pr6prio fundo 
de comercio. Como ele ~ o controlador da sociedade comercial, 
os acordos que esta realiza com a pessoa Hsica do comerciante pode 
trazer varias vantagens a este ultimo, como por exemplo, a instituic;:ao 
de uma garantia real para assegurar o credito decorrente da alienac;:ao. 
Indo a falencia a sociedade comerciat, o fundo de comercio voltaria as 
maos do comerciante por forc;:a dessa garantia, ficando a sociedade fali
da sem patrimonio suficiente para pagar os credores quirografarios. A 
pessoa jurldica, no caso, era apenas urn disfarce para o exerclcio indi
vidual do comercio. Houve fraude contra credores atraves da pessoa 
jurldica. 
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Outro exemplo: para escapar as san9oes de legisla9ao anti
-monopolistica, os controladores de certa sociedade, desejando contro
lar o mercado em que atua esta, podem se tornar controladores das 
demais sociedades que atuam nesse mesmo mercado, atraves de urn 
"trust agreement" que celebrem com os s6cios destas outras socieda
des. A rigor, nao se poderia cogitar de monop61io, por existirem di
versas pessoas juridicas, cada uma com personalidade propria, atuando 
no mercado. No entanto, todas se encontram submetidas a uma mes
ma dir~ao e politica empresarial. Haveria, no caso, fraude a lei como 
uso indevido da pessoa juridica. 

Ultimo exemplo: o s6c .. J de uma sociedade comercial, casa
do adquire diversos bens com o :.Jcro que aufere em decorrencia da 
sua particip~ao na sociedade. Adquire-os, contudo, em nome da so
ciedade. Separando-se de sua esposa, os bens a partilhar serao somente 
os mtegrantes de seu patrimonio particular (a apura9ao do valor econo
mico da participa9ao social nao basta para alcan9ar todos os bens "des
viados", tendo em yista a necessaria existencia de s6cio ou s6cios). Os 
bens da pessoa juridica nao integram a massa a partilhar eo s6cio que 
se separa pode, por esse expediente, excluir da partilha bens tidos co
mo pertencentes a pessoa juridica. Haven~. no caso, fraude contra o 
direito de familia. 

A teoria da desconsidera9ao da personalidade juridica e 
uma r0nstru9ao doutrinaria que visa justamente a fornecer criterios 
pa1d SP coibir o uso indevido da pessoa juridica. Essa teoria foi formu
ladJ por Rolf Serick, professor de Heidelberg, em tese de concurso 
ur ;versit.; ·io, int;tu1ada "Aparencid e Realidarle nas Sociedades Comer
dais - 0 abuso dt direito por n.~1o da 1Jessoa jurldica", e, tambem, 
por Piero Verrucoli, da Universid<..de de Piza, em sua monografia "0 
Superamento da Personalidade Jurldica das Sociedades de Capital na 
Common Law e na Civil Law". Sua elabora9ao doutrinaria, por esses 
juristas, fez-se a partir de decisoes judiciais em que o uso da pessoa ju
rldica havia sido, de alguma forma, coibido. Os autores citados reco
lreram as decisoes dos Tribunais dos Estados Unidos, da lnglaterra e da 
Alemanha, principalmente, que versavam sobre a utiliz~ao da pessoa 
juridica na realiza9ao de fraudes e, sistematizando-as, extralram dos 
fundamentos usados para coibir judicialmente essa prchica, os criterios 
que orientaram, na materia, o Judiciario. E, portanto, uma teoria nasci
da de urn trabalho doutrinario realizado a partir da jurisprudencia. 
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Os ju(zes e tribunais, sempre que se deparavam com o uso 
indevido da pessoa jurldica, por urn ou outro fundamento, acabavam 
por sancionar esse uso e impedir, dessa forma, a fraude. A preocupa
c;:ao da doutrina centrou-se em localizar os fundamentos segundo os 
quais seria possivel coibir essa pratica indesejada sem que o institute 
da pessoa juridica caisse em descredito. Essa preocupac;:§o se nota em 
Rolf Serick, principalmente em sua afirmac;:ao no sentido de que quem 
nega a personalidade juridica da pessoa jurldica e quem dela abusa, e 
aquele que luta contra o seu desvirtuamento nao visa a questionar a 
existencia do institute da pessoa jurldica, mas, pelo contrario, preten
de preserva-lo de mau uso, aprimorando-o, portanto. 

A formulac;:ao mais corriqueira da teoria da desconsidera
c;:§o da personalidade juridica e a seguinte: 0 juiz esta autorizado a 
ignorar a existencia da pessoa juridica quando esta for utilizada como 
instrurnento de realizac;:ao de fraude contra a lei, o contrato ou credo
res, ou, ainda, de urn abuso de direito. Sempre que o judiciario se de
parar com urn a frau de ou urn abuso de di rei to perpetrados mediante o 
institute da pessoa juridica, podera disciplinar a relac;:ao jurldica consi
derada, como sea pessoa jurldica nao existisse. Ou seja, pela teoria da 
desconsiderac;:§o nao se questiona da validade do ato constitutive da 
pessoa juridica, mas apenas de sua eficacia em certos casos. 

Fabio Konder Comparato possue uma formulac;:ao diversa 
da teoria da desconsiderac;:ao. Segundo esse jurista patrio, a adoc;:ao da 
fraude e do abuso de direito como unicos fundarnentos da "disregard 
doctrine'' implica em sempre invoca-la contra e nunca a favor da pes
soa jurldica, sendo que ha casos em que a desconsiderac;:ao a favorece 
(exemplo: sumula 486 do Supremo Tribunal Federal, interpretativa do 
artigo 8'?, letra e do Decreto 24.150/34). Na verdade, parece-me que 
a preocupac;:ao daquele emerito comercialista e a de formular uma teo
ria da pessoa juridica na qual a "desconsiderac;:ao" figure como urn dos 
seus ingredientes. A pessoa juridica seria uma tecnica de separac;:ao pa
trimonial desprovida de eficacia em certas hip6teses. Os demais auto
res que se debruc;:aram sobre o tema da "desconsiderac;:ao" nao se pro
puseram a uma reformulac;:§o das teorias da natureza juridica das pes
soas jurldicas. Serick e Verrucoli possuem cada urn o seu posiciona
rnento nesta discussao, mas as respectivas formulac;:oes aplicam-se in
dependentemente da natureza jurldica que se atribua a pessoa jurldica. 
Comparato busca construir uma teoria da natureza da pessoa juridica, 
na qual ja se inclua a desconsiderac;:ao epis6dica, dai as divergencias. 

Estudos de Dir. Publico. Sao Paulo Ill (1). jan./jun. 1984 



46 Associa~iio lies t'rocuraderes • Munici'"' cle Sae Fault 

A formulac;:a'o da teoria do superamento da pessoa juridica 
(outro nome pelo qual e conhecida) mais comum, ja se o disse, e, en
tao, aquela que autoriza o juiz a ignorar a pessoa juridica na soluc;:ao 
de relac;:oes em que a mesma serviu na realizac;:ao de fraude ou abuso de 
direito. Nos exemplos lembrados, a soluc;:ao seria diferente segundo as 
sociedades usadas para fins indevidos fossem ou nao consideradas. 

Confira-se: no exemplo do comerciante individual que alie
nou, com garantia real do credito, o seu fundo de comercio a uma so
ciedade comercial por ele controlada (exemplo inspirado no caso veri
dice "Salomon vs. Salomon & Co.", primeira utilizac;:§o da "disregard" 
na jurisprudencia inglesa), se o juiz entendesse que a pessoa juridica 
havia sido criada para disfarc;:ar o exerc(cio individual do comercio, e, 
que esse expediente destinava-se a realizac;:ao de fraude contra credores, 
poderia regular a situac;:ao juridica ignorando a sociedade comercial. 
Ou seja: responsabilizando o patrimonio particular d9 comerciante in
dividual pelas obrigac;:oes da sociedade, tendo por insubsistente 0 credi
to da pessoa fisica do comerciante frente a pessoa juridica por ele con
trolada. No exemplo da fraude a lei anti-monop61io {inspirado no caso 
real da ''Standard Oil Co."), se o juiz ignorasse as diferentes pessoas ju
r(dicas que atuam no mercado, encontraria um mesmo e (mico grupo. 
A desconsiderac;:ao das diversas pessoas juridicas decorreria, no caso, 
do reconhecimento da utilizac;:ao do institute para fraudar a aplicac;:ao 
da lei anti-monop61io. Desconsiderando-se (ou seja: regulando o caso 
como se nao existissem), seria posslvel a aplicac;:ao dessa lei contra o 
grupo controlador de todas as sociedades. No ultimo exemplo, se o 
uso da sociedade comercial fosse reconhecido pelo juiz como fraudu
lento, poderia ignora-la e partilhar os bens entre o casal como se aque
la inexistisse, integrando a massa todos os bens adquiridos como lucro 
do s6cio que se separa. 

Observe-se que a teoria da desconsiderac;:ao da personalidade 
jurldica nao visa a invalidar o ato constitutive da pessoa juridica ou 
questionar a sua existencia . . Atinge apenas a eficacia deste ato em cer
tas hip6teses. No ultimo dos tres exemplos, essa circunstancia fica cla
ra. Nao e porque os bens da sociedade serao partilhados no juizo da 
familia, que esta deixara de cumprir suas obrigac;:oes comerciais, cobrar 
seus creditos, desenvolver normalmente os seus neg6cio~ e atividades. 
A sua personalidade jurldica permanece Integra, salvo perante o juizo 
onde foi desconsiderada. Essa, ressalte-se, e a grande vantagem da 
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teoria da desconsiderac;;ao em rel~o a outras soluc;;oes jur(dicas exis
tentes, como a anul~o do ato constitutive como termino das ativi
dades sociais. 

2. Evoluf;io da Teoria no Brasil 

No Brasil, o primeiro a mencionar a "disregard of legal enti
ty", foi Pontes de Miranda ("Tratado de Direito Privado", § 5.323,6), 
mas-e bastante questioncivel se esse autor realmente conhecia a materia, 
eis que apresenta a teoria como urn passo no caminho da neg~o do 
Estado, objetivo perseguido por esquerdas metaHsicas e pelo Capitalis
mo Cego. Entre os demais autores, Rubens Requiio foi o primeiro a 
tratar do assunto, em conferencia proferida por ocasiao das comerno
rac;;oes do centenario do nascimento do fundador da Faculdade deDi
reito da Universidade Federal do Parana (publicada na RT 410/12 e 
no volume I de seu livro "Aspectos Modernos de Direito Comercial"). 
Tambem e Rubens Requiao o unico comercialista a considerar o tema 
em urn compendia ("Curso de Direito Comercial'' volume 1). Ah~m 
dele, Fabio Konder Comparato em sua excepcional monografia "SA. 
- 0 Poder de Controle na Sociedade Anonima" e J. Lamartine Correa 
de Oliveira em "A Dupla Crise da Pessoa Jurldica", trazem importan
tes contribuic;;oes doutrinarias para o desenvolvimento do tema. Por 
ultimo, o trabalho de mestrado de Joao Casillo, publicado em RT 
528/24 traz not(cias da evoluc;;§'o do tema no direito comparado. Ha 
artigos publicados em "0 Estado de sao Paulo" (edic;;oes de 21.11.82 
e 24.04.83), porem de pouca importancia doutririaria. 

