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EDITORIAL
ivenciar com afinco as honras 
de uma carreira deve ser um Vdos pontos de partida de todos 

nós, e, assim, vivemos com satisfação 
a retomada do nosso meio de comuni-
cação, a revista CAUSA PÚBLICA.

Poderíamos esquecer o passado e 
lançar algo novo, o que seria até 
possível, posto que há 10 anos esse 
importante meio de expressão deixou 
de ser publicado.

Mas não, acreditando que estamos 
nesse momento na Associação de 
passagem e que muitos vieram antes 
de nós para que pudéssemos chegar 
a esse momento, entendemos ser 
importante darmos continuidade ao 
caminho que outrora foi traçado, cami-
nho de luta e de retidão na defesa da 
carreira de Procurador do Município.

A retomada da revista CAUSA 
PÚBLICA significa mais um tijolo 
nessa grandiosa obra sem fim, que 
procura em primeiro plano defender os 
Procuradores e suas prerrogativas, 
mas, com o objetivo fundamental 
garantir aos Procuradores do 
Município de São Paulo condições de 
que possam exercer a sua função 
pública com independência, autono-
mia e com liberdade, para que seja 
possível a defesa do interesse público 
da coletividade paulistana.

Mas, para que esse meio de expres-
são tivesse a grandiosidade de nossa 
carreira tivemos que inovar.

Modificamos a linguagem jornalística, 
o projeto gráfico e as divisões das 
matérias. Criamos um logo representa-
tivo de nossa luta.

Tais modificações objetivam tornar a 
nossa revista seja de fácil leitura, 
acessível a vários grupos de pessoas, 
para que não somente nós, mas a 
sociedade paulistana conheça quem é 
o Procurador do Município, o que faz e 
o grau de importância que temos em 
face dos interesses que defendemos.

Mas, como não poderia ser diferente, 
criamos um conselho editorial de 
grandes expoentes do Direito Público, 
Procuradores do Município por 
excelência, os quais deram um grau de 
qualidade a esse trabalho.

Então, a nossa Associação terá, com a 
retomada da revista Causa Pública, um 
verdadeiro documento comprobatório 
da excelência de nossos colegas, 
Procuradores do Município, os quais 
sempre representaram com dignidade, 
honradez e competência a defesa do 
interesse público, ou seja, um verda-
deiro documento compatível com 
essa história.

Parabéns aos Procuradores do Muni-
cípio de ontem, de hoje e de sempre.

Carlos Figueiredo Mourão
Presidente
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UMA 
PARA A APMSP

NOVA IMAGEM

A nossa Associação é formada por Procuradores que defendem 

os interesses da coletividade paulistana e precisava de um 

símbolo representativo dessa luta. Assim, respeitada a interpreta-

ção oficial do brasão municipal, a partir do qual a imagem central 

foi concebida, apresentamos a nova imagem da Associação dos 

Procuradores do Município de São Paulo, que no âmbito associa-

tivo simboliza o braço forte do Procurador na luta diária, armado 

para desempenhar a sua função pública essencial.
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PROCURADORES DO 
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO:

 479 ANOS DE HISTÓRIA

Carlos Eduardo Garcez Marins
Procurador do Município de São Paulo

magine o leitor o fim do mundo... Isto era o Planalto Piratiningano em 1532. Sim, 
para D. Martim Afonso de Sousa, fidalgo e futuro Vice-Rei das Índias,  habitante Ida mais cosmopolita cidade européia do século XVI: Lisboa, principal entreposto 

comercial do luxo oriental daquele tempo, este planalto perdido, inçado de feras e de 
tribos de índios antropófagos, era definitivamente o fim do mundo. Paradoxalmente 
seu sítio era estratégico, posto que constituía a chave da posse de vastos territórios 
ao longo do impreciso traçado meridional da Linha de Tordesilhas, para além da 
muralha aspérrima da serrania de Paranambiaçava; por isso, ciente, como plenipo-
tenciário d'El Rei, dos projetos imperiais da Coroa, D. Martim galgou com João 
Ramalho e Tibiriçá a perigosíssima Trilha dos Guaianases, com esforço homérico, 
para povoar-lhe o sertão desconhecido, de modo a garantir que a Portugal e não a 
Castela coubesse o território a constituir a Capitania de São Vicente, que se 
pretendia estender até o Prata, nossa fronteira natural ao Sul, o que só se efetivou 
por completo e brevemente, sob D. João VI e D. Pedro I. Para tanto fundou na data 
supositícia de 10 de outubro de 1532, já no Planalto, onde e quando também 
assinou cartas de data, a Vila de Piratininga, com a criação imprescindível do 
correspondente Concelho, e eleição e posse de seus membros. Dentre estes estava 
o primeiro Procurador do Concelho deste Município, ao depois nomeado Vila de 
Santo André da Borda do Campo, Vila de São Paulo do Campo, ou de São Paulo de 
Piratininga, ou de São Paulo dos Campos de Piratininga (designação essa a 
constante de seu foral, outorgado em 5 de setembro de 1558), Vila em 1711 elevada 
à dignidade de Cidade, com o nome de São Paulo, que em 1823 recebeu por 
invulgar mercê de D. Pedro I o título de “Imperial Cidade”. 

No caos do sertão o Concelho implantou o mais longínquo tentáculo na América da 
mais moderna Administração Pública do mundo de então, que era a do Reino de 
Portugal e Algarves, o primeiro império mundial, sendo que a execução das 
Ordenações do Reino, do Direito Comum e das posturas camarárias coube 
basicamente ao Procurador do Concelho, o principal agente administrativo da 
Coroa e do Concelho em São Paulo, a par de ser verdadeiro “tribuno da plebe” do 
Município, posto que era a ele que recorria o Povo para pleitear ao Concelho de 
Vereação o acolhimento de seus interesses. Exemplo melhor não há do prestígio do 
Procurador do que o acatamento por seus pares camarários da proposta extrema 
feita pelo Procurador Francisco Pires, em sessão do Concelho de 20 de setembro de 
1557, da própria mudança da sede do Município de Santo André da Borda do 
Campo para São Paulo, onde ainda se encontra oficialmente desde 31 de março de 
1560, em circunstâncias que poderão ser mais minudentemente estudadas pelo 
leitor “in” ELEMENTOS PARA A HISTÓRIA DOS PROCURADORES DO 
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, edição comemorativa do quarto de século de criação 
da Procuradoria-Geral, publicada no sítio eletrônico oficial do Município de São 

Paulo (http://www.prefeitura.sp.gov.br/ 
cidade/secretarias/negocios_juridicos).
De fato, não passou despercebida a 
importância do Procurador do Concelho 
de São Paulo, que a partir de 1721 faria 
jus às honras de Cavaleiro-Fidalgo da 
Casa Real por ato de D. João V, ao 
Governador-Geral do Principado do 
Brasil, D. Jerônimo de Ataíde, 6.º Conde 
de Atouguia, herói da Guerra da 
Restauração de Portugal e um dos 
nobres mais prestigiados do Reino, 
quando fez repousar, com aplauso da 
Real Pessoa, os destinos de São Paulo, 
quase destruída pelas refregas da 
Guerra Civil (1641/1659), no arbítrio 
dúplice do Procurador e de um dos 
vereadores do Concelho. 

As Atas da Câmara Municipal, desde 
quando ainda estava o Município 
sediado em Santo André, são repositóri-
os privilegiados dos atos dos procurado-
res na defesa do Estado, seja a velar 
incessantemente pela construção, 
conservação e reparo de suas muralhas 
quinhentistas; seja a garantir o abasteci-
mento de gêneros à população; seja a 
impor o respeito ao Direito, inclusive pela 
implantação da forca, e à Moralidade 
Pública; seja  mediante proposição de 
iniciativas pioneiras de Interesse Público, 
como a de instalação da primeira casa 
de pasto, ou restaurante, da Vila.

Evidentemente, não é este o sítio para 
que o leitor delongue sua curiosidade 
sobre tais fatos. Basta aqui assinalar 
que a História do Município é indissociá-
vel da História de seus procuradores, 

6

em velocidade crescentemente descon-
certante desde o início da Segunda 
Revolução Industrial. 

Entrementes a remuneração mensal do 
Procurador, e pasme o leitor: só havia 
um Procurador no Município até 26 de 
dezembro de 1930, já finda a “Primeira 
República”, era condignamente signi-
ficativa, como se analisou com pequena 
delonga no livro citado, posto que ela 
representava, em 14 de novembro de 
1899, mais de um quarto do valor de 
uma casa de uso misto, modesta, no 
segundo mais valorizado subdistrito da 
Capital, v.g., e alçava a bem mais do 
que toda a renda mensal então auferida 
pelo correio geral no Município de 
Limeira. Assim se manteve para não 
desinteressar de todo as elites, cujos 
membros sempre acorreram a compor 
os quadros da Procuradoria, sendo de 
notar que por longos anos os velhos 
troncos familiares valeparaibanos 
salientaram-se no fornecimento de  pro-
curadores ao Município de São Paulo.

Com o advento do apodado "Estado 
Social de Direito" houve a correspon-
dente hipertrofia do aparato administra-
tivo do Município, de modo a ensejar a 
efetividade do direito a prestações de 
serviços públicos de toda a ordem, 
titularizado por crescente gama de 
segmentos do Povo. Da necessidade de 
fomento do custeio de tais serviços e do 
incremento da intervenção do Estado 
na Ordem Econômica, com a complexi-
ficação dos atos jurídicos de tanto 
decorrentes, houve notável e abrupto 
acréscimo do efetivo das procuradorias, 
que ao menos até 1958 contaram com 
unívoca orientação jurídica, sob a égide 
do Departamento Jurídico do Município 
de São Paulo, composto por expoentes 
de nossa cultura jurídica.

Em desserviço prestado a São Paulo, 
quando da Administração A. de Barros, 
a Lei n.º 5.531, de 17 de julho de 1958, 
atomizou o controlo unificado das 
procuradorias, com grave prejuízo da 
uniformidade de gestão das diversas 
procuradorias e conseqüentemente da 
harmonia dos atos jurídicos por essas 
realizados, com efeitos deletérios para a 
eficiência dessas unidades. Só a 
clarividência do Prefeito Jânio da Silva 
Quadros, alumiada pelo então 

Secretário dos Negócios Jurídicos: 
Cláudio Lembo, pôs cobro ao empirismo 
administrativo geral vigente, com a 
publicação da Lei n.º 10.182, de 30 de 
outubro de 1532, que cr iou a 
Procuradoria-Geral do Município de São 
Paulo, na esteira da recém-promulgada 
Lei Estadual n.º 478, de 18 de julho de 
1986, que organizou a Procuradoria-
Geral do Estado.

De então a esta parte os fatos deste 
quar to de século são cediços. 
Complexificou-se relativamente pouco 
a estrutura orgânica da Procuradoria-
Geral, porém são notórias as vitórias 
judiciais que vem de amealhar essa 
Procuradoria, bem como assinalável 
tem sido o incremento da arrecadação 
que propiciou ao Erário; isso sem me-
noscabo da cura do Patrimônio Público, 
da legislação e da Moralidade Pública, 
inclusive pelos pareceres de seus 
procuradores e mediante os processos 
administrativos disciplinares e correla-
tos que fez tramitarem.

Ora nova e rósea fímbria se descortina 
no horizonte institucional da Procu-
radoria-Geral, com a criação de sua 
Escola Superior de Direito Público 
Municipal, que com preclara visão em 
boa hora se gestou e da qual largos 
frutos se almejam.

Está a encetar-se a atualização jurídica 
da Procuradoria-Geral, ao cabo deste 
quarto de século e do balanço de 
atividades que naturalmente esse 
enseja. Espera-se seja digna da  
qualidade da vontade que a fará vir a 
lume e que seja bastante para garantir a 
São Paulo o prosseguimento da 
excelência dos serviços prestados por 
seus procuradores ao longo desse 
quase meio milênio de notável desvelo 
pelo Interesse Público, que a basto vêm 
de estadear a Procuradoria-Geral do 
Município de São Paulo aos cultores do 
Direito e da História.    

pelo simples fato de que estiveram 
sempre os atos desses na origem ime-
diata, ou mediata, da generalidade dos 
fatos mais significativos para a História 
de São Paulo.