Em termos de jurisprudt1ncia, no Brasil, tambem os jufzes e 
tribunais vern coibindo o mau uso da pessoa jur(dica valendo-se dos 
mais diferentes fundamentos. Inclusive, chegou a tornar-se celebre a 
passagem de urn ac6rdao relatado pelo Desembargador Edgard de 
Moura Bittencourt, segundo a qual "a assertiva de que a sociedade nao 
se confunde com a pessoa dos s6cios e urn princ(pio jur(dico, mas nao 
pode ser urn tabu, a entravar a pr6pria ac;;§'o do Estado na realizac;;ao da 
perfeita e boa justic;;a, que outra nao e a atitude do juiz procurando es
clarecer os fatos para ajusta-los ao direito" ( RT 238/394). Como se 
ve, o fundamento para nao se reconhecer a separac;;§'o patrimonial entre 
o s6cio e a sociedade e, no caso, a justi~ta. 

No entanto, ha apenas dois julgados transcritos na Revista 
dos Tribunais que se reportam expressamente a teoria da desconsidera-
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<;ao da pessoa jurldica. Urn ac6rdao do Tribunal de Justi~a do Mato 
Grosso (RT 511/199) e outro do 19 Tribunal de Al~ada Civil de Sao 
Paulo (RT 568/108). 

No campo da legisl~ao, o projeto de C6digo Civil do Prof. 
Miguel Reale, em aten~ao a sugestao de Rubens Requiao, traz um dis
positive em que a "disregard doctrine" teria sido incorporada. E o 
artigo 48 que dispoe: "A pessoa jurfdica nao pode ser desviada dos 
fins estabelecidos no ato constitutive, para servir de instrumento ou 
cobertura a pratica de atos ili'citos ou abusivos, caso em que podera o 
juiz, a requerimento de qualquer dos s6cios ou do Ministerio Publico, 
decretar a exclusao do s6cio responsavel, ou tais sejam as circunstan
cias, a dissolu~ao da sociedade." Pelo que se percebe, nao se trata da 
teoria da desconsidera~ao da personalidade jur(dica, eis que impoe a 
san~ao de "exclusao de s6cios" ou de "dissolu~ao da sociedade desvia
da de seus fins", quando aquela teoria atinge apenas a eficacia do neg6-
cio jurldico constitutive, permanecendo a sociedade intacta quanta a 
seus s6cios e a sua propria existencia e validade. Pel a disregard, a pessoa 
jurldica e apenas ignorada e nao alterada, dissolvida ou anulada; e e 
neste particular que se encontra a sua vantagem, posto que mantem a 
integridade jurldica da sociedade para todos os seus demais neg6cios 
jurldicos nao-fraudulentos. Ciente disso, Rubens Requiao, entre ou
tros, criticou o dispositive derivado de sua sugestao e propos-the nova 
redac;ao; mas nao foi menos infeliz. Com efeito, sugeriu o emerita co
mercialista paranaense a substitui~ao do artigo 48 pelo seguinte dispo
sitive: "A pessoa jurldica nao pode ser desviada dos fins que determi
naram a sua constitui~ao, para servir de instrumento ou cobertura a 
prchica de atos illcitos ou abusivos de s6cio. Neste caso, o juiz, des
considerando a existencia da personalidade jurldica, a pedido do ere
dar do s6cio, podera permitir a efetivac;ao de sua responsabilidade sa
bre os bens incorporados na sociedade para a sua participa~ao no capi
tal social". A redac;ao proposta por Rubens Requiao consagra apenas 
a desconsidera~ao chamada invertida (alcan~ar bens da sociedade por 
obriga~oes dos s6cios) deixando de levar em conta as fraudes de maior 
incidencia, justamente aquelas em que e necessaria alcan~ar bens dos 
s6cios por obriga~oes da sociedade, como bern acentua Lamartine 
Correa (obra citada, § 7.4). 

Em termos de legisl~ao, portanto, parece haver receio em 
se incorporar a teoria da desconsidera~ao em toda a sua pureza. Re
ceio injustificado que acaba por obstaculizar um significative progres
so que o ordenamento jurfdico poderia experimentar. 
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3. A Teoria no Direito PUblico 

A teoria da desconsidera~o da personalidade jurldica vern 
alcanc;:ando urn certo desenvolvimento no campo do direito privado, 
onde foi formulada e e objeto de estudos. Em sede do direito publico, 
ainda nao experimentou, contudo, urn tratamento adequado. E v<kias 
sao as hip6teses em que a "disregard of legal entity" pode ser aplicada 
em soluc;:ao a questoes pr6prias deste ramo do direito. 

A pessoa jurldica de direito publico pode se valer da "dis
regard" na cobranc;:a judicial de seus creditos contra a pessoa flsica de 
s6cio de sociedade comercial para a qual tenha transferido todos os 
bens integrantes de seu patrimonio, com a ressalva de que, com isso, 
nao restam bens a executar, devido a impenhorabilidade da participa
c;:ao social (o exemplo somente e imprestavel se a sociedade for por 
cotas de responsabilidade limitada e se entender, como parte da juris
prudencia, que as cotas sao penhoraveis, ou ainda sea sociedade for 
anonima). Tambem pode invocar a "disregard" para alcanc;:ar bens par
ticulares de s6cios por dividas da sociedade, sese tratar de credito nao
·tributario (Para os tributaries, h~ dispositive legal que ampara bern os 
interesses publicos: artigo 135, Ill do C6digo Tributario Nacional); 
isso, e clara, desde que se prove a utiliza~o da pessoa juridica como 
instrumento de fraude. 

Alem destas, ha uma hip6tese de aplicac;:ao da teoria da 
desconsiderac;:ao da personalidade jurldica que e especlfica de questao 
de Direito Administrative. Suponha-se que certa sociedade seja consi
derada pela autoridade administrativa como inidonea para licitar e que 
os seus s6cios hajam constitu fda outra sociedade, com caracterlsticas 
assemelhadas (identidade de capital, de objeto social, etc.), para a qual 
a primeira sociedade aliena todos os bens de seu patrimonio. A segun
da sociedade, pode-se dize-lo, e a mesma que a anterior, apenas sob 
nova roupagem. Poderia a autoridade administrativa inabilitar essa 
ultima sociedade, em concurso licitat6rio do qual participe, com base 
na sanc;:ao imposta a outra sociedade? Ou em outros termos: seria I lei
to a Administrac;:ao Publica desconsiderar a personalidade jurldica da 
segunda sociedade, distinta de seus s6cios e da primeira, para negar-lhe 
acesso a licitac;:ao? 

Ouanto a ocorrencia do fundamento da "disregard doc
trine", vale dizer, da utilizac;:ao da pessoa jurldica como instrumento 
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na realiz~o de fraude, nao M muito que considerar. Com efeito, a 
segunda pessoa jur(dica foi criada para que os s6cios pudessem escapar 
da san;:ao administrativa imposta a primeira pessoa jurldica, eis que a 
associcr;:ao de esfor~os e exatamente a mesma na primeira ou na segun
da sociedade. 0 que altera e apenas a aparencia; na intimidade, sao 
ambas uma mesma pessoa jur(dica. E a duplicidade formal existe para 
ser posslvel burlar a orienta~ao administrativa. Sem a segunda pessoa 
jurldica, essa burla seria invi~vel, o que demonstra que esta foi instru
mento na fraude contra a lei, realizada pelos s6cios da sociedade pun ida. 

A novidade (e eventual dificuldade que possa haver) diz 
respeito a possibilidade, ou nao, de a pr6pria autoridade administrativa 
- e nao o Judiciario- desconsiderar a personalidade jurldica. Ou seja: 
trata-se de saber se somente ao juiz e facultado, diante da ocorrencia 
de fraude com uso da pessoa jur(dica, ignon3-la, ou se essa mesma fa
culdade pode ser exercida pela Administra~o Publica. Essa seria a uni
ca obj~ao que se poderia suscitar -a incapacidade da Administra~ao 
para desconsiderar a personalidade jur(dica -, eis que, de resto, encon
tram-se presentes os pressupostos de incidencia da desconsidera~ao. 

Nada hci na "disregard of legal entity" que pudesse funda
mentar a referida incapacidade. Embora seja uma teoria formulada pe
la doutrina a partir da jurisprudencia, isso nao significa que se negue a 
Administra~ao Publica a possibilidade de tambem valer-se de suas sa
dias impliccr;:oes. Pelo contrario, as autoridades administravias nao se 
pode furtar o poder-dever de coibir as fraudes, inclusive as perpetradas 
mediante o expediente da pessoa jur(dica. 

Sendo certo que o controle jurisdicional dos atos adminis
trativos vai alcan~ar tambem os decorrentes da apliccr;:ao da "disregard 
doctrine", no sentido de corrigir eventuais abusos ou equ(vocos por 
parte da Administra~ao, nada ha que se possa argumentar contraria
mente a legitimidade de o Poder Executive, na esfera de suas atribui
~;oes, ignorar as pessoas jurldicas instrumentos de fraude ou abuso de 
direito. 

A aplic~o da teoria da desconsidera~;ao da personalidade 
jurldica, em sede do direito publico, portanto, deve sempre ter em 
mira evitar-se a realiza~o de fraude ou abuso de direito contra a Ad
minstra~;ao Publica por meio da pessoa jur(dica sendo inafastavel a 
capacidade que a propria administra~;ao publica tern de efetivar essa 
aplica~ao, sem se valer, como se impoe aos particulares, previamente 
do Poder Judiciario. 
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Mariana Prado Armani Queiroz Barbosa 
Procuradora Municipal em exercicio no Departa
mento Patrimonial da Secretaria dos Neg6cios 
Juridicos- SJ. 

Problematica que amiude nos vern a exame e a relacionada 
com o dom(nio e a utilizac;:ao das passagens, algumas vezes chamadas 
"particulares", que compoem as vilas existentes no Munic(pio. 

Tais vilas surgiram de hti muito e sua implanta~ao foi incre
rnentada sob a egide do Ato 663, de 10 de agosto de 1934 (C6digo de 
Obras), Parte Terceira, artigos 749 a 761, item Ill - Abertura de passa
gens e outras disposi~oes para constru~ao de casas populares -, hoje 
expressamente revogado pela Lei 7 .164, de 16 de julho de 1968. 

Consisterii em urn conjunto de habita~oes fazendo frente 
para uma passagem de duzentos metros de comprimento, no maximo, 
e quatro metros, no minimo, de largura, que pode "atravessar as 
quadras ou por~oes de terreno de rua a rua ou nao" (artigo 750, §§ 
19 e 29). 

Caracterizam-se ainda pela presen~a de pra~as de manobra, 
devendo conter jardins internos, com superf(cie minima de cinco por 
cento da area subdividida (artigos 750, § 29 e 751 ). 

Como passar dos anos, via de regra, acabaram sendo oficia
lizadas e denominadas por decreto. 

No que tange ao seu dominio, as passagens e suas pra~as de 
manobra sao, hoje, consideradas publicas, com base nas conclusoes al
can~adas pelo Grupo de Trabalho 01/73 e parecer do Dr. Luiz Gomes 
Cardim Sangirardi, na qualidade de Presidente da C.P.C.O. (Comissao 
Permanente do C6digo de Obras}, exarado no processo administrativo 
n9 78.905/64. 

Resume-setal entendimento nos seguintes pontos: 
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- as passagens classificam-se como vias publicas por forc;:a 
do item 39 do artigo 734 e do item 14 do artigo 29 do 
C6digo de Obras; 

- no calculo das percentagens das ruas e espac;:os-livres dos 
arruamentos, o citado C6digo admite o computo das 
areas das passagens (artigo 754); 

- o artigo 759 dispensava a prova de propriedade dos ter
renos destinados a implantac;:ao de vilas pelo fato de que 
as mesmas se destinavam a construc;:ao de casas popula
res, donde a necessidade, que na epoca se apresentou, da 
rapida tramitac;:cio dos processes de aprovac;:cio, para fa
zer frente ao problema habitacional; 

- grande parte das passagens existentes na Cidade e dotada 
de melhoramentos publicos executados pela propria Pre
feitura, que assim revelou o seu intuito de incorpora-las 
ao seu patrimonio; 

-esse intuito tambem t1 mostrado na nao tributac;:cio dos 
seus leitos, o que denotaria o reconhecimenio, pela Mu
nicipalidade, da vontade do primitive dono dos terrenos 
de afeta-las ao dominio publico; 

- 0 carater publico das passagens se confirma a luz da ja 
consagrada tese do "concurso voluntario". 

Portanto, concluiu o referido G.T. que interessava ao Muni
cipio promover a oficializac;:ao das passagens existentes na Cidade, bern 
como a sua averbac;:ao nos Registros de I move is competentes, orienta
c;:ao essa a final firmada no processo n<? 73.371/74. 

Nesse passo, mio se contraponha a tese da publica dominia
lidade o fato de que o C6digo de Obras em seu artigo 759 determinava 
que tais vias nao seriam recebidas oficialmente pelo Municipio, isto 
porque esse dispositive dizia respeito tao somente a dispensa dos atos 
formais de sua entrega ao publico, os quais, em contraposic;:ao, eram 
exigidos nos arruamentos (artigos 765 e seguintes do Ato 663), exata
mente pela exposta necessidade da celere tramitac;:ao dos procesos 
de aprovac;:cio. 

E o prescindir do recebimento das passagens nao podia sig
nificar, como de fato nao pode, renuncia ao seu dominio por parte da 
Municipalidade. 
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Tampouco se argumente com a circunstancia de que alguns 
rnelhoramentos como, dentre outros, ilumina~o, limpeza, conserva
c;:§'o e pavimenta9ao, nao sejam ou nao tivessem sido levados a cabo 
pela Prefeitura, isto porque tais servi(fos, ainda de acordo como diplo
ma legal em estudo, competiam aos "proprietarios das quadras outer
renos retalhados" (artigo 753). 

Firmado, assim, o carater publico das passagens, certo e 
que elas se classificam entre os BENS DE USO COMUM DO POVO. 

Conquanto inseridos nessa classe, os im6veis em questao 
sofrem restri9oes no tocante a sua publica utiliza(fao, advindas de sua 
destina(fao. 

Em razao de sua propria natureza, tais vias, subdimensiona
das e no mais das vezes sem sa(da, sao ou deveriam ser usadas pelos 
que nelas residem, que podem caminhar "mais livremente pelos seus 
leitos, sem maiores preocupa(foes com velculos estranhos ao local" (in 
parecer do Dr. Jose Leopoldo Lopes de Oliveira, na qualidade de Pro
curador do G.T. 01/73- processo n9 78.905/69, pag. 94). 

Nosso entendimento e no sentido de que o § 49 do artigo 
750 do C6digo de Obras bern exprimiu o esplrito legal de limitar o uso 
das passagens, ao prescrever que as mesmas nao poderiam "ser utiliza
das para o trafego de veiculos em geral, mas somente para os que se 
destinarem a servir as habita(foes nela localizadas". 

Dessa forma, pelo aspecto restritivo desse tipo de bern de 
uso comum, irregular se torna a abertura, para o interior das vilas, de 
predios limltrofes, que das mesmas nao fazem parte. 

Duvida nao ha, portanto, quanto as restri9oes que pela sua 
finalidade hao de ser impostas a normal utiliza(fao de tais passagens. 

Nessas condi9oes, quer-nos parecer que ao Poder Publico 
Municipal e dado ordenar o seu uso, para que etas nao percam suas ca
racterlsticas originais, admitindo mesmo o fechamento de suas entra
das com portoes, sem que tal fato implique em abdica9ao ou limita(fao 
do direito de propriedade da Urbe. 
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Nilza Medici do Amaral Gurgel 
Procuradoria Municipal. Assessora Tecnico
Legislativa no Gabinete do Prefeito. 

Trata-se de duvida quanto a existencia ou nao de prazo 
prescricional para ser instaurada a revisao de processo administrativo 
disciplinar. 

Submetida a questao ao exame da Consultoria Geral da 
Republica, atrav~s do Parecer nc:> 412-T, da lavra do Dr. Carlos Medei
ros da Silva, a conclus§o foi no sentido de que o direito ao pedido de 
revisao prescreve em cinco anos. Adotada pelo Governo Federal, essa 
manifesta~o deu origem a Formulac;:cio nc:> 35 do DASP,assim redigida: 

"A revisao de inquerito administrativo esta sujeita a pres
cri~ao quinquenal". 

Resta saber se em nossa Administra~ao, a vista do estatuto 
funcional vigente, deve ser acolhido esse entendimento e adotado o 
prindpio consubstanciado na referida Formula~ao. 

Antes do exame da questao proposta, valido nos parece te
cer algumas considera~oes acerca do instituto da revisao, trazendo a 
lume conceitua~oes e ensinamentos doutrinarios. 

Revisao, no magisterio de Cretella Jr., eo "reexame e con
sequente julgamento pela Administra~ao, a pedido do funciomirio ou 
de sua familia, de processo administrativo de que resultou pena disci
plinar, fundamentado em fatos ou circunstancias suscetiveis de justifi
car a inocencia do funcionario, como objetivo de cancelar a penalida
de imposta e reintegrar o requerente em seus direitos atingidos". E 
mais adiante, pondera o autor: "A revisao do processo administrativo 
tern como pressuposto a alega~ao de erro de fato ou erro de direito. A 
lei condiciona o direito a revisao ao aparecimento de fatos ou circuns-
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tancias suscetiveis de justificar a inocencia do funciom!rio. E indispen
savel, pais, para que se reabra a instancia administrativa, que o reque
rente possa inovar a prova ou evidenciar a viol~o do direito. Diante 
dessa medida, que e excepcional, nao cabe a reconsiderac;:§o de ato in
justa ou inoportuno. 0 reexame da decisao disciplinar circunscreve-se 
aos aspectos de legalidade, ficando subtraida, expressamente a reapre
cia~ao do merito, ou seja, da parte discriciomiria do ato administrati
ve". (Dicionario de Direito Administrative, 2~ Edi~ao, p. 267). 

Define-a Caio Tacita como "o caminho para o desfazimen
to de ato ilegal, seja porque a autoridade aplicou malo direito ao fato 
(erro de direito), seja porque a instruc;:§o processual foi viciosa, incom
pleta ou deficiente (erro de fato)". Observa o jurista ser "elementar 
ao cabimento da revisa'o a existencia de indicios razoaveis de uma ou 
outra dessas causas de nulidade do ato disciplinar, podendo a autorida
de competente dedicir de plano, sabre a renovac;:§o do processo admi
nistrative". ( Revista de Direito Administrativo, Vol. 45, p. 411). 

Alberto Bonfim preleciona: "a revisao e como .que uma re
petic;:§o do feito, pais representa a dragagem das inverdades porventura 
sedimentadas nos autos ou o esclarecimento de aspectos que tenham 
ficado obscures na fase do inqul!rito e que hajam conduzido, par isso, 
o processo a julgamento injusto". (0 Processo Administrativo, Livraria 
Freitas Bastos, p. 35). 

Para o mestre Them(stocles Cavalcanti "a revisa'o constitui 
novo processo, reexame do primeiro, com novos elementos e subsi'dios 
para comprova~ao da inocencia do funcionario ou funcionarios conde
nados". E prossegue: "a iniciativa do procedimento, entretanto, se 
inverte, tranferindo-se ao funciom)rio, de acordo com o processo pre
vista nos artigos seguintes. A revisao visa a reabilita~ao do funcionario 
com todas as consequencias de ordem funcional ou patrimonial que 
da( decorrem. 0 criteria de julgamento sera, porem, o mesmo do pri
meiro processo, a apurac;:§o da falta e a consequente aplicac;:§o da pena. 
S6 a ilegalidade justifica a revisao, pois nao sera lfcito rever, pelo crite
ria da justi~a, urn ato prestado principalmente no criteria da legalida
de". (0 Funciomirio Publico e Seu Regime Jur(dico, Ed. Borsoi, Rio, 
1958, Vol. II, p. 308). 

Apontando as caracterlsticas da revisao, ensina J. Guimaraes 
Menegale que "nao se configura como recurso, e por duas razoes rele-
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vantes: primeira, porque nao equivale a urn apelo, a uma exorta<;ao, a 
uma conjurac;:ao do interessado a autoridade superior no sentido de re
formar a decisao de seu subordinado, mediante mero reexame dos pro
cedimentos, por forma a proferir, simplesmente, uma decisao que 
substitua a primeira; segundo, porque nao representa o prosseguimento 
do processo disciplinar, que, pelo contrario, ja encerrou" (Repert6rio 
Enciclopedico do Direito Brasileiro, Vol. 43, Ed. Borsoi, p. 358). 

A revisao deve ser vista como medida excepcional, s6 po
dendo dela cogitar aquele que realmente se considere apto a provar 
que os julgadores falharam na avalia~o das provas ou na aplicac;:cio do 
correto criterio legal ou jurldico. Somente a ilegalidade comprovada 
ou a flagrante irregularidade formal justificam novo exarne, atraves 
da revisao. 

Este instituto, pode-se dizer, constitui remedio legal de du
plo valor, pois de urn lado abre oportunidade para a reabilitac;:ao do 
funcionario injustamente punido, e de outro possibilita a Administra
c;:§'o reparar o erro ou ilegalidade eventualmente cometidos. 

No novo Estatuto dos Funcionarios Publicos Municipais
lei nC? 8.989, de 29/10/79, foi prevista a possibilidade da revisao do 
inquerito administrativo, nos termos seguintes: 

Art9 220 - "A revisao sera recebida e processada median
te requerimento quando: 

I - a decisao for manifestarnente contniria a dispositivo 
legal, ou a evidencia dos autos; 

II - a decisao se fundar em depoimento, exames periciais, 
vistorias ou documentos comprovadamente falsos ou eiva
dos de erros; 
Ill - surgirem, ap6s a decisao, provas da inocencia do 
punido. 

§ 1C? - Nao constitui fundamento para a revisao a simples 
alegac;§'o de injustic;:a de penalidade. 
§ 29 - A revisao, que podera verificar-se a qualquer tem
po, nao autoriza a agravac;:ao de pena. 
§ 39 - Ocorrendo o falecimento do punido, o pedido de 
revisao podera ser formulado pelo conjuge ou parente ate 
segundo grau". 
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Diz a lei, utilizando-se da mesma linguagem do Estatuto 
Federal, que a revisio poden~ verificar-se a qualquer tempo; pergun
ta-se, entao, se o uso desta locu~o significa que nao ha limite de tem
po para ser formulado o pedido, ou tambem a revisao esta sujeita a 
prazo prescricional? 

Advirta-se, preliminarmente, que segundo o entendimento 
predominante dos tratadistas, s6 impropriamente se fala em prescri~ao 
na esfera administrativa, pais nesse campo o que ocorre realmente e a 
decadencia. 

Com efeito, a prescri~ao e extintiva da at;eio, o que indire
tamente ocasiona o desaparecimento tambem do direito por ela tute
lado. Ja a decadencia, por sua vez, fulmina diretarnente o direito, e 
com ele a a~o que o protege. 