 A partir de 1828, por força do disposto 
na Constituição de 25 de março de 
1824, art. 169, regulamentado pela Lei 
s/n.º de 1.º de outubro de 1828 (lei 
orgânica dos municípios do Império do 
Brasil), art.s 75, 80 e 81, o Procurador 
deixou de integrar a Câmara Municipal, 
que então também perdera o seu Juiz 
Ordinário e, com ele, a sua Função 
Judiciária típica. O Procurador não mais 
seria um dos homens bons que 
compunham pro honorem o Senado da 
Câmara como agentes políticos, tendo-
se então profissionalizado como 
empregado público da Câmara (não 
eram utilizadas então as terminologias: 
funcionário e servidor, como se 
depreende da Constituição citada, art. 
179, XXIX), aliás muito bem remunera-
do (Lei, referida, art. 81, in fine), nome-
ado para servir por quatro anos, com 
relevantes funções, dentre as quais 
avultavam o procuratório geral do 
Município e a arrecadação das rendas 
camarárias, com suas eventuais aplica-
ções. Assim foi durante todo o Império. 

É de notar-se que a estabilidade consti-
tucional dos servidores públicos só foi 
consagrada sob a égide da Constituição 
de 16 de julho de 1934.

Interessantemente, até a publicação do 
Ato n.º 71, de 29 de janeiro de 1900, não 
era mister para ter-se a condição de 
Procurador Judicial da Câmara o ser 
advogado. O Procurador podia servir-se 
de solicitadores de sua escolha para em 
seu nome presentar em Juízo o Muni-
cípio quando caso fosse, posto que sob 
a égide da Lei n.° 432, de 14 de novem-
bro de 1899 a Procuradoria Judicial da 
Câmara estava submetida a regime 
jurídico que guardava não poucas 
semelhanças com o dos cartórios, de 
natureza patrimonialista, haja vista que 
o pessoal do serviço da Procuradoria 
era empregado privado do Procurador. 
Tais  reminiscências da ant iga 
Administração foram a pouco e pouco 
sendo suprimidas, ante a necessidade 
de incremento da eficiência estatal em 
um mundo que passava por mutações 

ARTIGO ARTIGO



PROCURADORES DO 
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO:

 479 ANOS DE HISTÓRIA

Carlos Eduardo Garcez Marins
Procurador do Município de São Paulo

magine o leitor o fim do mundo... Isto era o Planalto Piratiningano em 1532. Sim, 
para D. Martim Afonso de Sousa, fidalgo e futuro Vice-Rei das Índias,  habitante Ida mais cosmopolita cidade européia do século XVI: Lisboa, principal entreposto 

comercial do luxo oriental daquele tempo, este planalto perdido, inçado de feras e de 
tribos de índios antropófagos, era definitivamente o fim do mundo. Paradoxalmente 
seu sítio era estratégico, posto que constituía a chave da posse de vastos territórios 
ao longo do impreciso traçado meridional da Linha de Tordesilhas, para além da 
muralha aspérrima da serrania de Paranambiaçava; por isso, ciente, como plenipo-
tenciário d'El Rei, dos projetos imperiais da Coroa, D. Martim galgou com João 
Ramalho e Tibiriçá a perigosíssima Trilha dos Guaianases, com esforço homérico, 
para povoar-lhe o sertão desconhecido, de modo a garantir que a Portugal e não a 
Castela coubesse o território a constituir a Capitania de São Vicente, que se 
pretendia estender até o Prata, nossa fronteira natural ao Sul, o que só se efetivou 
por completo e brevemente, sob D. João VI e D. Pedro I. Para tanto fundou na data 
supositícia de 10 de outubro de 1532, já no Planalto, onde e quando também 
assinou cartas de data, a Vila de Piratininga, com a criação imprescindível do 
correspondente Concelho, e eleição e posse de seus membros. Dentre estes estava 
o primeiro Procurador do Concelho deste Município, ao depois nomeado Vila de 
Santo André da Borda do Campo, Vila de São Paulo do Campo, ou de São Paulo de 
Piratininga, ou de São Paulo dos Campos de Piratininga (designação essa a 
constante de seu foral, outorgado em 5 de setembro de 1558), Vila em 1711 elevada 
à dignidade de Cidade, com o nome de São Paulo, que em 1823 recebeu por 
invulgar mercê de D. Pedro I o título de “Imperial Cidade”. 

No caos do sertão o Concelho implantou o mais longínquo tentáculo na América da 
mais moderna Administração Pública do mundo de então, que era a do Reino de 
Portugal e Algarves, o primeiro império mundial, sendo que a execução das 
Ordenações do Reino, do Direito Comum e das posturas camarárias coube 
basicamente ao Procurador do Concelho, o principal agente administrativo da 
Coroa e do Concelho em São Paulo, a par de ser verdadeiro “tribuno da plebe” do 
Município, posto que era a ele que recorria o Povo para pleitear ao Concelho de 
Vereação o acolhimento de seus interesses. Exemplo melhor não há do prestígio do 
Procurador do que o acatamento por seus pares camarários da proposta extrema 
feita pelo Procurador Francisco Pires, em sessão do Concelho de 20 de setembro de 
1557, da própria mudança da sede do Município de Santo André da Borda do 
Campo para São Paulo, onde ainda se encontra oficialmente desde 31 de março de 
1560, em circunstâncias que poderão ser mais minudentemente estudadas pelo 
leitor “in” ELEMENTOS PARA A HISTÓRIA DOS PROCURADORES DO 
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, edição comemorativa do quarto de século de criação 
da Procuradoria-Geral, publicada no sítio eletrônico oficial do Município de São 

Paulo (http://www.prefeitura.sp.gov.br/ 
cidade/secretarias/negocios_juridicos).
De fato, não passou despercebida a 
importância do Procurador do Concelho 
de São Paulo, que a partir de 1721 faria 
jus às honras de Cavaleiro-Fidalgo da 
Casa Real por ato de D. João V, ao 
Governador-Geral do Principado do 
Brasil, D. Jerônimo de Ataíde, 6.º Conde 
de Atouguia, herói da Guerra da 
Restauração de Portugal e um dos 
nobres mais prestigiados do Reino, 
quando fez repousar, com aplauso da 
Real Pessoa, os destinos de São Paulo, 
quase destruída pelas refregas da 
Guerra Civil (1641/1659), no arbítrio 
dúplice do Procurador e de um dos 
vereadores do Concelho. 

As Atas da Câmara Municipal, desde 
quando ainda estava o Município 
sediado em Santo André, são repositóri-
os privilegiados dos atos dos procurado-
res na defesa do Estado, seja a velar 
incessantemente pela construção, 
conservação e reparo de suas muralhas 
quinhentistas; seja a garantir o abasteci-
mento de gêneros à população; seja a 
impor o respeito ao Direito, inclusive pela 
implantação da forca, e à Moralidade 
Pública; seja  mediante proposição de 
iniciativas pioneiras de Interesse Público, 
como a de instalação da primeira casa 
de pasto, ou restaurante, da Vila.

Evidentemente, não é este o sítio para 
que o leitor delongue sua curiosidade 
sobre tais fatos. Basta aqui assinalar 
que a História do Município é indissociá-
vel da História de seus procuradores, 
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em velocidade crescentemente descon-
certante desde o início da Segunda 
Revolução Industrial. 

Entrementes a remuneração mensal do 
Procurador, e pasme o leitor: só havia 
um Procurador no Município até 26 de 
dezembro de 1930, já finda a “Primeira 
República”, era condignamente signi-
ficativa, como se analisou com pequena 
delonga no livro citado, posto que ela 
representava, em 14 de novembro de 
1899, mais de um quarto do valor de 
uma casa de uso misto, modesta, no 
segundo mais valorizado subdistrito da 
Capital, v.g., e alçava a bem mais do 
que toda a renda mensal então auferida 
pelo correio geral no Município de 
Limeira. Assim se manteve para não 
desinteressar de todo as elites, cujos 
membros sempre acorreram a compor 
os quadros da Procuradoria, sendo de 
notar que por longos anos os velhos 
troncos familiares valeparaibanos 
salientaram-se no fornecimento de  pro-
curadores ao Município de São Paulo.

Com o advento do apodado "Estado 
Social de Direito" houve a correspon-
dente hipertrofia do aparato administra-
tivo do Município, de modo a ensejar a 
efetividade do direito a prestações de 
serviços públicos de toda a ordem, 
titularizado por crescente gama de 
segmentos do Povo. Da necessidade de 
fomento do custeio de tais serviços e do 
incremento da intervenção do Estado 
na Ordem Econômica, com a complexi-
ficação dos atos jurídicos de tanto 
decorrentes, houve notável e abrupto 
acréscimo do efetivo das procuradorias, 
que ao menos até 1958 contaram com 
unívoca orientação jurídica, sob a égide 
do Departamento Jurídico do Município 
de São Paulo, composto por expoentes 
de nossa cultura jurídica.

Em desserviço prestado a São Paulo, 
quando da Administração A. de Barros, 
a Lei n.º 5.531, de 17 de julho de 1958, 
atomizou o controlo unificado das 
procuradorias, com grave prejuízo da 
uniformidade de gestão das diversas 
procuradorias e conseqüentemente da 
harmonia dos atos jurídicos por essas 
realizados, com efeitos deletérios para a 
eficiência dessas unidades. Só a 
clarividência do Prefeito Jânio da Silva 
Quadros, alumiada pelo então 

Secretário dos Negócios Jurídicos: 
Cláudio Lembo, pôs cobro ao empirismo 
administrativo geral vigente, com a 
publicação da Lei n.º 10.182, de 30 de 
outubro de 1532, que cr iou a 
Procuradoria-Geral do Município de São 
Paulo, na esteira da recém-promulgada 
Lei Estadual n.º 478, de 18 de julho de 
1986, que organizou a Procuradoria-
Geral do Estado.

De então a esta parte os fatos deste 
quar to de século são cediços. 
Complexificou-se relativamente pouco 
a estrutura orgânica da Procuradoria-
Geral, porém são notórias as vitórias 
judiciais que vem de amealhar essa 
Procuradoria, bem como assinalável 
tem sido o incremento da arrecadação 
que propiciou ao Erário; isso sem me-
noscabo da cura do Patrimônio Público, 
da legislação e da Moralidade Pública, 
inclusive pelos pareceres de seus 
procuradores e mediante os processos 
administrativos disciplinares e correla-
tos que fez tramitarem.

Ora nova e rósea fímbria se descortina 
no horizonte institucional da Procu-
radoria-Geral, com a criação de sua 
Escola Superior de Direito Público 
Municipal, que com preclara visão em 
boa hora se gestou e da qual largos 
frutos se almejam.

Está a encetar-se a atualização jurídica 
da Procuradoria-Geral, ao cabo deste 
quarto de século e do balanço de 
atividades que naturalmente esse 
enseja. Espera-se seja digna da  
qualidade da vontade que a fará vir a 
lume e que seja bastante para garantir a 
São Paulo o prosseguimento da 
excelência dos serviços prestados por 
seus procuradores ao longo desse 
quase meio milênio de notável desvelo 
pelo Interesse Público, que a basto vêm 
de estadear a Procuradoria-Geral do 
Município de São Paulo aos cultores do 
Direito e da História.    

pelo simples fato de que estiveram 
sempre os atos desses na origem ime-
diata, ou mediata, da generalidade dos 
fatos mais significativos para a História 
de São Paulo.

 A partir de 1828, por força do disposto 
na Constituição de 25 de março de 
1824, art. 169, regulamentado pela Lei 
s/n.º de 1.º de outubro de 1828 (lei 
orgânica dos municípios do Império do 
Brasil), art.s 75, 80 e 81, o Procurador 
deixou de integrar a Câmara Municipal, 
que então também perdera o seu Juiz 
Ordinário e, com ele, a sua Função 
Judiciária típica. O Procurador não mais 
seria um dos homens bons que 
compunham pro honorem o Senado da 
Câmara como agentes políticos, tendo-
se então profissionalizado como 
empregado público da Câmara (não 
eram utilizadas então as terminologias: 
funcionário e servidor, como se 
depreende da Constituição citada, art. 
179, XXIX), aliás muito bem remunera-
do (Lei, referida, art. 81, in fine), nome-
ado para servir por quatro anos, com 
relevantes funções, dentre as quais 
avultavam o procuratório geral do 
Município e a arrecadação das rendas 
camarárias, com suas eventuais aplica-
ções. Assim foi durante todo o Império. 