Contudo, deixamos de abordar mais detidamente este as
pecto e, usando a terminologia genericamente acolhida na legisl~ao, 
resta-nos saber sea revisio pode ser obstada sob a alega~o de prescri
c;ao. Ou seja, se ao caso se aplica a legislar;ao federal que determina a 
prescri~ao em 5 anos, contados do ato ou fato do qual se originarem, 
das dlvidas passivas da Uniao, dos Estados e dos Municfpios (inclusive 
de suas autarquias, entidades e 6rgaos paraestatais), bern assim de todo 
e qualquer direito ou ac;:ao contra a Fazenda Publica, seja qual for a 
sua natureza. - Decreta n9 20.910/32 e Decreta-lei n9 4.597 I 42. 

Esta e uma questao das mais controvertidas e sabre ela di
vergem as opinioes. Duas correntes opostas se formaram, em ambas se 
alinhando juristas dos mais renomados. 

Pronunciam-se pela caducidade do direito de revisao em 
cinco anos: Caio Tacita, Antonio Carlos Cavalcanti Maia e Carlos Me
deiros da Silva. 

Ao comentar as inova~oes do Estatuto dos Funcionarios 
Federais, assim se manifestou Caio Tacita, a respeito da nova fase aber
ta a reapreciac;:ao dos atos disciplinares: 

"Ao processo administrative foi acrescida a fase de revisao, 
que podera ser requerida a qualquer tempo, quando se aduzam fatos 
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ou circunstancias suscetl'veis de justificar a inocencia do punido. 0 
direito a revisao prescrevera, porem, dentro do prazo de cinco anos, 
quando se vence o direito de pleitear tanto na esfera administrativa, 
como na judicial". (Revista de Direito Administrativo, Vol 34, p. 10) 

Em outra oportunidade, o mesmo jurista asseverou: 

"0 artigo 233 do Estatuto nao tern o efeito de reabrir si
tua~;:oes absolutamente consolidadas em beneflcio do princ!'pio supe
rior da estabilidade de ordem jurldica. A norma de carater objetivo 
apenas relevou os prazos regulares de recurso ou reconsidera~;:ao, mas 
nao cancelou "ad perpetuum", a prescri~;:ao dos direitos ou a~;:oes opo
nl'veis a administra~o e regulcidos em lei especial nao revogada ou der
rogada. (Decreto n9 20.910, de 06 de janeiro de 1932; Decreto n9 
4.597, de 19 de agosto de 1942)". (Revista de Direito Administrativo, 
Vol. 46, p. 396). 

Antonio Carlos Cavalcanti Maia, adotou o mesmo entendi
mento, respondendo afirmativamente quanto ao cabimento da prescri
~o ~s revisoes de processos administrativos ( Revista de Direito da Pro
curadoria Gerat do Estado da Guanabara, Vol. 23, p. 329). 

0 Dr. Carlos Medeiros da Silva, examinando a possibilidade 
da revisao de inquerito, com base na alega~;:ao de vlcio de composi~;:ao 
da respectiva Comissao, opinou, no Parecer n9 412-T, inicialmente ci
tado, pelo indeferimento da pretensao, por considera-la atingida pela 
prescri~o quinquenal. 

Afirmou, naquela oportunidade, o ilustre Consultor Geral 
da Republica: 

"A iniciativa da revisao, entretanto, tern necessariamente 
limite no tempo e este hade ser o da prescri~;:ao quinquenal. A expres
sao "a qualquer tempo", empregada no art. 233 do E. F. deve ser inter
pretada de acordo com o sistema legal vigente, que estabelece prazos 
curtos e rlgidos para a aprecia~o judicial dos atos administrativos". 
E mais adiante: "A faculdade de reconhecer direitos contra o Estado, 
por parte das autoridades administrativas, encontra obstaculo na pres
cri~o quinquenal, cuja invoca~;:ao ~ dever indeclinavel. Nao tern apli
ca~;:ao, por analogia, o art. 622 do C6d. de Processo Penal. A revisao 
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criminal tern cabimento em se tratando de processes findos e tern 
objetivos muito diversos dos visados na chamada revisao dos processes 
administrativos, regulada no novo Estatuto. Este tern por finalidade 
rever atos disciplinares e seus efeitos na ac;:ao civil intentada contra a 
Fazenda Publica". E, em conclusao, considerou: "Estando prescrito 
qualquer direito ou ac;:ao do reclamante, visando ao ato de sua demis
sao, nao cabe novo exame do pedido, nem para o efeito de reintegra
c;:ao no cargo perdido, nem de revisao do processo administrative que 
deu causa a aplicac;:ao da pena" (Parecer n9 412-T, Diario Oficial de 
14/06/54, p. 10.587). 

Outros autores, por sua vez, se colocam em posic;:ao diversa, 
entrevendo a clara intenc;:ao do legislador estatutario de nao estabele
cer limitac;:ao de tempo para o pedido revisional. 

Assim, para Themfstocles B. Cavalcanti: 

"0 pedido de revisao, como reabilitac;:c3o pode ser requeri
do a qualquer tempo. Nao ha na lei nenhum limite, o que exclui a 
prescric;:ao". E refutando as opinioes no sentido de que o prazo e o 
da prescric;:ao comum contra a Fazenda, qi.iinqi.ienal, no silencio da lei, 
prossegue o mestre: "Nao nos parece possfvel atender a ponderac;:ao, 
senao em relac;:ao aos efeitos patrimoniais contra a Fazenda, que pres
crevem, mas nao quanta a reabilitac;:c3o. Nenhum inconveniente existe 
em que, muito depois, a pr6pria fam(lia solicite a revisao. 0 perigo e 
apenas uma natural tendencia para uma nova soluc;:c3o afetiva ou senti
mental. Outros, porem, serao os homens a apreciar e outro podera ser 
o rigor na apreciac;:ao dos fatos". (Direito e Processo Disciplinar -
Fundac;:ao Getulio Vargas, p. 214) 

C.-J. de Assis Ribeiro entende que o direito do exercfcio da 
revisao e imprescrit(vel. A este autor parece inegcivel haver uma corre
lac;:ao entre a revisao criminal e a revisao administrativa. E o que 
pondera: 

"0 artigo 233 do Estatuto, usa a locuc;:ao - a qualquer 
tempo -eo art. 622 do C6d. de Processo Penal declara: "A revisao 
podera ser requerida em qualquer tempo, antes da extinc;:ao da pena ou 
ap6s". E Bento de Faria comentando esse dispositive penal diz que: 
"A revisao nao e urn recurso ordinaria contra o qual o tempo pode 
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influenciar para impedir o seu exerc(cio depois do decurso de certo 
prazo. Se, somente pode ser requerida com referenda a julgamento 
com transito em julgado, dal' resulta que em nada importa a data do 
julgado, como expressiva do erro judiciario praticado". 

E conclui: 

"0 direito ao seu exerdcio e, portanto, imprescriti'vel; ape
nas nao podera ser repetido o respectivo pedido se nao vier apoiado 
em novas provas. Respeitando, como sempre respeitamos, os parece
res dos ilustres juristas Carlos Medeiros da Silva e Caio Tacito, nao po
demos, no entanto, deixar de fixar a nossa discordancia com a tese que 
defendem, uma vez que, em ultima analise, ela sacrifica, desnatura e 
mutila o instituto da revisao". (Do Processo Administrativo e Sua Re
visao, Ed. Financeiras, 1959, p. 109) 

A respeito do assunto, incisiva e a opiniao do ja citado As
sistente Jurl'dico e Chefe da Sec~ao de Regime Disciplinar da Divisao 
do Regime Jurldico do Pessoal do D.A.S.P., Alberto Bonfim, ao co
mentar o art. 233 do Estatuto da Uniao: 

"Ante os termos inequ(vocos desse dispositivo estatutcirio, 
duvida nao pod era haver de que a inten~ao do legislador dos funciona
rios foi ode evitar a prescri~ao de seus direitos a revisao de processos". 
(0 Processo Administrativo, Livr. Bastos, p. 125) 

Tambem para J. Guimaraes Menegale, nao prevalecem, rela
tivamente a revisao, OS prazos prescricionais, pois, segundo 0 autor: 

"Essa e, de resto, a determin~ao do dispositivo legal, ao 
declarar que "a qualquer tempo podera ser requerida a revisao do pro
cesso administrativo de que resulta pena disciplinar". E rejeita, mais 
adiante, "a interpreta~ao restritiva que preconiza a invoc~ao do prazo 
quinquenal firmado em lei, para a propositura de a~ao contra a Uniao, 
como limite ao direito de requerer a revisao de processo disciplinar" 
(Obra citada, p. 357). 

No mesmo sentido, Contreiras de Carvalho, para quem o es
copo da lei eo de assegurar o exercl'cio desse direito em qualquer tem
po (Estatuto dos Funcionarios Publicos lnterpretado, Vol, II, p. 258). 
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Perfilham ainda a tese da imprescritibilidade do direito a 
revisao, Carlos S. de Barros Jr. (Do Poder Disciplinar na Administrac;clo 
Publica, Ed. Rev. dos Tribuna is, p. 184), Paulo Campos Guimaraes 
(R.F. 170/108), Paulo Germano de Magalhaes (Rev. de Direito da 
Procuradoria Geral do Estado da Guanabara, Vol. 11, p. 452) e Jose 
Domingos Ruiz Filho (Rev. da Procuradoria Geral do Est. deS. Paulo, 
Vol. 11, p. 479). 

E convem salientar que, embora aprovada pelo Governo 
Federal, a tese sustentada pelo referido Consultor nao encontrou re
ceptividade nos meios administrativos do DASP, "onde a opiniao e 
unanime em reconhecer que nao ha distin<;ao essencial entre a revisao 
administrativa e a revisao penal, donde a conclusao de ser licito, a qual
quer tempo, o pedido do servidor punido". lsso e o que nos revela 
Antonio Gon<;alves de Oliveira (Parecer n9 244-Z - Diario Oficial de 
21 de maio de 1957, p. 12.582 e Rev. de Direito Administrativo, Vol. 
49 p. 335), a quem foi solicitado o reexame da materia contida naque
le parecer. 

Como se pode observar, bastante expressivo eo numero de 
juristas que nao aceitam a limita«;:ao de prazo de cinco anos para o pe
dido revisional e se posicionam contrariamente ao aludido Parecer n9 
412-T, de autoria do Dr. Carlos Medeiros da Silva. 

A esse ilustre jurista, sucessor do Dr. Carlos M. da Silva na 
Consultoria Geral da Republica, porem, nao parece haver razao de mo
dificar-se o principia esposado no referido pronunciamento. E anali
sando o problema, apoiando-se em tratadistas de escol, procurou de
monstrar as diferen<;as dos objetivos da pena administrativa e da pena 
criminal. Em razao dessa diversidade, segundo o autor, as revisoes cri
minais nao tern prazo para serem requeridas, o que nao se aplica a 
revisao administrativa que "tern, sobretudo, efeito reintegrat6rio". 

Por isso, enfatiza o autor: 

"Em cinco anos prescreve o direito do funcionario de plei
tear sua reintegrac;:ao judicialmente. Seria incompreensivel que, veda
da a via judicial, ficasse aberta, como direito, a via administrativa para 
o mesmo objetivo de reintegrac;:ao". 
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No entanto, a seguir elucida o ilustre Consultor: 

"Sem embargo, se ocorresse caso excepcional, a saber, se 
somente ap6s a prescri~o da ac;6o tenha surgido prova segura para o 
servidor mostrar a ilegalidade de sua demissao, em tal caso, o processo 
de revisao poder-se-ia instaurar. E que, a rigor, nao poderia falar, a qui 
em prescri~o, pois as a~oes tutelares do direito somente come~am a 
correr "da data em que poderiam ter sido propostas" (Cod. Civil, art. 
177, in fine). 

E a aplic~o. ao caso, do principia da "actio nata", segun
do o qual o prazo para a prescri~ao come~a a fluir a partir do nasci
mento da a~o. 

E e este, a nosso ver, o correto equacionamento do pro-
blema. 

Alias, Alberto Bonfim faz referencia a este posicionamen
to, fazendo ver que ai situou-se o problema no justo Iugar, ao destacar 
o entao Consultor Geral, que o prazo quinquenal para a prescri~ao do 
direito a revisao do processo administrativo se conta a partir da data 
do fato que justifica o pedido. (Obra citada, p. 127) 

E que a prescri~ao (ou a decadencia) pressupoe urn direito 
ja nascido e que nao se efetiva por falta de exerc(cio de seu titular. 
Vale dizer, s6 ocorre quando se constata a inercia do titular de urn di
reito ja existente, durante certo lapso de tempo assinalado em lei. to 
principia de que "dormientibus non sucurrit jus". 

E, nessa linha de racioclnio, inaceitavel se nos afigura a 
formula que, singelamente, de como prescrito o direito de revisao em 
cinco--anos, contados a partir do ato punitivo. 

Segundo o nosso diploma estatutario, o direito de revisao 
surge somente nos casos enumerados no artigo 220, I, II e Ill. E e cer
to que a ocorrencia dessas circunstancias, pode verificar-se a qualquer 
tempo, mesmo muitos anos ap6s o ato que efetivou a puni~ao. 

Lembramos a respeito, a hip6tese mencionada por Alberto 
Bonfim: 
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"Se o funcionario e demitido, por exemplo, por erro de 
pessoa, e, rna is tarde e descoberto 0 verdadeiro autor do delito funcio
nal, cabe-lhe, a partir do conhecimento deste fato, durante 5 anos, o 
direito de pleitear a revisao do processo, para lhe ser proclamada a 
inocencia". (Obra cit. p. 128) · · 

Nesse caso, se a descoberta se der depois de decorridos 
mais de cinco anos do ato punitivo, nao se podera falar que esta pres
crito o direito de revisao, pois nao estara configurada a inercia de seu 
titular. Somente a partir deste fato, atraves do qual evidenciar-se o 
erro havido na aplicar;:ao da pena, e que pode ter inlcio a contagem do 
prazo prescricional. 

Em verdade, nao ha uma determinac;§o legal expressa que 
nos permita considerar iniciado o prazo no proprio ato punitivo. Ao 
contrario, o Estatuto, ao prever a revisao em qualquer tempo, revela 
urn inequ(voco reconhecimento de que, mesmo ultrapassado o lapso 
de cinco anos do ato punitivo, podem surgir novas evidencias e novos 
fatos que conduzam a reformul~o da penalidade imposta; 

0 aparecirnento desses fatos ou dessas circunstancias, a 
qualquer tempo, ~ que deve marcar o termo inicial para a prescric;ao 
do di rei to a revisao. 
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Af;AO DE DESPEJO INTENTADA. EM CONLUIO COM 0 R~U. COM 0 
OBJETIVO DE LOGRAR PRORROGAf;AO DO PRAZO DE VALIDADE DE 
ALVARA DE CONSTRUf;AO. NECESSIDADE DE PR~VIA RESCISAO DE 
SENTENf;A QUE DECRETOU 0 DESPEJO, PARA LEGITIMAR A ANULA
f;AO DO ATO DE APOSTILAMENTO DO ALVARA PRORROGANDO SEU 
PRAZO DE VALIDADE. INTERESSE JURfDICO DA MUNICIPALIDADE 
NA Af;AO RESCISORIA DA SENTENf;A PROFERIDA NA Af;AO DE DES
PEJO - ART. 485, nl? Ill, DO C. P. C. 

ACORDAO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de RESCISORIA DE 
SENTENCA n9 84.230, da comarca de SAO PAULO, em que e autora 
MUNICIPALIDADE DE SAO PAULO e reus PAULO DE CAMPOS 
MARINHO e PAULINA RIBEIRO DASILVA: 

A C 0 R D A M, em Quarta Camara do Segundo Tribunal de 
Al~ada Civil, par vota~§'o unanime, rejeitar as preliminares. E, par 
maioria de votos, julgar procedente a ~§'o. 

1. A Municipalidade de sao Paulo promove contra Paulo de Cam
pos Marinho e Paulina Ribeiro da Silva, com fundamento nos artigos 
485, n9 Ill, segunda parte, e 487, n9 II, ambos do C6digo de Processo 
Civil, a presente a~ao rescis6ria de senten~a proferida em acao de des
pejo que o primeiro co-reu intentou contra a segunda e cujo processo, 
segundo alega, resultou de colusao entre os litigantes. 

Diz a postulante, em resumo, que, em 28 de dezembro de 
1971, Paulo de Campos Marinho requereu a aprovacao de plantas para 
a construc;ao de um ediHcio de apartamentos em terreno situado a rua 
Paris, n9 593, e que ele culminou par obter a alvani n9 14.740, autori
zando-o a levantar um predio com dezenove andares. Esse alvara, nos 
termos da lei municipal n9 7.805/72, tinha o prazo de validade de um 
ana, a contar da data da sua expedi~ao, eo interessado o recebeu em 7 
de dezembro de 197 4. 

Em 30 de agosto de 1976, o mencionado co-reu protocolou re
querimento em que pediu a substituic;§'o das plantas originais, a fim de 
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atender as exigencias da legislac;ao pertinente a prevenc;ao contra incen
dios. Nessa oportunidade, esclareceu ele que o prazo de validade do 
alvara n9 14.740 estava suspenso, porquanto pendia uma ac;a'o de des
pejo pela qual pleiteava a desocupa~o da casa entao existente no ter
rene onde intentava edificar o predio de apartamentos, a qual havia 
sido locada a co-re Paulina Ribeiro da Silva. Para comprovar o esclare
cirnento, Paulo de Campos Marinho exibiu c6pias da inicial e do man
dado de citac;ao expedido nos autos da aludida ac;ao de despejo movida 
contra a indigitada locataria e, em seguida, por solicitac;a'o da autorida
de administrativa e para o fim de revalidac;ao do alvara, tambem apre
sentou c6pia de petic;ao datada de 27 de dezembro de 1976, atraves da 
qual comunicara ao MM. Juiz de Direito da 14\1 Vara Cfvel que naquela 
rnesma data recebera as chaves da casa. Em face disso, o co-reu obte
ve, mediante apostilamento, a prorrogac;ao do prazo de validade do 
alvara ate 20 de dezembro de 1977. Essa nova data - esclarece a auto
ra - "foi obtida contando-se o que restava do prazo original (urn ano 
menos oito dias, transcorridos entre a expedic;a'o do alvara, em 7 de 
fevereiro de 1974, e a distribuic;ao da ac;ao de despejo, em 15 de feve
reiro de 1974), a partir da desocupac;ao do im6vel, ou seja, de 28 de 
dezembro de 1976". Tal concessao, segundo a inicial, tinha amparo 
no artigo 527, § 29, letra "a", da lei municipal n9 8.266/75 ("C6digo 
de Edificac;oes"). A partir dal, o requerimento de substituic;ao de plan
tas teve tramitac;ao e, quando o procedimento administrative por via 
dele instaurado (o numero 453.804/76) se encontrava no DepartafYlen
to Judicial da Secretaria dos Neg6cios Jurfdicos, verificou-se que o pro
cesso da ac;ao de despejo resultara de conluio fraudulento entre as par
tes que nele figuraram. 

Nesse passo, a Municipalidade de Sao Paulo passa a enunciar as 
provas que, a seu ver, evidenciam a colusao. Assim, a data em que a 
locataria outorgou procurac;ao ao advogado que viria a defende-la na
quela ac;ao (anterior ao ajuizamento da demanda e da pr6pria citac;a'o); 
sucessivas e injustificadas paralisac;oes do processo; demora na notifica
c;:§o da inquilina para deixar o predio; os causldicos constituldos pelos 
co-reus tinham escrit6rio comum e, por isso mesmo, varios documen
tos da causa foram datilografados na mesma maquina, conforme resul
tou comprovado atraves de exame grafotecnico; finalmente, a indigita
da locataria acabou por confessar o conluio, mediante escritura publica. 

Acrescenta a autora que, a epoca do ajuizamento da ac;ao de 
despejo, vigia a lei municipal n9 6.319, de 7/6/63, que "previa o mes-
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mo benef(cio outorgado pelo artigo 527, § 29, letra "a", da lei n9 
8.266/75, sendo inequ(voca, portanto, a finalidade illcita da CK;ao 
instaurada". Assim, "da invalidade e ineficacia da acao ordin~ria de 
despejo intemtada pelo primeiro suplicado contra a segunda, resulta
riam a consumCK;ao da caducidade do alvar~ n9 14.740, em 7 de feve
reiro de 1975, e a invalidade do apostilamento efetuado. Todavia, a 
anulacao do apostilamento, efetuado em razao de uma acao judicial, 
requer, como premissa nece~ria, a rescisao da sentenca proferida" 
(textual, fls. 7). 

Essas, na medida em que a s(ntese se tornou posslvel, os funda
mentos de direito e de fato do pedido de rescisao contida na inicial. 

A causa foi atribu(da o valor de Cr$ 180.000,00, vindo a peca 
vestibular instru(da com 24 documentos (fls. 9/113, do 19 vol.). 

Citados os reus (fls. 121 e 124, do 19 vol.), somente o varao 
atendeu ao chamamento, ofertando contestacao (fls. 127/142, do 19 
vol.) e exibindo varios documentos (fls. 143/160, do 19 vol.). A co-re 
quedou-se revel, conforme certificado a fls. 162, do 29 vol.. 

Alega o contestante, preliminarmente, ilegitimidade ativa "ad 
causam" da autora, descabimento da presente ac§o e inepcia da inicial. 

A ilegitimidade decorreria do fato de nao ter a autora figurado 
como parte na acao de despejo, nao se lhe podendo atribuir, por outro 
lado, a condicao de "terceiro juridicamente interessado". Sob esse ul
t imo aspecto, assevera o co-reu que o interesse s6 poderia advir de 
eventual preju(zo causado pela sentenca rescindenda. Rescindlvel que 
fosse o veredicto, subsistiria, ainda assim, a pendencia judicial como 
causa interruptiva do prazo de validade do alvara, por isso que a inter
rupcao provem do simples fato da existencia do processo. 

Descabida seria a rescis6ria, no dizer do contestante, porque a 
acao de despejo, Ionge de ocultar intuito de fraudar a legisiCK;ao muni
cipal, traduziu apenas o exerc(cio normal de urn direito. E que, se a 
propria Municipalidade nao negou, em seu articulado inicial, a existen
cia do vinculo locatlcio entao vigorante entre as partes que atuaram na 
ac§o de despejo, outro remedio processual nao socorria o locador se
nao o daquela medida judicial para desalojar a co-re. 
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Por ultimo, a im!pcia da inicial consistiria na impossibilidade 
juridica do pedido, pelas mesmas razoes que embasam a primeira pre
liminar. 