É de notar-se que a estabilidade consti-
tucional dos servidores públicos só foi 
consagrada sob a égide da Constituição 
de 16 de julho de 1934.

Interessantemente, até a publicação do 
Ato n.º 71, de 29 de janeiro de 1900, não 
era mister para ter-se a condição de 
Procurador Judicial da Câmara o ser 
advogado. O Procurador podia servir-se 
de solicitadores de sua escolha para em 
seu nome presentar em Juízo o Muni-
cípio quando caso fosse, posto que sob 
a égide da Lei n.° 432, de 14 de novem-
bro de 1899 a Procuradoria Judicial da 
Câmara estava submetida a regime 
jurídico que guardava não poucas 
semelhanças com o dos cartórios, de 
natureza patrimonialista, haja vista que 
o pessoal do serviço da Procuradoria 
era empregado privado do Procurador. 
Tais  reminiscências da ant iga 
Administração foram a pouco e pouco 
sendo suprimidas, ante a necessidade 
de incremento da eficiência estatal em 
um mundo que passava por mutações 
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1. A EVOLUÇÃO DA CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL

 papel das questões ambientais no plano das relações internacionais 
limitou-se, por muito tempo, à discussão dos reflexos econômicos e Ocomerciais correlatos; tratava-se antes de garantir a subsistência de fontes 

de renda, sem a preocupação direta de proteção ao meio ambiente. 

O despertar para o esgotamento dos recursos naturais e as limitações para a vida na 
Terra se deu a partir da década de 60, com a divulgação do Relatório do Clube de 

1Roma , que desencadeou a adoção, por vários países, de uma série de medidas de 
cunho preservacionista.

A crescente preocupação mundial com o meio ambiente deu ensejo, no ano de 
1972, à Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, em Estocolmo.  A 
Conferência, considerada por muitos como o ponto de partida do movimento 
ecológico, contou com a presença de cento e treze países e culminou com a edição 
da Declaração de 1972 que reconheceu a dificuldade de conciliação entre os 
interesses dos países em desenvolvimento e dos países já industrializados, com 
vistas ao desenvolvimento de diretrizes de uma  política ambiental global. 

A pobreza e o subdesenvolvimento foram vistos como causadores dos grandes 
problemas ambientais nos países do hemisfério sul.

A Declaração de 1972 firmou alguns Princípios que, embora desprovidos de caráter 
cogente, acabaram por ser incorporados em documentos posteriores.

No ano de 1983, a Assembléia Geral das Nações Unidas constituiu uma Comissão 
Internacional, incumbida de visitar todos os países e analisar os problemas 
ambientais já diagnosticados na Conferência de Estocolmo.  A Comissão encerrou 
seus trabalhos com a entrega de um documento, conhecido com Relatório 

2Brundtland  que, evidenciando as diferenças entre países ricos e pobres, dá ênfase 
às conseqüências da pobreza para o agravamento das condições ambientais e de 
vida das populações.

8

O Relatório recomendou a realização 
de uma nova conferência internacional, 
o que foi aprovado por meio da 
Resolução 44/88 da Assembléia Geral 
das Nações Unidas, dando ensejo à 
preparação da Conferência de 1992, 
realizada no Rio de Janeiro.

Os principais documentos produzidos 
pe lo  Comi tê  P repa ra tó r i o  da  
Conferência de 1992 foram a "Agenda 
21", a "Declaração do Rio sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento" e as 
Convenções sobre "Mudança de Clima" 
e "Biodiversidade". 

A Declaração do Rio apresenta vinte e 
sete princípios, alguns dentre os quais 
se podem considerar integrantes do 

3Direito Internacional Ambiental , tais 
como: o direito reconhecido aos Esta-
dos para a exploração dos recursos 
naturais encontrados em seu território; 
a responsabilidade por dano além das 
fronteiras; o dever de precaução, em 
relação a práticas que possam afetar 
outros Estados; o dever de notificação 
aos demais Estados e organismos inter-
nacionais, em caso de acidente grave; o 
dever de adotar legislação ambiental; o 
dever de consulta, antes do início de 
atividade ou empreendimento que pos-
sa afetar outro Estado, dentre outros.

Neste contexto, o papel dos municípios 
não pode ser menosprezado. Ao con-
trário, pois inúmeros são os textos 
legislativos que impõem aos Municípios 
a assunção de obrigações relativas à 
tutela do meio ambiente em seus 
territórios. Por este motivo, o município 
deve mostrar-se aparelhado para 
atender às demandas da sociedade 
civil, do setor empresarial e, mesmo, 
dos organismos financiadores interna-
cionais, quanto ao cumprimento de 
suas missões institucionais na esfera 
ambiental, destacando-se, dentre ou-
tras, sua atuação em questões ligadas à 
destinação final de resíduos sólidos, 
licenciamento e controle ambiental, 
recursos hídricos, arborização urbana, 
gestão de áreas verdes, poluição 
atmosférica etc. 

Fica, com isso, bem demonstrada a 
necessidade de organização adminis-
trativa e técnica dos municípios  para 
atendimento ao que determina a 
legislação ambiental vigente. De outra 

parte, incumbe-lhe responder às 
demandas da comunidade, cada vez 
mais atuante e consciente em relação à 
manutenção da qualidade de vida 
nas cidades.

É princípio fundamental da República 
Brasileira a formação do Estado Na-
cional pela "união indissolúvel dos Esta-
dos e Municípios e do Distrito Federal".

A Constituição da República, na norma 
de seu artigo 18, reconhecendo o rele-
vante papel desempenhado pelo poder 
político local e atento à necessidade de 
descentralização do eixo de tomada de 
decisões, reconhece que a "organiza-
ção político-administrativa da República 
Federativa do Brasil compreende a 
União, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios, todos autônomos".

O processo de formulação da 
Constituição de 1988 acolheu e refletiu 
a tendência descentral izadora, 
resultante dos movimentos sociais que 
se opunham ao autoritarismo. Nesse 
sentido, buscou-se garantir aos 
cidadãos acesso aos serviços públicos 
e benefícios sociais, incrementando a 
possibilidade de participação da 
sociedade na formulação e na fiscaliza-
ção das decisões públicas. Nesse 
quadro, inseriu-se a opção pelo 
fortalecimento municipal, como forma 
de democratização e de descentraliza-
ção do poder político.

A Constituição de 1969 já conferia aos 
Municípios a competência para legislar 
sobre matérias relativas ao seu "pe-
culiar interesse".  Tal independência, no 
entanto, não se fazia acompanhar da 
necessária autonomia financeira, tor-
nando inócua a liberdade conferida ao 
Município pelo legislador constitucional.  

O Constituinte atual reparou tal falha ao 
incrementar o Município com novos 
recursos, capacitando-o à efetiva 
implementação de suas atribuições. 

Com efeito, uma das principais 
características na Carta Constitucional 
de 1988 é a consagração da autonomia 
municipal em seu tríplice aspecto: 
político, administrativo e financeiro.

2. O MODELO FEDERATIVO 
BRASILEIRO

2.1 A EVOLUÇÃO DO MUNICÍPIO NO 
S I S T E M A  C O N S T I T U C I O N A L  
BRASILEIRO

A figura municipal mostra-se como 
herança das civilizações grega e 
romana que já dispunham de estrutura 

4local em suas organizações políticas . 

Superada a Idade Média em que se 
verificou a dispersão da população no 
campo - traço característico do feuda-
lismo, o Estado renasceu, com o flores-
cimento das cidades e vilas.

Em Portugal, preservaram-se as 
características municipalistas, por força 
dos movimentos de reconquista da 
Península Ibérica, que levou ao 
fortalecimento dos núcleos locais de 
poder, em apoio ao Rei.

A estrutura municipal portuguesa viria a 
ser adotada no Brasil, com a mesma 
organização e atribuições políticas, 
administrativas e judiciais, havendo 
sido regulamentada desde as Ordena-

5ções Manuelinas, de 1521 .  

As vilas e cidades tornaram-se os 
grandes centros de decisão política no 
Brasil-Colônia, cujas atribuições foram 
enfatizadas com a vinda de D. João VI 
ao País. Tal organização refletia a 
necessidade de incentivo aos chefes 
políticos locais que deveriam expandir a 

6conquista do território brasileiro . 

Com o advento da independência, foi 
outorgada pelo Imperador, após oitiva 
das vilas e cidades, a Constituição de 
1824 que ao prever a existência de 
Câmaras Municipais, estabeleceu que 
a estas competiria o governo local.

A centralização do poder político, no 
Brasil, iniciou-se após a abdicação de D. 
Pedro I, com o processo de fortalecimen-
to das oligarquias regionais. Iniciou-se, o 
que se pode denominar por processo de 
"sufocamento das municipalidades", 

7como descreve Hely Lopes Meirelles .

Durante a vigência da Constituição de 
1891, embora se previsse, na norma do 
art. 68, a autonomia municipal, deixou-
se a organização dos Municípios  aos 
Estados, que acabaram por suprimir 

8sua independência , atendendo aos 
interesses das elites locais.
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ARTIGO ACADÊMICO

COMPETÊNCIA 
MUNICIPAL PARA O 
LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL
Odete Medauar 

1. A EVOLUÇÃO DA CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL

 papel das questões ambientais no plano das relações internacionais 
limitou-se, por muito tempo, à discussão dos reflexos econômicos e Ocomerciais correlatos; tratava-se antes de garantir a subsistência de fontes 

de renda, sem a preocupação direta de proteção ao meio ambiente. 

O despertar para o esgotamento dos recursos naturais e as limitações para a vida na 
Terra se deu a partir da década de 60, com a divulgação do Relatório do Clube de 

1Roma , que desencadeou a adoção, por vários países, de uma série de medidas de 
cunho preservacionista.

A crescente preocupação mundial com o meio ambiente deu ensejo, no ano de 
1972, à Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, em Estocolmo.  A 
Conferência, considerada por muitos como o ponto de partida do movimento 
ecológico, contou com a presença de cento e treze países e culminou com a edição 
da Declaração de 1972 que reconheceu a dificuldade de conciliação entre os 
interesses dos países em desenvolvimento e dos países já industrializados, com 
vistas ao desenvolvimento de diretrizes de uma  política ambiental global. 

A pobreza e o subdesenvolvimento foram vistos como causadores dos grandes 
problemas ambientais nos países do hemisfério sul.

A Declaração de 1972 firmou alguns Princípios que, embora desprovidos de caráter 
cogente, acabaram por ser incorporados em documentos posteriores.

No ano de 1983, a Assembléia Geral das Nações Unidas constituiu uma Comissão 
Internacional, incumbida de visitar todos os países e analisar os problemas 
ambientais já diagnosticados na Conferência de Estocolmo.  A Comissão encerrou 
seus trabalhos com a entrega de um documento, conhecido com Relatório 

2Brundtland  que, evidenciando as diferenças entre países ricos e pobres, dá ênfase 
às conseqüências da pobreza para o agravamento das condições ambientais e de 
vida das populações.

8

O Relatório recomendou a realização 
de uma nova conferência internacional, 
o que foi aprovado por meio da 
Resolução 44/88 da Assembléia Geral 
das Nações Unidas, dando ensejo à 
preparação da Conferência de 1992, 
realizada no Rio de Janeiro.

Os principais documentos produzidos 
pe lo  Comi tê  P repa ra tó r i o  da  
Conferência de 1992 foram a "Agenda 
21", a "Declaração do Rio sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento" e as 
Convenções sobre "Mudança de Clima" 
e "Biodiversidade". 

A Declaração do Rio apresenta vinte e 
sete princípios, alguns dentre os quais 
se podem considerar integrantes do 

3Direito Internacional Ambiental , tais 
como: o direito reconhecido aos Esta-
dos para a exploração dos recursos 
naturais encontrados em seu território; 
a responsabilidade por dano além das 
fronteiras; o dever de precaução, em 
relação a práticas que possam afetar 
outros Estados; o dever de notificação 
aos demais Estados e organismos inter-
nacionais, em caso de acidente grave; o 
dever de adotar legislação ambiental; o 
dever de consulta, antes do início de 
atividade ou empreendimento que pos-
sa afetar outro Estado, dentre outros.