Quante ao merito, diz o co-reu, em resumo, que nao se lhe ofe
recia outre meio para desalojar a co-re senao promovendo-lhe uma 
~o de despejo, uma vez que ela, na qualidade de locataria do predio 
existente a rua Paris, n9 593, se recusava a desocupa-lo voluntariamen
te, embora ciente de que ele, senhorio, dele necessitava para levantar o 
ediflcio de apartamentos. Dai porque inocorreu simula<;ao, ou fraude 
na propositura daquela demanda. A seguir, o contestante critica o 
comportamento da Municipalidade, que se desviou do aspecto jur(dico 
do projeto substitutive para esmiu(far-lhe, indebitamente, pormenores 
tecnico-arquitetonicos e, em seguida, induzir a co-re a denunciar, me
diante escritura publica, um conluio que nunca existiu. A prop6sito, 
assinala o co-reu que o aludido documento esta referto de inverdades, 
principalmente nas asser(fCSes de que a declarante e analfabeta - quan
do, na verdade, ela nao 0 e - e de que 0 contestante nao dispunha de 
recursos financeiros para encetar o empreendimento a que se propusera. 

Ap6s a replica (fls. 114/176 do 19 vol.), tomou-se o depoimen
to pessoal do reu varao (fls. 194 e verso, do 19 vol.) e, a pedido do 
ilustre patrono deste, foram inquiridas cinco testemunhas (fls. 194v9/ 
196 do 19 vol.). 

As partes ofereceram razoes finais (fls. 212/214 e 216/224, do 
29 vol.) e, em seguida, a douta Procuradoria Geral da Justi(fa sugeriu, 
preliminarmente, a conversao do julgamento em diligencia, para que 
esclarecida fosse a data do transite em julgado da decisao rescindenda 
e, no merito, opinou pela rejei(fao das preliminares e pela procedencia 
da a(fao (fls. 226/231). 

Por despacho foram requisitados e apensados ao 29 volume os 
autos do procedimento administrative n9 453.804/76, sobre o qual os 
dignos procuradores dos litigantes foram instados a se manifestar, s6 o 
fazendo o do co-reu (fls. 249/253, do 29 vol.). 

0 dr. Procurador da Justi(fa reiterou o parecer que antes exara
ra e, depois, a Divisao de Comunica<;oes da Prefeitura Municipal de 
Sao Paulo prestou os esclarecimentos de fls. 258/259, do 29 vol.. 
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Por ultimo, a im!pcia da inicial consistiria na impossibilidade 
juridica do pedido, pelas mesmas razoes que embasam a primeira pre
liminar. 

Quante ao merito, diz o co-reu, em resumo, que nao se lhe ofe
recia outre meio para desalojar a co-re senao promovendo-lhe uma 
~o de despejo, uma vez que ela, na qualidade de locataria do predio 
existente a rua Paris, n9 593, se recusava a desocupa-lo voluntariamen
te, embora ciente de que ele, senhorio, dele necessitava para levantar o 
edificio de apartamentos. Dai porque inocorreu simula<;ao, ou fraude 
na propositura daquela demanda. A seguir, o contestante critica o 
comportamento da Municipalidade, que se desviou do aspecto jur(dico 
do projeto substitutive para esmiu(far-lhe, indebitamente, pormenores 
tecnico-arquitetonicos e, em seguida, induzir a co-re a denunciar, me
diante escritura publica, urn conluio que nunca existiu. A prop6sito, 
assinala o co-reu que o aludido documento esta referto de inverdades, 
principalmente nas asser(foes de que a declarante e analfabeta - quan
do, na verdade, ela nao 0 e - e de que 0 contestante nao dispunha de 
recursos financeiros para encetar o empreendimento a que se propusera. 

Ap6s a replica (fls. 174/176 do 19 vol.), tomou-se o depoimen
to pessoal do reu varao (fls. 194 e verso, do 19 vol.) e, a pedido do 
ilustre patrono deste, foram inquiridas cinco testemunhas (fls. 194v9/ 
196 do 19 vol.). 

As partes ofereceram razoes finais (fls. 212/214 e 216/224, do 
29 vol.) e, em seguida, a douta Procuradoria Geral da Justi(fa sugeriu, 
preliminarmente, a conversao do julgamento em diligencia, para que 
esclarecida fosse a data do transite em julgado da decisao rescindenda 
e, no merito, opinou pela rejei(fao das preliminares e pela procedencia 
da a.;:ao ( fls. 226/231). 

Por despacho foram requisitados e apensados ao 29 volume os 
autos do procedimento administrative n9 453.804/76, sobre o qual os 
dignos procuradores dos litigantes foram instados a se manifestar, s6 o 
fazendo o do co-reu (fls. 249/253, do 29 vol.). 

0 dr. Procurador da Justi(fa reiterou o parecer que antes exara
ra e, depois, a Divisao de Comunica<;oes da Prefeitura Municipal de 
Sao Paulo prestou os esclarecimentos de fls. 258/259, do 29 vol.. 
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E o relat6rio. 

2. Desnece~ria, "data venia", a conversao do julgamento em 
diligencia sugerida pela douta Procutadoria Geral da Justic;:a. 

A intimac;:ao da sentenc;:a rescindenda ocorreu em 3 de setem
bro de 1976, conforme se ve da certidao que por c6pia se encontra a 
fls. 78, do 19 volume. Esse dia recaiu numa sexta-feira e, assim, o pra
zo para a interposic;:ao da apelac;:ao findou-se no dia 20 daquele mes e 
ano (segunda-feira). Mas, esse recurso nao foi interposto. E a presente 
ac;:§o rescis6ria, aforada no dia 12 de setembro de 1978, sem duvida o 
foi dentro do bienio de que trata o artigo 495 do C6digo de Processo 
Civil. 

3. Das preliminares arquidas na contestac;:§o, s6 a primeira eater
ceira - por sinal, parcialmente entrosadas entre si, no que diz com o 
interesse de agir - e que realmente podem ser havidas como tais, por 
isso que a segunda ja envolve o pr6prio merito, ou, pelo menos, com 
ele tangencia intimamente. 

Evidente, no caso, o interesse juridico da autora como terceira. 
Esse aspecto restou destacado como particular relevo na pec;:a introdu
t6ria do processo, ou seja, no t6pico em que se consignam os resulta
dos da invalidac;:ao administrativa do apostilamento da prorrogac;:ao da 
validade do alvara, providencia essa que s6 encontrara seguro respaldo 
no pronunciamento judicial aqui almejado (fls. 7, n9 13, do 19 volu
me). Denegada que fosse a pretend ida rescisao, a autora nao teria co
mo invalidar aquele ato e, assim, a manutenc;:ao do decis6rio rescinden
do lhe seria prejudicial. Tanto basta para situa-la como terceira juridi
camente prejudicada, conforme decidiu o Egregio Tribunal de Justic;:a 
(cf. "Revista de Jurisprudencia do Tribunal de Justic;:a de sao Paulo", 
32/184). 

Nao e exata, com a devida venia, a asserc;:ao de que o interesse 
juridico da postulac;:ao s6 poderia advir da rescisao pura e simples da 
sentenc;:a e que, no caso, ainda que rescindido seja o veredicto, subsis
tiria, integro no remanescente, o processo da ac;:ao de despejo como 
fato interruptivo do prazo de validade do alvara. AI reside, justamen
te, 0 maior equ(voco do reu contestante. 
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Com efeito, o pedido de rescisao tern como fundamento o 
artigo 485, n9 Ill, do C6digo de Processo Civil, que faculta a descons
tituic;:ao da sentenc;:a de merito resultante de processo em que houve 
colusao entre as partes, com a finalidade de fraudar a lei. 

Entretanto, malgrado aluda o dispositive citado a rescindibili
dade da sentenc;:a, o alcance do juizo rescis6rio e muito mais amplo, 
pois afeta todo o processo tido como fraudulento. Oaf a observ~o 
de BARBOSA MOREIRA: - "Na lic;:a'o da doutrina, a decisao que o 
juiz ha de proferir, para obstar o objetivo das partes, quer se trate de 
simulac;:ao, quer de fraude a lei, e a de anulat;a"o do processo" (cf. "Co
mentarios ao C6digo de Processo Civil", ed. Forense, 1974, 59 volu
me, pag. 111 ). 

E, realmente, o ja mencionado artigo 485, n9 Ill, hade ser in
terpretado em harmonia com a regra do artigo 129, segundo o qual, 
"convencendo-se, pelas circunstancias da causa, de que o autor e reuse 
serviram do processo para praticar ato simulado, ou conseguir fim 
proibido por lei, o juiz proferira sentem;a que obste aos objetivos das 
partes". Es5e ultimo preceito, que substancialmente reproduz a norma 
que se continha no artigo 115 do Estatuto Processual Civil de 1939, 
tern sua origem ligada ao artigo 655 do C6digo de Processo Civil por
tugues, "in verbis": -"Quando a conduta das partes ou quaisquer cir
cunstancias da causa produzam a convicc;:a'o segura de que o autor eo 
reu se serviram do processo para praticar urn ato simulado, ou para 
conseguir urn fim proibido por lei, a decisao deve obstar ao objetivo 
anormal prosseguido pelas partes". Ora, como anotou JOSE ALBER
TO DOS REIS, tal decisao que obstara ao triunfo da manobra sera a 
que anule o processo, "porque se o juiz apenas da por improcedente a 
ac;:ao, fara exatamente o jogo fraudulento das partes" ("apud", PE
DRO BATISTA MARTINS, "Comentarios ao C6digo de Processo Ci
vil", ed. Forense, 1960,2<? vol., pag. 50). 

De tal arte, pelos mesmos motives acima deduzidos, nao se po
dera falar em impossibilidade jur(dica do pedido. 

Ficam, pois, rejeitadas as preliminares. 

4. Quanta ao merito, a procedencia da ac;:§'o se afigura irrecusavel, 
tal e a riqueza de elementos probat6rios que evidenciam o conluio ha
vido entre os co-reus no processo de despejo. Confessou-o a co-re 
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Paulina mediante escritura publica (fls. 111/112, do 19 vol.), cujo teor 
foi timidarnente impugnado, mesmo assim em t6picos meramente se
cundcirios e sem qualquer significado para o deslinde da causa, como, 
por exemplo, aquele em que a confitente abordou supostos problemas 
financeiros do co-reu contestante. 

A par dessa confissao - cujo suposto induzimento, alias, nao 
resultou provado - a evidencia do conluio ganha especial realce no fa
to de que os advogados que patrocinaram os interesses aparentemente 
opostos dos co-reus, na a.;ao de despejo, tern, ou tinham a epoca urn 
escrit6rio comum, conforme seve da carta de fls. 91, do 19 volume, 
subscrita pelo Primeiro Secretario da Subsec;ao da Ordem dos Advoga
dos do Brasil. Nao causa especie, pois, que algumas pec;as do processo 
tenham sido datilografadas na mesma maquina e revelando ate mesmo 
identicos habitos datilogrcificos, como demonstrado ficou no laudo de 
fls. 95 e seguintes do 19 volume. 

Significativa prova da simulat;ao reside, por igual, na circuns~ 
tancia de que a co-re Paulina, ao constituir procurador para defende-la 
na ac;ao de despejo, especificamente, o fez quando esta nem ao mesnos 
fora ajuizada ... (fls. 36 e 60, do 19 volume). 

Vencido, por certo, pela forc;a de tamanhas evidencias, apegou
-se o reu contestante a existencia de urn contrato de locac;ao firmado 
entre ele e a co-re aqui revel. Ora, entao e de se questionar, neste pas
so: se realmente subsistia 0 vinculo locatlcio, a epoca da propositura 
da ac;a"o de despejo, por que motivo se engendrou o simulado litlgio? 
Razao nao haveria para o expediente escuso. 