Neste contexto, o papel dos municípios 
não pode ser menosprezado. Ao con-
trário, pois inúmeros são os textos 
legislativos que impõem aos Municípios 
a assunção de obrigações relativas à 
tutela do meio ambiente em seus 
territórios. Por este motivo, o município 
deve mostrar-se aparelhado para 
atender às demandas da sociedade 
civil, do setor empresarial e, mesmo, 
dos organismos financiadores interna-
cionais, quanto ao cumprimento de 
suas missões institucionais na esfera 
ambiental, destacando-se, dentre ou-
tras, sua atuação em questões ligadas à 
destinação final de resíduos sólidos, 
licenciamento e controle ambiental, 
recursos hídricos, arborização urbana, 
gestão de áreas verdes, poluição 
atmosférica etc. 

Fica, com isso, bem demonstrada a 
necessidade de organização adminis-
trativa e técnica dos municípios  para 
atendimento ao que determina a 
legislação ambiental vigente. De outra 

parte, incumbe-lhe responder às 
demandas da comunidade, cada vez 
mais atuante e consciente em relação à 
manutenção da qualidade de vida 
nas cidades.

É princípio fundamental da República 
Brasileira a formação do Estado Na-
cional pela "união indissolúvel dos Esta-
dos e Municípios e do Distrito Federal".

A Constituição da República, na norma 
de seu artigo 18, reconhecendo o rele-
vante papel desempenhado pelo poder 
político local e atento à necessidade de 
descentralização do eixo de tomada de 
decisões, reconhece que a "organiza-
ção político-administrativa da República 
Federativa do Brasil compreende a 
União, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios, todos autônomos".

O processo de formulação da 
Constituição de 1988 acolheu e refletiu 
a tendência descentral izadora, 
resultante dos movimentos sociais que 
se opunham ao autoritarismo. Nesse 
sentido, buscou-se garantir aos 
cidadãos acesso aos serviços públicos 
e benefícios sociais, incrementando a 
possibilidade de participação da 
sociedade na formulação e na fiscaliza-
ção das decisões públicas. Nesse 
quadro, inseriu-se a opção pelo 
fortalecimento municipal, como forma 
de democratização e de descentraliza-
ção do poder político.

A Constituição de 1969 já conferia aos 
Municípios a competência para legislar 
sobre matérias relativas ao seu "pe-
culiar interesse".  Tal independência, no 
entanto, não se fazia acompanhar da 
necessária autonomia financeira, tor-
nando inócua a liberdade conferida ao 
Município pelo legislador constitucional.  

O Constituinte atual reparou tal falha ao 
incrementar o Município com novos 
recursos, capacitando-o à efetiva 
implementação de suas atribuições. 

Com efeito, uma das principais 
características na Carta Constitucional 
de 1988 é a consagração da autonomia 
municipal em seu tríplice aspecto: 
político, administrativo e financeiro.

2. O MODELO FEDERATIVO 
BRASILEIRO

2.1 A EVOLUÇÃO DO MUNICÍPIO NO 
S I S T E M A  C O N S T I T U C I O N A L  
BRASILEIRO

A figura municipal mostra-se como 
herança das civilizações grega e 
romana que já dispunham de estrutura 

4local em suas organizações políticas . 

Superada a Idade Média em que se 
verificou a dispersão da população no 
campo - traço característico do feuda-
lismo, o Estado renasceu, com o flores-
cimento das cidades e vilas.

Em Portugal, preservaram-se as 
características municipalistas, por força 
dos movimentos de reconquista da 
Península Ibérica, que levou ao 
fortalecimento dos núcleos locais de 
poder, em apoio ao Rei.

A estrutura municipal portuguesa viria a 
ser adotada no Brasil, com a mesma 
organização e atribuições políticas, 
administrativas e judiciais, havendo 
sido regulamentada desde as Ordena-

5ções Manuelinas, de 1521 .  

As vilas e cidades tornaram-se os 
grandes centros de decisão política no 
Brasil-Colônia, cujas atribuições foram 
enfatizadas com a vinda de D. João VI 
ao País. Tal organização refletia a 
necessidade de incentivo aos chefes 
políticos locais que deveriam expandir a 

6conquista do território brasileiro . 

Com o advento da independência, foi 
outorgada pelo Imperador, após oitiva 
das vilas e cidades, a Constituição de 
1824 que ao prever a existência de 
Câmaras Municipais, estabeleceu que 
a estas competiria o governo local.

A centralização do poder político, no 
Brasil, iniciou-se após a abdicação de D. 
Pedro I, com o processo de fortalecimen-
to das oligarquias regionais. Iniciou-se, o 
que se pode denominar por processo de 
"sufocamento das municipalidades", 

7como descreve Hely Lopes Meirelles .

Durante a vigência da Constituição de 
1891, embora se previsse, na norma do 
art. 68, a autonomia municipal, deixou-
se a organização dos Municípios  aos 
Estados, que acabaram por suprimir 

8sua independência , atendendo aos 
interesses das elites locais.
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Após a Revolução de 1930, surgem 
novas classes sociais, oriundas do 
desenvolvimento do capitalismo, que se 
viam marginalizadas pelo processo de 
concentração do poder. O municipalis-
mo renasce, como fruto da necessidade 
de democratização do país.

Com o advento da Ditadura Vargas, da-
das as características do regime de go-
verno, temos nova centralização do po-
der político, desta vez na pessoa do Pre-
sidente. Os municípios foram, mais uma 
vez, submetidos ao jugo dos Estados.

O fim do Estado-Novo foi marcado pela 
redemocratização do país e, por conse-
qüência, o municipalismo ganhou corpo, 
refletindo-se na Constituição de 1946.

O regime político implantado em 1964 
editou vários Atos Institucionais 
voltados à supressão da autonomia de 
todos os entes políticos da Federação, 
conferindo ao Chefe Militar amplos po-
deres de intervenção nos Estados e 
Municípios. O Ato Institucional n. 03, de 
05 de fevereiro de 1966, estabeleceu o 
regime de eleições indiretas para os 
governos estaduais, facultando aos 
governadores e ao Presidente da 
República a indicação dos prefeitos nos 
Municípios considerados de "seguran-
ça nacional." Sob tal conjuntura, 
sobreveio a Constituição de 1967 e a 
Emenda Constitucional de 1969, ampli-
ando as hipóteses de intervenção do 
Estado no Município, reduzindo-se, 

9também os impostos municipais .

A reabertura política deu ensejo à 
elaboração da Constituição de 1988, 
que tem como uma das principais 
características a ampliação da autono-
mia municipal, conferindo ao Município 
o poder de auto-organização, por meio 
da elaboração de sua Lei Orgânica.

Como bem destaca Paulo Brum 
10Ferreira , "a descentralização é, neces-

sariamente, um processo de negocia-
ção política e a incorporação de ações, 
serviços, equipamentos, etc., pelas 
comunidades locais pressupõe-se a 
participação dos principais interessa-
dos ou de suas organizações represen-
tativas, desde o início do processo, até 
porque a União, em muitos casos, além 
de não ter competência legal para impor 
soluções, muitas vezes é míope para 

tomar medidas em relação ao que 
ocorre nas comunidades locais".

A reflexão sobre a história de nosso 
país denota que nos períodos de 
recrudescimento do regime político, 
onde verificamos a supressão das 
liberdades e a centralização do poder, 
temos a minimização do papel dos 
Municípios. Ao contrário, nas épocas de 
abertura e democratização do Estado, 
temos a exacerbação do papel do 
Município, com o fortalecimento do 
poder local.

Autonomia pode ser entendida como a 
capacidade de autogestão do ente 
federativo, limitada pelo poder soberano 
do Estado em que se insere.  

A autonomia outorgada aos Municípios 
pela atual Constituição Federal difere 
radicalmente daquela que lhe era 
conferida pela Carta anterior, tendo em 
vista que o Município tornou-se com-
ponente da estrutura federativa.

O regime constitucional anterior já 
reconhecia a autonomia municipal, 
limitada à capacidade de auto-adminis-
tração, autolegislação e auto-governo, 
mas atribuía-se aos Estados-membros 
a tarefa de organizá-los.

A diferença fundamental que se verifica 
entre as duas Cartas Constitucionais 
coloca-se no seguinte ponto: a norma 
constitucional anterior dirigia-se aos 
Estados-membros que deveriam 
organizar os Municípios, ao passo que 
na atualidade, a capacidade de auto-
organização é conferida, diretamente, 
aos Municípios.

Caracteriza-se a autonomia municipal 
11pela atribuição de quatro capacidades :

a) capacidade de auto-organização, 
diante da possibilidade de auto-
estruturação, com a edição de lei orgâ-
nica própria, consoante o disposto no 
art. 29, caput, da Constituição Federal;

b) capacidade de autogoverno, 
marcada pela titularidade do processo 
de escolha dos prefeitos e vereadores 
(art.29 da CF);

2.2 A AUTONOMIA DO PODER 
LOCAL

c) capacidade normativa própria, 
diante da esfera de competência 
reservada à edição de leis municipais 
sobre matérias que lhe são reservadas 
pela Constituição (art. 30, I e II, da 
Constituição Federal);

d) capacidade de auto-administração, 
que consagra a possibilidade de gestão 
do ente federativo para a prestação dos 
serviços de interesse local (art. 30, 
inciso V, da Constituição Federal) e para 
a criação e arrecadação de seus 
tributos e aplicação de suas rendas.

Esta enumeração não é taxativa, mas 
estabelece o mínimo de autonomia que 
os Estados e União devem reconhecer 
em favor do Município.  

A Constituição garante, desta maneira, 
a auto-organização do Município e a 
liberdade de autogestão, restando 
inconstitucionais quaisquer tentativas 
de intromissão de outro órgão, autorida-
de ou poder.

Vale lembrar que no atual sistema 
constitucional inexiste subordinação do 
Município ao Estado-membro, ou mes-
mo à União; o que há, na verdade é a 
distribuição de competências entre os 
diversos entes federados.  

Dentre as capacidades que elencamos, 
destacamos a importância da capacida-
de normativa própria, que confere ao 
Município o poder de legislar sobre 
assuntos de interesse local.

Entende-se por interesse local, como 
12nota Hely Lopes Meirelles , “a gestão 

dos negócios locais pelos representan-
tes do povo do Município, sem interfe-
rência dos poderes da União ou do 
Estado-membro.”

E, mais adiante, continua:

“Interesse local não é interesse 
exclusivo do Município; não é interesse 
privativo da localidade; não é interesse 
único dos munícipes. Se exigisse essa 
exclusividade, essa privatividade, essa 
unicidade, bem reduzido ficaria o 
âmbito da Administração local, 
aniquilando-se a autonomia de que faz 
praça a Constituição. Mesmo porque 
não há interesse municipal que não seja 
reflexamente da União e do Estado-
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membro, como também não há 
interesse regional ou nacional que não 
ressoe nos Municípios, como partes 
integrantes da Federação brasileira. O 
que define e caracteriza o”interesse 
local”, inscrito como dogma consti-
tucional, é a predominância do 
interesse do Município sobre o do 
Estado ou da União.” 

O desenvolvimento da civilização, com 
o conseqüente agrupamento comunitá-
rio entre os indivíduos, implicou a 
publicização do uso da força. Tal 
publicização  teve início nas comunida-
des patriarcais, onde as decisões eram 
tomadas por órgãos como o “conselho 
de família”  e a “assembléia de adultos”. 
Esta idéia recebe especial reforço no 
seio das comunidades gentílicas onde 
cabia, aos órgãos comunitários a 
função de compor as ofensas feitas, a 
qualquer de seus membros,  por indiví-
duos de gens diferentes. As  soluções 
eram, inicialmente, buscadas pela via 
autocompositiva. Entretanto, quando 
esta iniciava era frustrada, a gens 
ofendida autotutelava-se, designando 
vingadores, incumbidos de perseguir e 
matar o agressor, quando não lançava 
mão de um instrumento de opressão 
como a guerra. Desta forma, a composi-
ção social foi, gradualmente se 
tornando uma função comunitária, 
como comunitário foi se tornando o 
emprego da força. 

A comunidade vai, aos poucos, mono-
polizando a força e a justiça autoritária. 
Com a divisão do trabalho e o apareci-
mento de classes, bem como com a con-
sagração de um órgão dominante, com 
funções de governo, a utilização da força 
passa a ser um monopólio desse órgão.