Admitindo-se, contudo, que na ocasiao subsistisse o ajuste, ain
da assim restaria patente a conclusao de que a demanda foi ajuizada 
nao com o objetivo de desalojar a inquilina, mas, sim, como de frau
dar a legislac;ao municipal, a fim de provocar a suspensao do prazo de 
validade do alvara. Ter-se-ia, em outras palavras, uma pretensao apa
rente a mascarar urn "desideratum" oculto. 0 que explica, sem duvi
da, o fato de haver a co-re Paulina permanecido no im6vel com dois 
filhos, mesmo depois de decretado o despejo, sendo que urn deles ain
da r.ecebeu, mais tarde, a quantia de Cr$ 4.500,00 a titulo de auxllio 
para mudar-se. 
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Ante o exposto, julga-se procedente a a~o, a fim de rescindir 
a sentenc;:a e proclamar a total nulidade do processo em que eta foi 
proferida, arcando os reus com o pagamento das custas processuais e 
honorarios advocatlcios, estes arbitrados em 15% sobre o valor atribu{
do a causa. 

Ap6s o transito em julgado deste ac6rdao, envie-se c6pia ao 
Conselho de Disciplina da Subsec;:ao da Ordem dos Advogados em sao 
Paulo, acompanhada de c6pia do documento de fls. 91 do primeiro 
volume. 

5ao Paulo, 5 de maio de 1981. 

BARBOSA PEREIRA FILHO 
Presidente vencido, com voto 

declarado em separado 

LOTHAR 10 OCT A VIANO 
Relator 

HERMES PINOTTI 
Vencedor com voto 

declarado em separado 
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DECLARACAO DE VOTO VENCIDO 

RESCIS6RIA DE SENTENCA N~ 84.230- SAO PAULO 

BARBOSA MOREIRA, comentando a colusao entre as partes 
em fraude a lei, ensina que "esta hip6tese de rescindibilidade relacio
na-se com o preceito do art. 129, segundo o qual, convencendo-se, pe
las circunstancias da causa, de que autor e reu se serviram do processo 
para praticar ato simulado ou conseguir fim proibido por lei, o juiz 
proferira senten«fa que obste aos objetivos das partes" (Comentarios, 
vol. V/111). E prossegue o mestre: ''na li«fao da doutrina, a decisao 
que o juiz ha de proferir, para obstar ao objetivo das partes, quer se 
trate de simUiaefaO, quer de fraude ~ lei, e a anula«f3"o do processo". 
No mesmo sentido e a li«fao de PEDRO BATISTA MARTINS e JOSE 
ALBERTO DOS REIS, citada pelo mesmo comentarista. 

Da( por que ARRUDA ALVIM; comentando o art. 129 do C6-
digo de Processo Civil salienta " ... que a maneira de, efetivamente, 
obstar o jogo das partes e a anula«f3o do processo, pois, somente assim, 
estariam, efetivamente obstaculizados os resultados anormais colima
des no processo" (C6digo de Processo Civil Comentado, vol. V/192). 
Nao pode prosperar, portanto a preliminar de ilegitimidade ativa da 
autora, suscitada pelo n!u contestante, quando sustenta que a rescindi
bilidade atingiria tao-somente o veredicto, subsistindo a pendencia ju
dicial e, consequentemente, a causa interruptiva do prazo de validade 
do alvarct A rescindibilidade implica na anula«f3o de todo o processo, 
como forma de obstaculizar os efeitos anormais colimado pelas partes, 
de tal sorte que nao se poderia mais cogitar de causa interruptiva e, 
destarte, caduco estaria o alvara. Da( a legitimidade da autora, na con
di«f3o de terce ira, juridicamente interessada, nos termos do inciso II, 
do art. 487, do C6digo de Processo Civil, visto que o fundamento da 
a«f3o rescis6ria foi a colusao entre os reus que teriam simulado uma 
a«f3o de despejo com o prop6sito de conseguirem a prorroga«fao do 
prazo de validade do alvara de constru«faO. Nao ha cogitar, portanto, 
de ilegitimidade ativa ou de inepcia da inicial. 

0 descabimento da rescis6ria, que traduziu apenas o exerclcio 
normal de urn direito, visto que nao negada a existencia do vinculo 
locatlcio, ja diz respeito ao merito, e como tal sera apreciado. 
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Urn fato e incontroverso. Havia uma rela~o de loc~o entre 
os reuse a alega~o de Que a a~o de despeio teria resultado de colusao 
entre locador e locataria nao resultou demonstrada. A circunstancia 
deter a locataria outorgado procura~o a seu advogado, antes do ajui
zamento da ac;ao de despejo, nada prova. Os locadores costumam, 
antes do aiuizamento da demanda, manter entendimentos verbais com 
o locatario visando a desocupac;ao voluntaria do im6vel. Assim, e bern 
provavel Que a locataria, ciente da inten~o do locador, tivesse se acau
telado, buscando auem lhe defendesse diante da iminencia da ac;ao de 
despejo. 

Alega, tambem, a autora, Que os advogados das partes litigan
tes, na acao de despejo, tinham endereco comum. Mas nao se provou 
aualquer ajuste entre aqueles procuradores que denotasse a existencia 
de colusao e e de ser ressaltado Que o laudo de perlcia grafotecnica 
que constatou "maneirismos datilograticos de convergencia" nos tra
balhos apresentados pelo autor e reu na acao de despeio, foi obtido fo
ra do princfpio do contradit6rio, o mesmo ocorrendo com as declara
c;oes extraiudiciais de PAULINA RIBEIRO DASILVA, que se apresen
tou como analfabeta, Quando na verdade nao era. 

0 fato e que o vinculo de loca~o existia ha muitos anos e con
tinuava existindo. Nao podendo desocupar o im6vel coercitivamente 
- sob pena de cometer urn crime - s6 restava a PAULO DE CAMPOS 
MARINHO aiuizar a a~o de despejo. Como salientou o reu contes
tante, "auem alega fraude ou conluio, por outro lado, nao pode traba
lhar sobre hip6teses e cogitac;oes. Nessa materia a prova deve ser cui
dadosa, completa. Ora, a Municipalidade autora nao arrolou uma uni
ca testemunha, nem sequer se preocupou em fazer perlcias que, subor
dinadas ao princfpio do contradit6rio, pudessem revelar com idonei
dade a verdade dos fatos". 

Diante do exposto; rejeitadas as preliminares, julgo improce
dente a presente ac;ao rescis6ria, ficando a autora responsavel pela ho
noraria que fixo em 10% sobre o valor da causa, restitu Cdas as custas 
despendidas pelos vencedores. 

BARBOSA PEREIRA FILHO 
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DECLARACAO DE VOTO VENCEDOR 

RESCISORIA DE SENTENCA N9 84.230 - sAO PAULO 

Ficou provada a colusao prevista no art. 485, II, do CPC, com 
a finalidade de fraudar a le!lislac;ao municipal. No caso, o co-reu Paulo 
de Campos Marinho visou prorrogar a validade de alvara para constru
c;ao de predio de apartamentos, o Que somente seria conseguida com a 
comprovacao da existencia de ac;ao de despejo. Dal, entao, o conluio 
com a co-re Paulina, Que impediu a caducidade do referido alvara. 

A colusao ficou claramente demonstrada. Assim, a co-re Pauli
na confessou, atraves de escritura publica, que a ac§"o de despejo foi 
combinada e sua defesa seria feita por uma irma do co-reu Paulo de 
Campos Marinho, a quem este outor!lOU procurac;:ao para a ac;:ao de re
tomada do im6vel (fls. 38). Note-se que essa advO!lada teve contato 
pessoal com Paulina e ate a levou, em seu carro, a urn cart6rio na Rua 
Cardeal Arcoverde. Diz, ainda, a co-re ter ficado tres anos sem pa!lar 
aluquel e que recebeu Cr$ 4.000,00, como emprestimo, para efetuar 
a mudanc;:a. 

Note-se, e isso e importante, que OS advogados que patrocina
ram os interesses, conflitantes na aparencia, dos reus, tinham escrit6rio 
comum, conforme documento expedido pela Ordem dos Advogados 
do Brasil. E, mais do que isso, algumas pecas do processo de despejo 
foram feitas na mesma maquina, com identicos maneirismos datilogra
ficos e de estilo. 

Relevante consiqnar que a acao de despeio fundada em contra
to de locac§"o nao assinado pelo locador e desprovida de maiores pro
blemas, jurldicos ou de fato, teve processamento demorado, conforme 
salientou o douto Procurador da Justic;:a (fls. 230), sendo inusitada a 
circunstancia da co-re Paulina, pessoa simples e semi-analfabeta, ter, 
com estranha diligencia, outorgado procurac;:ao, com o fim especlfico 
de defende-la em ac;:ao de despejo, quando esta sequer havia sido pro
pasta. 

Certo que a escritura publica eo laudo pericial foram produzi
dos unilateralmente pela autora da rescis6ria, mas o co-reu Paulo de 
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Campos Marinho, de modo sintomatico, nao se interessou em dimi
nuir seu valor atrav~s de contraprova que fosse pertinente, inclusive 
com requerimento de novas exames grafotecnicos. 

A vista do exposto, esta evidenciado o conluio entre os reus, 
com a finalidade de fraudar a legisiCM;cio municipal e obter a suspensao 
do prazo de validade do alvara. Da( porque o meu voto julga a ac;ao 
procedente para o fim de rescindir a sentenc;a e declarar nulo todo o 
processo de despejo, acompanhando, integralmente, a manifestac;ao do 
eminente relator. 

HERMES PINOTTI 
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ACQRDAO. EMBARGOS INFRINGENTES 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS IN
FRINGENTES EM RESCISQRIA DE SENTENCA n9 84.230, da 
comarea de SAO PAULO, em que e embargante PAULO DE CAMPOS 
MARINHO e embargadas MUNICIPALIDADE DE SAO PAULO e 
PAULINA RIBEIRO DASILVA: 

A C 0 R DAM, em Segundo Grupo de Camaras do Segundo 
Tribunal de Alc;:ada Civil, por maioria de votos, rejeitar os embargos. 

Adotado relat6rio do venerando ac6rdao embargado, fls. 270, 
acrescenta-se que, com base no eminente voto minoritario, o reu mani
festou embargos infringentes, no prazo, fls. 290, para improcedencia 
da rescis6ria. Embargos bern processados. 

Eo relat6rio. 

Rejeitam-se os embargos, fls. 290, para prevalecer por seus fun
damentos o venerando ac6rdao embargado, fls. 270. 

0 Juiz Relator publicou estudo intitulado "Prova do Dolo 
atraves de lnd(cios" (em sua obra ''Estudos Atuais do Clvel e Comer
cia!"), onde conceitua os ind(cios como aquelas atuac;:oes que revelam 
a intenc;:ao do agente, e portanto o dolo, quando ocorrente. E que 
quando o agente se omite ou age daquela forma e porque normalmen
te esta animado daquela intenc;:ao, que entao se da como provada. Pro
vada atraves de indlcios. 

Cada ind(cio pode comportar outra explicac;:ao, como ocorreu 
no douto voto vencido, fls. 286. Mas a explicac;:ao mais naturale aque
la que pressupoe o dolo. E entao os ind(cios, no seu conjunto, conver
gindo para o dolo, convencem, inves de adotar-se para cada atitude do 
agente uma explicac;:ao diversa, menos natural. 