Como função e expressão do poder 
soberano, a força foi exercida pelos 
antigos reis de direito absoluto, por si ou 
por intermédio de seus delegados. Na 
Idade Média, a fragmentação do poder 
público entre os senhores feudais im-
plicou a multiplicação das jurisdições 
baroniais e eclesiásticas que foram, 
paulatinamente, se extinguindo, na me-
dida em que os reis consolidavam o seu 
poder, unificando seus povos e criando 

13os Estados-Nacionais .

3. A REPARTIÇÃO DE COMPETÊN-
CIAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A soberania é um dos atributos dos  
Estados modernos, que detém o poder 
de autodeterminar-se, no plano inter-
nacional e o exercem em nome da 
Nação, já que "todo o poder emana do 
povo". (art. 1o., Parágrafo Único da 

14Constituição Federal) .

O poder político estatal, como fruto da 
soberania,  não se fragmenta, nem 

15admite gradações . Entretanto, o âmbi-
to dentro do qual cada órgão ou grupo 
de órgãos pode exercer sua atividade é 
o que se denomina por competência. 

previu áreas de atuação comum aos 
entes federativos; a possibilidade de 
delegação de atribuições e setores 
concorrentes, nos quais cabe à União 
editar normas gerais, ficando aos 
Estados e aos Municípios a competên-
cia para suplementá-las.

O princípio que orienta a repartição de 
competência entre os entes federativos 

17é, segundo José Afonso da Silva , o da 
"predominância do interesse".  Isto 
implica dizer que a cada ente da 
federação deverão estar afetas as 
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Ocorre que o Estado deve organizar-se 
e estruturar-se de modo a exprimir sua 
vontade e assim o faz através dos 

16órgãos de governo .

Competência é, pois, a parcela das 
funções atinentes à soberania estatal e 
ao exercício do poder político que é 
atribuída a cada um dos entes que com-
põem a federação.

O modelo federativo eleito pelo legis-
lador constituinte adota, como sistemáti-
ca geral de distribuição de competênci-
as, o critério de atribuição de poderes 
reservados para a União (arts. 21 e 22) e 
para os Municípios (art. 29 e 30), ficando 
as matérias remanescentes sob a égide 
do Estado-membro (art. 25, §1o.).

Tal é o que se encontra consubstancia-
do na norma do art. 25, § 1o. da 
Constituição da República, que 
estabelece:  "São reservadas aos Esta-
dos as competências que não lhes 
sejam vedadas por esta Constituição."

Além disto, o legislador constitucional 

atribuições que melhor se amoldem à 
sua esfera de atuação.

Assim, como regra, as matérias de 
interesse nacional devem caber à União; 
aos Estados os assuntos de âmbito 
regional e aos Municípios ficam dele-
gadas as questões de interesse local.

Não iremos nos estender na análise 
pontual de cada uma das atribuições 
afetas a cada um dos entes federativos, 
buscando, sim, concentrar nossa 
análise nas matérias da esfera de 
competência municipal.

A Constituição da República, na norma 
de seu art. 30, buscou consagrar a 
autonomia dos Municípios dotando-os, 
como já dissemos acima, dos instru-
mentos necessários ao pleno exercício 
de suas capacidades, como a eletivida-
de dos Prefeitos e vereadores; a 
administração própria no que tange ao 
interesse local; decretação e arrecada-
ção de tributos; aplicação de rendas; 

3.1 A COMPETÊNCIA MUNICIPAL



Após a Revolução de 1930, surgem 
novas classes sociais, oriundas do 
desenvolvimento do capitalismo, que se 
viam marginalizadas pelo processo de 
concentração do poder. O municipalis-
mo renasce, como fruto da necessidade 
de democratização do país.

Com o advento da Ditadura Vargas, da-
das as características do regime de go-
verno, temos nova centralização do po-
der político, desta vez na pessoa do Pre-
sidente. Os municípios foram, mais uma 
vez, submetidos ao jugo dos Estados.

O fim do Estado-Novo foi marcado pela 
redemocratização do país e, por conse-
qüência, o municipalismo ganhou corpo, 
refletindo-se na Constituição de 1946.

O regime político implantado em 1964 
editou vários Atos Institucionais 
voltados à supressão da autonomia de 
todos os entes políticos da Federação, 
conferindo ao Chefe Militar amplos po-
deres de intervenção nos Estados e 
Municípios. O Ato Institucional n. 03, de 
05 de fevereiro de 1966, estabeleceu o 
regime de eleições indiretas para os 
governos estaduais, facultando aos 
governadores e ao Presidente da 
República a indicação dos prefeitos nos 
Municípios considerados de "seguran-
ça nacional." Sob tal conjuntura, 
sobreveio a Constituição de 1967 e a 
Emenda Constitucional de 1969, ampli-
ando as hipóteses de intervenção do 
Estado no Município, reduzindo-se, 

9também os impostos municipais .

A reabertura política deu ensejo à 
elaboração da Constituição de 1988, 
que tem como uma das principais 
características a ampliação da autono-
mia municipal, conferindo ao Município 
o poder de auto-organização, por meio 
da elaboração de sua Lei Orgânica.

Como bem destaca Paulo Brum 
10Ferreira , "a descentralização é, neces-

sariamente, um processo de negocia-
ção política e a incorporação de ações, 
serviços, equipamentos, etc., pelas 
comunidades locais pressupõe-se a 
participação dos principais interessa-
dos ou de suas organizações represen-
tativas, desde o início do processo, até 
porque a União, em muitos casos, além 
de não ter competência legal para impor 
soluções, muitas vezes é míope para 

tomar medidas em relação ao que 
ocorre nas comunidades locais".

A reflexão sobre a história de nosso 
país denota que nos períodos de 
recrudescimento do regime político, 
onde verificamos a supressão das 
liberdades e a centralização do poder, 
temos a minimização do papel dos 
Municípios. Ao contrário, nas épocas de 
abertura e democratização do Estado, 
temos a exacerbação do papel do 
Município, com o fortalecimento do 
poder local.

Autonomia pode ser entendida como a 
capacidade de autogestão do ente 
federativo, limitada pelo poder soberano 
do Estado em que se insere.  

A autonomia outorgada aos Municípios 
pela atual Constituição Federal difere 
radicalmente daquela que lhe era 
conferida pela Carta anterior, tendo em 
vista que o Município tornou-se com-
ponente da estrutura federativa.

O regime constitucional anterior já 
reconhecia a autonomia municipal, 
limitada à capacidade de auto-adminis-
tração, autolegislação e auto-governo, 
mas atribuía-se aos Estados-membros 
a tarefa de organizá-los.

A diferença fundamental que se verifica 
entre as duas Cartas Constitucionais 
coloca-se no seguinte ponto: a norma 
constitucional anterior dirigia-se aos 
Estados-membros que deveriam 
organizar os Municípios, ao passo que 
na atualidade, a capacidade de auto-
organização é conferida, diretamente, 
aos Municípios.

Caracteriza-se a autonomia municipal 
11pela atribuição de quatro capacidades :

a) capacidade de auto-organização, 
diante da possibilidade de auto-
estruturação, com a edição de lei orgâ-
nica própria, consoante o disposto no 
art. 29, caput, da Constituição Federal;

b) capacidade de autogoverno, 
marcada pela titularidade do processo 
de escolha dos prefeitos e vereadores 
(art.29 da CF);

2.2 A AUTONOMIA DO PODER 
LOCAL

c) capacidade normativa própria, 
diante da esfera de competência 
reservada à edição de leis municipais 
sobre matérias que lhe são reservadas 
pela Constituição (art. 30, I e II, da 
Constituição Federal);

d) capacidade de auto-administração, 
que consagra a possibilidade de gestão 
do ente federativo para a prestação dos 
serviços de interesse local (art. 30, 
inciso V, da Constituição Federal) e para 
a criação e arrecadação de seus 
tributos e aplicação de suas rendas.

Esta enumeração não é taxativa, mas 
estabelece o mínimo de autonomia que 
os Estados e União devem reconhecer 
em favor do Município.  

A Constituição garante, desta maneira, 
a auto-organização do Município e a 
liberdade de autogestão, restando 
inconstitucionais quaisquer tentativas 
de intromissão de outro órgão, autorida-
de ou poder.

Vale lembrar que no atual sistema 
constitucional inexiste subordinação do 
Município ao Estado-membro, ou mes-
mo à União; o que há, na verdade é a 
distribuição de competências entre os 
diversos entes federados.  

Dentre as capacidades que elencamos, 
destacamos a importância da capacida-
de normativa própria, que confere ao 
Município o poder de legislar sobre 
assuntos de interesse local.

Entende-se por interesse local, como 
12nota Hely Lopes Meirelles , “a gestão 

dos negócios locais pelos representan-
tes do povo do Município, sem interfe-
rência dos poderes da União ou do 
Estado-membro.”

E, mais adiante, continua:

“Interesse local não é interesse 
exclusivo do Município; não é interesse 
privativo da localidade; não é interesse 
único dos munícipes. Se exigisse essa 
exclusividade, essa privatividade, essa 
unicidade, bem reduzido ficaria o 
âmbito da Administração local, 
aniquilando-se a autonomia de que faz 
praça a Constituição. Mesmo porque 
não há interesse municipal que não seja 
reflexamente da União e do Estado-
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membro, como também não há 
interesse regional ou nacional que não 
ressoe nos Municípios, como partes 
integrantes da Federação brasileira. O 
que define e caracteriza o”interesse 
local”, inscrito como dogma consti-
tucional, é a predominância do 
interesse do Município sobre o do 
Estado ou da União.” 

O desenvolvimento da civilização, com 
o conseqüente agrupamento comunitá-
rio entre os indivíduos, implicou a 
publicização do uso da força. Tal 
publicização  teve início nas comunida-
des patriarcais, onde as decisões eram 
tomadas por órgãos como o “conselho 
de família”  e a “assembléia de adultos”. 
Esta idéia recebe especial reforço no 
seio das comunidades gentílicas onde 
cabia, aos órgãos comunitários a 
função de compor as ofensas feitas, a 
qualquer de seus membros,  por indiví-
duos de gens diferentes. As  soluções 
eram, inicialmente, buscadas pela via 
autocompositiva. Entretanto, quando 
esta iniciava era frustrada, a gens 
ofendida autotutelava-se, designando 
vingadores, incumbidos de perseguir e 
matar o agressor, quando não lançava 
mão de um instrumento de opressão 
como a guerra. Desta forma, a composi-
ção social foi, gradualmente se 
tornando uma função comunitária, 
como comunitário foi se tornando o 
emprego da força. 

A comunidade vai, aos poucos, mono-
polizando a força e a justiça autoritária. 
Com a divisão do trabalho e o apareci-
mento de classes, bem como com a con-
sagração de um órgão dominante, com 
funções de governo, a utilização da força 
passa a ser um monopólio desse órgão.

Como função e expressão do poder 
soberano, a força foi exercida pelos 
antigos reis de direito absoluto, por si ou 
por intermédio de seus delegados. Na 
Idade Média, a fragmentação do poder 
público entre os senhores feudais im-
plicou a multiplicação das jurisdições 
baroniais e eclesiásticas que foram, 
paulatinamente, se extinguindo, na me-
dida em que os reis consolidavam o seu 
poder, unificando seus povos e criando 

13os Estados-Nacionais .

3. A REPARTIÇÃO DE COMPETÊN-
CIAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A soberania é um dos atributos dos  
Estados modernos, que detém o poder 
de autodeterminar-se, no plano inter-
nacional e o exercem em nome da 
Nação, já que "todo o poder emana do 
povo". (art. 1o., Parágrafo Único da 

14Constituição Federal) .

O poder político estatal, como fruto da 
soberania,  não se fragmenta, nem 

15admite gradações . Entretanto, o âmbi-
to dentro do qual cada órgão ou grupo 
de órgãos pode exercer sua atividade é 
o que se denomina por competência. 

previu áreas de atuação comum aos 
entes federativos; a possibilidade de 
delegação de atribuições e setores 
concorrentes, nos quais cabe à União 
editar normas gerais, ficando aos 
Estados e aos Municípios a competên-
cia para suplementá-las.

O princípio que orienta a repartição de 
competência entre os entes federativos 

17é, segundo José Afonso da Silva , o da 
"predominância do interesse".  Isto 
implica dizer que a cada ente da 
federação deverão estar afetas as 
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Ocorre que o Estado deve organizar-se 
e estruturar-se de modo a exprimir sua 
vontade e assim o faz através dos 

16órgãos de governo .

Competência é, pois, a parcela das 
funções atinentes à soberania estatal e 
ao exercício do poder político que é 
atribuída a cada um dos entes que com-
põem a federação.

O modelo federativo eleito pelo legis-
lador constituinte adota, como sistemáti-
ca geral de distribuição de competênci-
as, o critério de atribuição de poderes 
reservados para a União (arts. 21 e 22) e 
para os Municípios (art. 29 e 30), ficando 
as matérias remanescentes sob a égide 
do Estado-membro (art. 25, §1o.).

Tal é o que se encontra consubstancia-
do na norma do art. 25, § 1o. da 
Constituição da República, que 
estabelece:  "São reservadas aos Esta-
dos as competências que não lhes 
sejam vedadas por esta Constituição."

Além disto, o legislador constitucional 

atribuições que melhor se amoldem à 
sua esfera de atuação.

Assim, como regra, as matérias de 
interesse nacional devem caber à União; 
aos Estados os assuntos de âmbito 
regional e aos Municípios ficam dele-
gadas as questões de interesse local.

Não iremos nos estender na análise 
pontual de cada uma das atribuições 
afetas a cada um dos entes federativos, 
buscando, sim, concentrar nossa 
análise nas matérias da esfera de 
competência municipal.

A Constituição da República, na norma 
de seu art. 30, buscou consagrar a 
autonomia dos Municípios dotando-os, 
como já dissemos acima, dos instru-
mentos necessários ao pleno exercício 
de suas capacidades, como a eletivida-
de dos Prefeitos e vereadores; a 
administração própria no que tange ao 
interesse local; decretação e arrecada-
ção de tributos; aplicação de rendas; 

3.1 A COMPETÊNCIA MUNICIPAL



organização dos serviços locais e 
ordenação do seu território.

A atuação municipal vem delimitada, na 
Constituição da República, na norma do 
art. 30 e seus incisos, que elencam as 
atividades sujeitas à organização do 
poder local. Isto decorre do status de 
autonomia conferido aos Municípios 
pelo legislador constituinte, ou seja, 
atribuiu-se-lhes administração própria 
para gerir os assuntos de interesse local.

As matérias elencadas no art. 30, 
incisos I, III, IV, VIII inserem-se no rol das 
chamadas competências exclusivas, 
quais sejam aquelas não passíveis de 

18delegação pela esfera que as detém . 

No campo das competências municipa-
is exclusivas, fica afastada a possibilida-
de de ingerência de qualquer outra 
legislação, seja ela estadual ou federal. 

Assim, vejamos:
Atribui-se ao Município, em primeiro 
lugar, a competência para legislar a 
respeito das questões afetas ao 
interesse local, que se caracterizam 
como aquelas diretamente ligadas à 
gestão da cidade. São as matérias 
ligadas à capacidade de auto-
administração e  de auto-organização 
do Município.

Cabe lembrar que a expressão 
"interesse local" substituiu, na Consti-
tuição de 1988, a locução "peculiar 
interesse", dando maior amplitude ao 
termo. O que se pretende é que o 
Município possa gerenciar, no âmbito 
de sua autonomia, todas as questões 
que repercutem, de forma direta, na 
área de influência compreendida pelo 
território municipal. 

É o órgão local que reúne melhores 
condições para avaliar o impacto das 
decisões político-administrativas em 
seus limites territoriais.

Dentre os assuntos atribuídos ao 
Município, destacamos a gestão dos 
serviços públicos locais.  Trata-se, aqui, 
de competência material de execução, 
de natureza privativa, que abrange 
precipuamente, a ordenação dos se-
guintes serviços: abastecimento de 
água; esgotos sanitários; drenagem de 
águas pluviais; limpeza pública; coleta 

domiciliar e destinação final do lixo; 
iluminação pública; construção e 
conservação de estradas e caminhos 
vicinais; transporte coletivo urbano mu-
nicipal; serviço de táxi; regulamentação, 
sinalização e fiscalização do tráfego 
nas vias públicas municipais, observa-
das as normas federais pertinentes; 
disciplinas de feiras-livres; instituição de 
guarda municipal para a preservação 
do patrimônio público; cemitérios e 

19serviço funerário, dentre outros .

A competência para o desempenho dos 
serviços públicos locais é privativa do 
Município, que poderá delegá-la a 
terceiros,  para o melhor atendimento à 
sua população, obedecidos os critérios 
de conveniência e oportunidade.

Compete, também, aos Municípios 
"promover o adequado ordenamento 
territorial, mediante planejamento e 
controle do uso, do parcelamento e da 
ocupação do solo urbano". A Consti-
tuição consagrou o plano diretor como 
instrumento da política urbana, que tem 
por objetivo "ordenar o pleno desenvol-
vimento das funções sociais da cidade e 
garantir  o bem-estar de seus habitan-
tes" (art. 182).

Mais uma vez, valemo-nos da preciosa 
20lição de  José Afonso da Silva , a 

"disciplina jurídica das urbanificações, 
do ponto de vista urbanístico, é da  
competência dos Municípios, porque se 
inclui no conceito de assunto de 
interesse local.  A União e os Estados 
não podem invadir esse campo de 
competência,  que é exclusivo."  Nesta 
esfera, considera-se inconstitucional a 
submissão de atos do poder público 
municipal à anuência prévia de órgãos 
estaduais ou federais. 

Em síntese, podemos dizer que 
havendo o legislador constitucional 
estabelecido um rol de competências 
próprias para o Município, não há que 
se falar mais em relação de subordina-
ção dos entes locais aos órgãos esta-
duais e federais. Não pode, também, o 
Estado ou a União interferirem na esfera 
de competências exclusivas dos 
Municípios, sob pena de obrarem con-
tra os ditames da Constituição, que 
consagram a autonomia do Município 
para a administração dos assuntos de 
interesse local.

O legislador constitucional consagrou a 
gestão territorial descentralizada, 
buscando fundar na figura do Município 
o elo democrático entre os interesses 
da Administração e dos administrados, 
facilitando o controle social sobre os 
atos estatais.

O Estado busca, de forma pluralista, o 
seu fortalecimento, tendo por base o 
papel multiplicador do Município.  Con-
sagra-se a idéia de que tudo o que pode 
ser realizado em uma esfera de poder 
mais próxima dos cidadãos não deve 
ser levado para discussão em âmbito 
que se mostre mais distante dos desti-
natários dos atos da Administração.

É oportuna a lembrança de uma frase 
gravada na entrada do CEPAM - Centro 
d e  E s t u d o s  e  Pe s q u i s a s  d a  
Administração Municipal, em São 
Paulo, de autoria do ex-Governador 
Franco Montoro, que sintetiza o 
fundamento da escolha municipalista 
levada a efeito pelo legislador constitu-
cional de 1988: "Ninguém mora na 
União, ninguém mora no Estado.  Todos 
moram no Município."

A Constituição da República, na norma  
de seu art. 225, consagra a tutela ao Meio 
Ambiente, em virtude de havê-lo reconhe-
cido como “bem de uso comum do povo e 
essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao Poder Público e à coleti-
vidade o dever de defendê-lo e preservá-
lo para as presentes e futuras gerações.”

Conferiu-se, na norma do art. 23, inciso 
VI,  competência a todos  os entes 
federativos para proteção ao  meio 
ambiente e combate à poluição, em 
qualquer de suas formas, como se de-
preende da clara dicção do texto legal: 

“Art. 23 - É competência comum da 
União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios: 
III- proteger os documentos, as obras e 
outros bens de valor histórico, artístico e 
cultural, os monumentos, as paisagens 
naturais notáveis e os sítios arqueo-
lógicos;
IV- impedir a invasão, a destruição e a 
descaracterização  de obras de arte e 
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de outros bens de valor histórico, artís-
tico ou cultural;
VI - proteger o meio ambiente e comba-
ter a poluição em qualquer de suas 
formas;
VII - preservar as florestas, a fauna e 
a flora. “

Vê-se que o legislador constituinte 
determinou uma área de competência 
que deve ser exercida conjuntamente 
pelos diversos entes da Federação; ou 
seja, a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios devem partilhar 
responsabilidades sobre a condução 
das questões ambientais.

Conclui-se, portanto, que no que tange à 
competência dita implementadora, ou 
seja, a de execução das normas ambi-
entais, possuem todos os entes da Fede-
ração competência plena, devendo atuar 
na tutela do patrimônio  ambiental.

No que tange à competência legislati-
va, estabeleceu a Constituição da Repú-
blica, na norma de seu art. 24, a compe-
tência concorrente para a disciplina das 
questões ligadas ao meio ambiente.

O exercício da competência dita 
concorrente implica, segundo a clara li-

21ção de José Afonso da Silva , o seguin-
te: “1. possibilidade de disposição sobre 
o mesmo assunto ou matéria por mais 
de uma entidade federativa; 2.  primazia 
da União no que tange à fixação de nor-
mas gerais (art. 23 e seus parágrafos)” .

Para atender às suas peculiaridades, os 
Estados e Municípios poderão editar 
leis próprias, desde que inexista lei 
federal disciplinadora , no que se refere 
às normas gerais. No que tange ao po-
der suplementar, a competência dos 
Estados e dos Municípios é plena, como 
deflui da leitura da norma do art. 24, 
parágrafo segundo, em combinação 
com a norma do art. 30, inciso II, todos  
da Constituição da República:  

“Art. 24: Parágrafo Segundo: A compe-
tência da União para legislar sobre 
normas gerais não exclui a competên-
cia suplementar dos Estados.”
“Art. 30: Compete aos Municípios:
II - Suplementar a legislação federal e 
estadual no que couber.”

Também é plena e exclusiva a compe-

tência dos Municípios para legislar 
sobre o que pertine ao interesse local. 
(art. 30, inciso I, da Constituição da 
República).

3.2.1. No âmbito federal, a Lei n° 6.938, 
de 31 de agosto de 1981, recepcionada 
pela Constituição da República, 
estabeleceu as bases da Política 
Nacional do Meio Ambiente, dispondo 
sobre a atuação integrada dos órgãos 
que compõem o Sistema Nacional do 
Meio Ambiente - SISNAMA. Temos, 
portanto, no âmbito nacional, respeita-
da a competência comum de todas as 
instâncias de governo, um conjunto arti-
culado de órgãos, entidades e regras 
que envolvem a União, os Estados e os 
Municípios, com vistas à proteção da 
qualidade ambiental.

A Lei n° 6.938/81, ao criar o SISNAMA, 
dotou-o da forma descentralizada, 
como se depreende da leitura de seu 
art. 6º:
“Art. 6o. Os órgãos e entidades da 
União, dos Estados, do Distrito Federal, 
dos Territórios e dos Municípios, bem 
como as Fundações instituídas pelo 
Poder Público, responsáveis pela 
proteção e melhoria da qualidade 
ambiental, constituirão o Sistema Na-
cional do Meio Ambiente - SISNAMA, 
assim estruturado:
I. Órgão Superior: o Conselho de 
Governo, com a função de assessorar o 
Presidente da República, na formula-
ção da política nacional e nas diretrizes 
governamentais para o meio ambiente 
e os recursos ambientais;
II. Órgão Consultivo e Deliberativo: o 
Conselho Nacional do Meio Ambiente - 
CONAMA, com a finalidade de 
assessorar, estudar e propor ao 
Conselho de Governo, diretrizes de 
políticas governamentais para o meio 
ambiente e os recursos naturais e 
deliberar, no âmbito de sua competên-
cia, sobre normas e padrões compatí-
veis com o meio ambiente ecologica-
mente equilibrado e essencial à sadia 
qualidade de vida;
III. Órgão Central: a Secretaria do Meio 
Ambiente da Presidência, com a fina-
lidade de planejar, coordenar, supervisi-
onar e controlar, como órgão federal, a 
política nacional e as diretrizes governa-
mentais fixadas para o meio ambiente;
IV. Órgão Executor: o Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos Natu-

rais Renováveis, com a finalidade de 
executar e fazer executar, como órgão 
federal, a política e diretrizes governa-
mentais fixadas para o meio ambiente;
V. Órgãos Seccionais: os órgãos ou 
entidades estaduais responsáveis pela 
execução de programas, projetos e pelo 
controle e fiscalização de atividades 
capazes de provocar a degradação 
ambiental;
VI. Órgãos Locais: os órgãos ou 
entidades municipais responsáveis 
pelo controle e fiscalização dessas 
atividades nas suas respectivas 
jurisdições.
§1o. Os Estados, na esfera de suas 
competências e nas áreas de sua 
jurisdição, elaborarão normas supleti-
vas e complementares e padrões 
relacionados com o meio ambiente, 
observados os que forem estabelecidos 
pelo CONAMA.
§2o. Os Municípios, observadas as 
normas e os padrões federais e 
estaduais, também poderão elaborar as 
normas mencionadas no parágrafo 
anterior.”(destacamos)

Incumbe, portanto, aos entes integran-
tes do SISNAMA promover a adequa-
ção de sua estrutura administrativa, de 
molde a desenvolver, com aptidão, as 
funções atinentes à tutela ambiental.