Essas noc;:oes vern no caso presente a talhe de foice. 

Ocorrem diversos indlcios, todos nos sentido do conluio entre 
o locador e a locataria, para urn processo de despejo simulado. Logo, 
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inves de aceitar o conluio como expliccw;ao, nao se pode aceitar para 
cada atitude de agente uma outra justificativa menos natural, dando-se 
como simples coincidencia essa concentra~ao de ind(cios. 

lndicaremos duas series de ind(cios, uns ja apontados no vene
rando ac6rdao e no voto vencedor, e outros nao destacados. 

Primeira. · Normalmente, o locador se empenha em que o pro
cesso de despejo tenha curso rapido. Deseja seu im6vel desocupado 
depressa. Mas no caso presente foi diferente. 0 processo de despejo 
esta xerocopiado de fls. 36 ate 90. Naquele processo houve julgamen
to antecipado de lide, sem provas em audiencia. Processo simples. E 
no entanto come~ou em fevereiro de 1974, eo locador s6 recebeu as 
chaves em dezembro de 1976. E essa demora nao encontra explic~ao, 
a nao ser admitindo-se o desejo do locador em que demorasse. Basta 
dizer ficou paralisado por dois anos, em dois perlodos, 1974/1975 e 
depois 1975/1976 (ver fls. 65/66 e 71/74). Nao ocorreu qualquer em
penho, qualquer reclama~ao do locador. Nao houve obstaculo algum. 
Simplesmente o locador parecia nao ter pressa. Eisa( ind(cios de que 
o processo de despejo nao era normal, mas apenas para suspender o 
prazo de validade do alvara municipal, para o locador adiar o in(cio da 
constru~ao do ediflcio de apartamentos. 

Segunda serie de ind(cios. E uma coincidencia de particulari
dades ind icando que os advogados do locador e da locataria agiam de 
comum acordo. Urn desses ind(cios e que a a~ao de despejo foi ajuiza
da em 15 de fevereiro de 1974, mas antes, na procura~o passada em 
cart6rio, tres dias antes, a locataria aludia ja a - "a~o de despejo que 
lhe move Paulo de Campos Marinho" (ver fls. 36 e 60). E mais. Essa 
procura~ao foi passada no cart6rio em 12 de fevereiro de 1974, e no 
dia seguinte nesse mesmo cart6rio foi feito o reconhecimento de firma 
do locador na procura~ao dele, no mesmo cart6rio. E ainda mais. 0 
parecer grafotecnico de fls. 96/109 indica que diversas p~as do pro
cesso de despejo, do autor e da re, parecem ter sido datilografados na 
mesma maquina de escrever e tamberri parecem ter urn s6 datil6grafo, 
pelas caracter(sticas datilograficas. Assim se conclui, de fato, exami
nando a inicial, a contesta~ao e guias de recolhimento do processo de 
despejo (ver fls. 36, 51, 58/59 e 61). E por ultimo temos o oflcio da 
OAB, fls. 91, noticiando que em 1977 aqueles do is advogados, do loca
dor e da locataria, tinham um s6 escrit6rio. Quer dizer, essa serie de 
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indicios faz no sentido de que naquele processo de despejo os dais 
advogados estavam trabalhando em conjunto. 

Entao todos esses indicios convencem do conluio das partes: 
o processo de despejo era para demorar mesmo, e por isso manipula
do por advogados agindo de comum acordo. Sua finalidade era, repe
te-se, estender o prazo de validade do alvara municipal para a constru
~o do locador. 

No sentido dessa prova indiciaria temos as declarac;:5es da re 
por escritura p(Jblica, fls. 111. 

E OS depoimentos colhidos em Juizo, fls. 194/197 nao infir
mam esse conjunto probat6rio. Em alguns pontos ate o fortalecem: 
por exemplo, que o reu tern irma por nome Terezinha, conforme decla
rado na fls. 111 v'? 

Presidiu o julgamento, com voto, o Juiz LOTHAR 10 OCT A
VIANO e dele participaram os Julzes ROBERTO RODRIGUES (Revi
sor), BARBOSA FILHO (Vencido) e HERMES PINOTTI. 

sao Paulo, 9 de fevereiro de 1982. 

VIEIRA MOTA 
Relator 
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LITJGIO POSSESSORIO ENTRE PARTICULARES SOBRE RUAS INTERNAS 
DE VILA - IMPOSSIBILIDADE JURiDICA DO EXERCJCIO DE QUALOUER 
POSSE PRIVADA SOBRE TAIS VIAS, POR CONSTITUIREM BENS PUBLICOS 
DE USO COMUM DO POVO, ARGUIDA PELA PREFEITURA, EM INTERVIN
DO NO FEITO - ARGUICAO ACOLHIDA NA SENTEN CA. COM A CONSE
QUENTE DECRETACAO DA CARENCIA DAS MEDIDAS POSSESSORIAS 
INTENTADAS PELOS LITIGANTES. 

SENTENCA 

Os autores da ac;:ao de manutenc;:ao de posse dizem em sua ini
cial que sao proprietarios exclusivos da Vila Sarzedas, sendo todos os 
im6veis que a compoem de sua propriedade, inexistindo qualquer ou
tro im6vel de propriedade de terceiros com frente para a referida Vila. 

Esclarecem que o im6vel de propriedade de Alfredo Ferreira 
Paulino possui sua frente para a Rua Conde de Sarzedas e confirma, 
digo, confina pelos fundos com a Vila Sarzedas. 

Cuida-se de saber se este reu, dada a situac;:ao de seu im6vel e a 
condic;:ao de proprietarios e legltimos possuidores de toda a Vila, res
saltada pelos autores, teria o direito de utilizar estas vias internas da 
Vila Sarzedas, para livre transito, abrindo uma garagem nos fundos de 
seu im6vel para a entrada e salda de velculos. 

Por outro lado, a Prefeitura, em todas as ac;:oes reunidas, vem 
insistindo no fato de que as ruas internas da Vila sao bens publicos nao 
sujeitos a apossamento. 

Examinando o caso, chego a conclusao de que efetivamente 
aos autores nao assiste razao. 

Na verdade, as vias internas da Vila Sarzedas tern todas as ca
racterlsticas de logradouros publicos, com o livre transito de morado
res. Sao ruas dotadas de calc;:amento e outros melhoramentos publicos 
confirmados pela prova colhida. Tratam-se de vias destinadas a entrada 
e salda de moradores, visitantes e fornecedores. Sao, assim, destinadas 
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ao transito publico hci muito tempo, pelo que se depreende, tornando
-se logradouros publicos independentemente de qualquer formalizac;:ao. 

E relevante notar que, quando a familia dos autores adquiriu 
as casas da Vila Sarzedas, tais vias internas ja existiam, sendo tambem 
existentes os melhoramentos publicos referidos, constituindo acesso 
natural a quem ao local se dirigia. 

Nao se alegue que tais ruas teriam sido vendidas, que a prova 
dos autos, data venia, nao leva a esta conclusao. Esta margem a qual
quer duvida, o largo, ruas e travessas da Vila Conde Sarzedas nao fa
ram alienadas a qualquer das partes compradoras''. 

A conclusao a que se chega, em face de todo o conjunto proba
t6rio, e de que os espac;:os destinados ao transito de velculos e pessoas, 
vias internas da Vila Sarzedas, ruas com todos os melhoramentos pu
blicos, tornaram-se bens de usa comum do povo, constituindo o domi
nio publico. Nao s6 moradores se utilizam destas vias, mas tambem vi
sitantes e fornecedores em geral, como e 6bvio. 

Os pr6prios reus, como confirma a prova dos autos, sempre 
transitaram livremente pelo local. 

E, passando tais ruas para o usa comum do povo, ficaram sob a 
tutela da Administrac;:ao Municipal que se se faz presente com servic;:os 
de calc;:amento, colocac;:ao de guias e sarjetas, agua e esgoto e coleta de 
lixo, conforme salientado a fls. 1.014. Os servic;:os prestados pela Ad
ministrac;:c]o Publica sao confirmados tambem par testemunha (fls. 372 
e 375 verso). 

Assim sendo, tratando-se as ruas internas da Vila Sarzedas de 
bens de usa comum do povo, e forc;:oso concluir que sabre elas nao po
dem os autores, como estao pretendendo com a ac;:ao de manutenc;:ao 
de posse, ou qualquer outra pessoa reclamar posse para evitar que pro
prietaries de im6veis que confinam pelos fundos com estas vias delas 
se utilizem, transitando livremente, como e 0 caso dos reus desta ac;:ao. 

0 pedido dos autores e juridicamente imposslvel, eis que nao 
podem pretender uma sentenc;:a que lhes mantenha a possa sabre bens 
publicos, ruas internas da Vila Sarzedas, impedindo que se construa a 
garagem discutida nos autos. 
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Nao me parece estivessem impedidos os moradores do local de 
construir a discutida garagem, estando unicamente obrigados a obser
var as limita~oes administrativas decorrentes da lei e impostas pelo Po
der Publico. Nada mais. 

As ruas internas da Vila Sarzedas sao, sem duvida, bens de uso 
comum do povo, na ace~o do art. 66, inciso I, do C6digo Civil. 

Muito embora respeitc1vel a opiniao dos autores da a~ao de rein
tegra~ao de posse (inicialmente proposta por ltagiba Santiago, prosse
guindo com seus sucessores) exposta a fls. 269/273, sustentando o ca
bimento da aludida a~ao e tambem procurando demonstrar que nao 
deveria a oposi~ao ser recebida em rel~ao a eles, creio que mais acer
tado eo ponto de vista defendido pela Prefeitura em suas alega~oes de 
fls. 1.011/1.023 dos autos de n9 219/68, em cujos argumentos tam
bern me baseio aqui para decidir. 

No meu entender, a a~ao de reintegra~ao de posse nao e a via 
adequada para a prot~ao de alegada servidao garantidora de livre tran
sito dos autores pelas vias internas da Vila Sarzedas, maxime levando 
em conta que a discussao gira em torno de bens publicos, bens de uso 
comum do povo. Nao ha reclamar servidao de passagem por vias publi
cas, onde 0 transito e livre. 

Assim, tanto quanto os autores da a~ao de manuten~ao de pos
se, os requerentes da a~ao de reintegra~ao tambem sao carecedores da 
a~ao, parecendo-me juridicamente imposslvel o seu pedido. 

Outro destino nao tern o interdito proibit6rio cuja extin~ao 
tambem se impoe por todos os motivos aqui mencionados. 

lsto posto, tendo em vista o mais que dos autos consta, aco
lhendo a oposi~ao manifestada pela Prefeitura Municipal de Sao Paulo, 
julgo os autores da manuten~ao de posse e os da reintegra~ao de posse 
carecedores das a~oes propostas, o que fa~o com fundamento no art. 
267, inciso VI, do C6digo de Processo Civil, julgando tambem extinto 
o interdito proibit6rio. Em consequencia, condeno os autores destas 
a~oes a pagarem aos reus honorarios de advogado que arbitro em 
Cr$ 70.000,00 (setenta mil cruzeiros), arcando como pagamento das 
custas das respectivas a~oes. 
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Os honorarios dos peritos que atuaram nos feitos, nos valores 
arbitrados, ficam a cargo dos autores da ac;:ao, cada qual devendo arcar 
como pagamento de metade do valor arbitrado. 

P.R.I. 

sao Paulo, 21 de setembro de 1983 

Fernando Antonio Ferreira Rodrigues 
Juiz de Direito. 
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