O papel do Município, como ente 
federativo autônomo e, nesta qualida-
de, integrante do SISNAMA, é destaca-
do, pois a este incumbe organizar-se, 
de forma a assumir a competência 
inerente à gestão ambiental das 
questões locais.  Sob esta ótica, os Mu-
nicípios devem se mostrar responsáve-
is pela avaliação e pelo estabelecimen-
to de normas, critérios e padrões 
relativos ao controle e manutenção 
qualidade ambiental em seu território, 
respeitado o regramento geral estabe-
lecido pela União.

No que tange à edição das normas 
gerais, em matéria ambiental, detém a 
União, como já mencionamos, compe-
tência concorrente. Atento a este 
postulado, por meio da Lei 6.938/81, o 
legislador incluiu dentre as competênci-
as do Conselho Nacional do Meio 
Ambiente - CONAMA, a atribuição de 
"estabelecer, privativamente, normas, 
critérios e padrões relativos ao controle 
e à manutenção da qualidade do meio 
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organização dos serviços locais e 
ordenação do seu território.

A atuação municipal vem delimitada, na 
Constituição da República, na norma do 
art. 30 e seus incisos, que elencam as 
atividades sujeitas à organização do 
poder local. Isto decorre do status de 
autonomia conferido aos Municípios 
pelo legislador constituinte, ou seja, 
atribuiu-se-lhes administração própria 
para gerir os assuntos de interesse local.

As matérias elencadas no art. 30, 
incisos I, III, IV, VIII inserem-se no rol das 
chamadas competências exclusivas, 
quais sejam aquelas não passíveis de 

18delegação pela esfera que as detém . 

No campo das competências municipa-
is exclusivas, fica afastada a possibilida-
de de ingerência de qualquer outra 
legislação, seja ela estadual ou federal. 

Assim, vejamos:
Atribui-se ao Município, em primeiro 
lugar, a competência para legislar a 
respeito das questões afetas ao 
interesse local, que se caracterizam 
como aquelas diretamente ligadas à 
gestão da cidade. São as matérias 
ligadas à capacidade de auto-
administração e  de auto-organização 
do Município.

Cabe lembrar que a expressão 
"interesse local" substituiu, na Consti-
tuição de 1988, a locução "peculiar 
interesse", dando maior amplitude ao 
termo. O que se pretende é que o 
Município possa gerenciar, no âmbito 
de sua autonomia, todas as questões 
que repercutem, de forma direta, na 
área de influência compreendida pelo 
território municipal. 

É o órgão local que reúne melhores 
condições para avaliar o impacto das 
decisões político-administrativas em 
seus limites territoriais.

Dentre os assuntos atribuídos ao 
Município, destacamos a gestão dos 
serviços públicos locais.  Trata-se, aqui, 
de competência material de execução, 
de natureza privativa, que abrange 
precipuamente, a ordenação dos se-
guintes serviços: abastecimento de 
água; esgotos sanitários; drenagem de 
águas pluviais; limpeza pública; coleta 

domiciliar e destinação final do lixo; 
iluminação pública; construção e 
conservação de estradas e caminhos 
vicinais; transporte coletivo urbano mu-
nicipal; serviço de táxi; regulamentação, 
sinalização e fiscalização do tráfego 
nas vias públicas municipais, observa-
das as normas federais pertinentes; 
disciplinas de feiras-livres; instituição de 
guarda municipal para a preservação 
do patrimônio público; cemitérios e 

19serviço funerário, dentre outros .

A competência para o desempenho dos 
serviços públicos locais é privativa do 
Município, que poderá delegá-la a 
terceiros,  para o melhor atendimento à 
sua população, obedecidos os critérios 
de conveniência e oportunidade.

Compete, também, aos Municípios 
"promover o adequado ordenamento 
territorial, mediante planejamento e 
controle do uso, do parcelamento e da 
ocupação do solo urbano". A Consti-
tuição consagrou o plano diretor como 
instrumento da política urbana, que tem 
por objetivo "ordenar o pleno desenvol-
vimento das funções sociais da cidade e 
garantir  o bem-estar de seus habitan-
tes" (art. 182).

Mais uma vez, valemo-nos da preciosa 
20lição de  José Afonso da Silva , a 

"disciplina jurídica das urbanificações, 
do ponto de vista urbanístico, é da  
competência dos Municípios, porque se 
inclui no conceito de assunto de 
interesse local.  A União e os Estados 
não podem invadir esse campo de 
competência,  que é exclusivo."  Nesta 
esfera, considera-se inconstitucional a 
submissão de atos do poder público 
municipal à anuência prévia de órgãos 
estaduais ou federais. 

Em síntese, podemos dizer que 
havendo o legislador constitucional 
estabelecido um rol de competências 
próprias para o Município, não há que 
se falar mais em relação de subordina-
ção dos entes locais aos órgãos esta-
duais e federais. Não pode, também, o 
Estado ou a União interferirem na esfera 
de competências exclusivas dos 
Municípios, sob pena de obrarem con-
tra os ditames da Constituição, que 
consagram a autonomia do Município 
para a administração dos assuntos de 
interesse local.

O legislador constitucional consagrou a 
gestão territorial descentralizada, 
buscando fundar na figura do Município 
o elo democrático entre os interesses 
da Administração e dos administrados, 
facilitando o controle social sobre os 
atos estatais.

O Estado busca, de forma pluralista, o 
seu fortalecimento, tendo por base o 
papel multiplicador do Município.  Con-
sagra-se a idéia de que tudo o que pode 
ser realizado em uma esfera de poder 
mais próxima dos cidadãos não deve 
ser levado para discussão em âmbito 
que se mostre mais distante dos desti-
natários dos atos da Administração.

É oportuna a lembrança de uma frase 
gravada na entrada do CEPAM - Centro 
d e  E s t u d o s  e  Pe s q u i s a s  d a  
Administração Municipal, em São 
Paulo, de autoria do ex-Governador 
Franco Montoro, que sintetiza o 
fundamento da escolha municipalista 
levada a efeito pelo legislador constitu-
cional de 1988: "Ninguém mora na 
União, ninguém mora no Estado.  Todos 
moram no Município."

A Constituição da República, na norma  
de seu art. 225, consagra a tutela ao Meio 
Ambiente, em virtude de havê-lo reconhe-
cido como “bem de uso comum do povo e 
essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao Poder Público e à coleti-
vidade o dever de defendê-lo e preservá-
lo para as presentes e futuras gerações.”

Conferiu-se, na norma do art. 23, inciso 
VI,  competência a todos  os entes 
federativos para proteção ao  meio 
ambiente e combate à poluição, em 
qualquer de suas formas, como se de-
preende da clara dicção do texto legal: 

“Art. 23 - É competência comum da 
União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios: 
III- proteger os documentos, as obras e 
outros bens de valor histórico, artístico e 
cultural, os monumentos, as paisagens 
naturais notáveis e os sítios arqueo-
lógicos;
IV- impedir a invasão, a destruição e a 
descaracterização  de obras de arte e 

3.2 REPARTIÇÃO DAS 
COMPETÊNCIAS EM MATÉRIA 
AMBIENTAL
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de outros bens de valor histórico, artís-
tico ou cultural;
VI - proteger o meio ambiente e comba-
ter a poluição em qualquer de suas 
formas;
VII - preservar as florestas, a fauna e 
a flora. “

Vê-se que o legislador constituinte 
determinou uma área de competência 
que deve ser exercida conjuntamente 
pelos diversos entes da Federação; ou 
seja, a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios devem partilhar 
responsabilidades sobre a condução 
das questões ambientais.

Conclui-se, portanto, que no que tange à 
competência dita implementadora, ou 
seja, a de execução das normas ambi-
entais, possuem todos os entes da Fede-
ração competência plena, devendo atuar 
na tutela do patrimônio  ambiental.

No que tange à competência legislati-
va, estabeleceu a Constituição da Repú-
blica, na norma de seu art. 24, a compe-
tência concorrente para a disciplina das 
questões ligadas ao meio ambiente.

O exercício da competência dita 
concorrente implica, segundo a clara li-

21ção de José Afonso da Silva , o seguin-
te: “1. possibilidade de disposição sobre 
o mesmo assunto ou matéria por mais 
de uma entidade federativa; 2.  primazia 
da União no que tange à fixação de nor-
mas gerais (art. 23 e seus parágrafos)” .

Para atender às suas peculiaridades, os 
Estados e Municípios poderão editar 
leis próprias, desde que inexista lei 
federal disciplinadora , no que se refere 
às normas gerais. No que tange ao po-
der suplementar, a competência dos 
Estados e dos Municípios é plena, como 
deflui da leitura da norma do art. 24, 
parágrafo segundo, em combinação 
com a norma do art. 30, inciso II, todos  
da Constituição da República:  

“Art. 24: Parágrafo Segundo: A compe-
tência da União para legislar sobre 
normas gerais não exclui a competên-
cia suplementar dos Estados.”
“Art. 30: Compete aos Municípios:
II - Suplementar a legislação federal e 
estadual no que couber.”

Também é plena e exclusiva a compe-

tência dos Municípios para legislar 
sobre o que pertine ao interesse local. 
(art. 30, inciso I, da Constituição da 
República).

3.2.1. No âmbito federal, a Lei n° 6.938, 
de 31 de agosto de 1981, recepcionada 
pela Constituição da República, 
estabeleceu as bases da Política 
Nacional do Meio Ambiente, dispondo 
sobre a atuação integrada dos órgãos 
que compõem o Sistema Nacional do 
Meio Ambiente - SISNAMA. Temos, 
portanto, no âmbito nacional, respeita-
da a competência comum de todas as 
instâncias de governo, um conjunto arti-
culado de órgãos, entidades e regras 
que envolvem a União, os Estados e os 
Municípios, com vistas à proteção da 
qualidade ambiental.

A Lei n° 6.938/81, ao criar o SISNAMA, 
dotou-o da forma descentralizada, 
como se depreende da leitura de seu 
art. 6º:
“Art. 6o. Os órgãos e entidades da 
União, dos Estados, do Distrito Federal, 
dos Territórios e dos Municípios, bem 
como as Fundações instituídas pelo 
Poder Público, responsáveis pela 
proteção e melhoria da qualidade 
ambiental, constituirão o Sistema Na-
cional do Meio Ambiente - SISNAMA, 
assim estruturado:
I. Órgão Superior: o Conselho de 
Governo, com a função de assessorar o 
Presidente da República, na formula-
ção da política nacional e nas diretrizes 
governamentais para o meio ambiente 
e os recursos ambientais;
II. Órgão Consultivo e Deliberativo: o 
Conselho Nacional do Meio Ambiente - 
CONAMA, com a finalidade de 
assessorar, estudar e propor ao 
Conselho de Governo, diretrizes de 
políticas governamentais para o meio 
ambiente e os recursos naturais e 
deliberar, no âmbito de sua competên-
cia, sobre normas e padrões compatí-
veis com o meio ambiente ecologica-
mente equilibrado e essencial à sadia 
qualidade de vida;
III. Órgão Central: a Secretaria do Meio 
Ambiente da Presidência, com a fina-
lidade de planejar, coordenar, supervisi-
onar e controlar, como órgão federal, a 
política nacional e as diretrizes governa-
mentais fixadas para o meio ambiente;
IV. Órgão Executor: o Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos Natu-

rais Renováveis, com a finalidade de 
executar e fazer executar, como órgão 
federal, a política e diretrizes governa-
mentais fixadas para o meio ambiente;
V. Órgãos Seccionais: os órgãos ou 
entidades estaduais responsáveis pela 
execução de programas, projetos e pelo 
controle e fiscalização de atividades 
capazes de provocar a degradação 
ambiental;
VI. Órgãos Locais: os órgãos ou 
entidades municipais responsáveis 
pelo controle e fiscalização dessas 
atividades nas suas respectivas 
jurisdições.
§1o. Os Estados, na esfera de suas 
competências e nas áreas de sua 
jurisdição, elaborarão normas supleti-
vas e complementares e padrões 
relacionados com o meio ambiente, 
observados os que forem estabelecidos 
pelo CONAMA.
§2o. Os Municípios, observadas as 
normas e os padrões federais e 
estaduais, também poderão elaborar as 
normas mencionadas no parágrafo 
anterior.”(destacamos)

Incumbe, portanto, aos entes integran-
tes do SISNAMA promover a adequa-
ção de sua estrutura administrativa, de 
molde a desenvolver, com aptidão, as 
funções atinentes à tutela ambiental.

O papel do Município, como ente 
federativo autônomo e, nesta qualida-
de, integrante do SISNAMA, é destaca-
do, pois a este incumbe organizar-se, 
de forma a assumir a competência 
inerente à gestão ambiental das 
questões locais.  Sob esta ótica, os Mu-
nicípios devem se mostrar responsáve-
is pela avaliação e pelo estabelecimen-
to de normas, critérios e padrões 
relativos ao controle e manutenção 
qualidade ambiental em seu território, 
respeitado o regramento geral estabe-
lecido pela União.

No que tange à edição das normas 
gerais, em matéria ambiental, detém a 
União, como já mencionamos, compe-
tência concorrente. Atento a este 
postulado, por meio da Lei 6.938/81, o 
legislador incluiu dentre as competênci-
as do Conselho Nacional do Meio 
Ambiente - CONAMA, a atribuição de 
"estabelecer, privativamente, normas, 
critérios e padrões relativos ao controle 
e à manutenção da qualidade do meio 
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ambiente, com vistas ao uso racional 
dos recursos ambientais, principalmen-
te os hídricos".

É importante destacar que, ao longo de 
sua existência, o CONAMA notabilizou-
se por atuar na vanguarda da tutela 
ambiental, servindo de paradigma para 
os demais órgãos colegiados.  A força e 
a legitimidade de suas decisões gera-
ram a alteração de padrões de produção 
e a conscientização das comunidades 
sobre grandes temas de meio ambiente, 
além de balizar as ações de governo, 
nos diversos níveis de competência.

No uso de suas atribuições, diversas 
são as Resoluções CONAMA que 
lograram repercussão nacional, 
merecendo amplo destaque a imple-
mentação do Programa Nacional de 
Controle da Poluição por Veículos 
Automotores - PROCONVE, cujos im-
pactos sobre a indústria automobilística 
são inegáveis; a decisão que instituiu os 
Estudos de Impacto Ambiental - 
EIA/RIMA, responsável pela multiplica-
ção de análises ambientais por todo o 
país, com a incorporação do mecanis-
mos das audiências públicas, inserindo 
a comunidade no processo ambiental.  
Mais recentemente, temos a edição da 
Resolução n° 237/97 que disciplinou o 
processo de licenciamento (SLAP), 
reconhecendo aos Municípios o pleno 
exercício da tutela do meio ambiente, 
dentro da esfera de competência local, 
além da importante formulação da 
Política Nacional de Resíduos Sólidos, 
consubstanciada na Resolução n. 259, 
de 30 de junho de 1999.

No campo ambiental, portanto, é 
clara a divisão de competências, que 
assim se estabelece:

a)  no âmbito legislativo, a competência 
é concorrente, cabendo à União a edi-
ção de normas gerais e incumbindo aos 
Estados e Municípios o poder suple-
mentar. Destaca-se que o poder suple-
mentar do Município é estrito para os 
assuntos de interesse local, não poden-
do o Estado imiscuir-se neste campo.

b) no campo comum das competências 
executivas ou implementadoras, a 
solução de eventuais conflitos deve 
levar em conta o território sobre o qual 
irão incidir os impactos diretos da 

3.2.2. 

atividade ou do fato.  Nesse sentido, es-
tando a repercussão ambiental 
imediata da atividade restrita aos limites 
territoriais do Município, caracterizado 
está o interesse local, restando ve-
dada, nesta hipótese, a intervenção dos 
outros entes federativos.

A atuação dos demais entes será 
permitida, em caráter excepcional, de 
forma supletiva.

Fica claro, portanto que o Município, em 
virtude de sua autonomia, é dotado de 
competências próprias para estabele-
cer regras, e isto não como delegação 
do poder central, mas em virtude de 
disposição constitucional.

Todos os entes federativos têm 
competência comum para o exercício 
da competência implementadora, no 
âmbito da qual se insere a atividade de 
licenciamento ambiental. Porém, como 
integram um sistema, são obrigados a 
interagir, de forma harmônica e 
coerente, sob pena de descaracteriza-
ção do próprio sistema.

Nesse contexto, sobreveio a Resolução 
CONAMA nº 237/97. A norma visa à 
manutenção e o impedimento da 
ocorrência de incoerências internas no 
âmbito do Sistema Nacional de Meio 
Ambiente, instituído pela Lei 6.938/81, 
por meio da criação de um mecanismo 
de integração das atividades de todos 
os órgãos que o compõe.  

É importante destacar que Resolução 
CONAMA n° 237, de 19 de dezembro 
de 1997, não visa atribuir competên-
cia aos entes federativos. Parte-se do 
pressuposto de que todas esferas de 
poder têm competência comum para o 
exercício das atividades de implemen-
tação das normas ambientais.  A norma 
veio disciplinar o exercício da compe-
tência comum pelos entes integrantes 
do SISNAMA. 

Em outras palavras, é esta a opinião 
adotada pelo Procurador de Justiça de 

22São Paulo, Daniel Fink , ao afirmar:

“A Lei 6.938, já em 1981, apontava o 
caminho para o exercício da competên-

3.3 A COMPETÊNCIA PARA O 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL:

cia administrativa concorrente em 
matéria de meio ambiente, dispondo 
que a composição do Sistema Nacional 
do Meio Ambiente – SISNAMA, então 
criado, implicaria a atuação integrada 
de órgãos e entidades da União, dos 
Estados, do Distrito Federal, dos 
Territórios e dos Municípios. (...) 
Tornando o tema da competência 
concorrente ainda mais claro, a 
Resolução n° 237/97, do Conselho 
Nacional do Meio Ambiente – 
CONAMA, organizou as atribuições dos 
órgãos das unidades federativas, 
confirmando que, em regra, à União 
caberá o licenciamento de atividades de 
abrangência nacional; ao Município , 
assuntos locais; e ao Estado-membro, a 
competência residual.”

Não há que se falar em inconstituciona-
lidade, pois o CONAMA, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas por 
lei, buscou traçar os contornos de 
importante instrumento de controle 
ambiental: o licenciamento. E mais, 
buscou, por meio da harmonização das 
estruturas do Sistema, evitar contradi-
ções e superposições que pudessem 
implicar o seu enfraquecimento. A 
competência para o licenciamento foi 
estabelecida pela Constituição e se 
insere nos rol das atribuições comuns 
dos entes federativos. Dada a integra-
ção dos entes federados no Sistema 
Nacional do Meio Ambiente, há que se 
compatibilizar o exercício da competên-
cia, evitando-se a superposição de 
análises e, até mesmo, a coexistência 
de decisões contrapostas.

Neste sentido, é também  clara a 
opinião esposada pelo Procurador de 
Justiça do Estado de São Paulo, 

23Hamilton Alonso Jr. , que se expressa 
de forma contundente:

“Por essa razão merece elogios o 
CONAMA, pois compatibilizou o 
sistema de competência nos 
licenciamentos aos ditames da Carta 
Magna, dando competência imple-
mentadora a quem constitucional-
mente a tem, possibilitando, outros-
sim, que o ente federativo diretamen-
te atingido dentro do raio de influên-
cia do dano ambiental (potencial ou 
concreto) ocupe-se com a questão 
que lhe diz de perto.”
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O exercício da competência licenciató-
ria pelo Município está adstrito à análise 
de empreendimentos e atividades cujos 
impactos tenham como “área de 
influência direta” o território municipal 
(art. 1°, inciso IV, c/c o art.6°, ambos da 
Resolução CONAMA 237/97).

De forma geral, podemos considerar 
"impacto ambiental" como toda 
modificação incidente sobre o meio 
ambiente, em razão de determinada 
atividade ou empreendimento. O 
impacto pode ser positivo ou negativo, 
dependendo dos efeitos produzidos 
pela atividade sobre o meio ambiente 
natural ou construído.

A Resolução n° 237/97 traz à baila um 
conceito mais estrito para fins de 
determinação da competência: trata-se 
da noção de "impacto direto", que diz 
respeito à zona de influência "direta" da 
atividade ou empreendimento.

À Área de Influência Direta correspon-
deriam os impactos gerados pelo 
empreendimento ou pela atividade 
propriamente ditos, desconsiderando-
se aqueles efeitos reflexos. São, em 
geral, os efeitos mais sensíveis à 
população instalada. 

A eventual Área de Influência Indireta 
corresponderia o conjunto de impactos 
de caráter global e geral, onde cabem 
mais os agentes governamentais e mo-
vimentos sociais, cujos interesses se 
manifestam na forma de defesa de prin-
cípios espacialmente amplos e difusos. 

Cumpre lembrar aqui que não se 
desprezam os impactos indiretos da 
atividade ou do empreendimento, os 
quais deverão ser analisados por 
ocasião do respectivo estudo ambien-
tal. O que se quis afirmar é que, como 
critério definidor de atribuição para a 
análise ambiental, será adotado o 
conceito de "impacto direto".

O órgão ambiental competente será, 
portanto, aquele em cuja base territorial 
se verificarem os impactos diretos do 
empreendimento, independentemente 
de onde se localiza a atividade.

3.4 A HARMONIZAÇÃO DO 
TRABALHO

Como mencionamos, no que se refere 
ao aspecto implementador das normas 
ambientais, a competência de todos os 
entes da federação é comum. A tutela 
ambiental, organizada pela Lei Federal 
6.938/81 sob a forma de um sistema 
(SISNAMA), fez surgir uma estrutura 
articulada entre os órgãos que a 
integram, de forma racional e coerente. 

Desta maneira, como regra geral, o 
órgão licenciador será aquele ligado à 
esfera de governo (federal, estadual ou 
municipal) que se mostrar mais 
diretamente relacionada  ao empreen-
dimento, dada a sua natureza; área de 
influência e dos efeitos potenciais e 
efetivos oriundos de sua implantação. 
Em qualquer hipótese, deverão ser 
observadas as normas gerais, discipli-
nadoras do processo de licenciamento, 
editadas pelo Conselho Nacional do 
Meio Ambiente - CONAMA, sem 
embargo da obediência aos critérios 
mais restritivos fixados pelos Estados e 
pelos Municípios, no exercício de seu 
poder legislativo suplementar.

Assim é que um empreendimento cuja 
implantação atinja o interesse ambiental 
nacional, (v.g., a implantação de uma 
usina nuclear), deve ter sua análise afeta 
à esfera federal, através do IBAMA.

Por outro lado, não se admite que um 
empreendimento que tenha como área 
de influência um único Município, seja 
submetido à análise de órgão diverso 
daquele representante do poder local, 
sob pena de supressão da autonomia 
municipal. É o órgão local que reúne 
melhores condições para avaliar o 
impacto desta espécie de empreendi-
mento em seus limites territoriais, 
através da análise de sua influência 
sobre a malha viária; a drenagem e 
captação das águas pluviais; o ruído 
provocado pelo empreendimento, 
dentre outros. Em suma, o Município é 
competente para gerir tudo aquilo que 
diz respeito ao seu peculiar interesse.

Para que a coerência interna do 
Sistema Nacional do Meio Ambiente 
ficasse assegurada deliberou-se no 
sentido da unicidade do licenciamento, 
ou seja, só haverá um processo de 
análise ambiental para cada empreen-
dimento ou atividade, evitando-se a 
superposição ou a contraposição de 
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ambiente, com vistas ao uso racional 
dos recursos ambientais, principalmen-
te os hídricos".

É importante destacar que, ao longo de 
sua existência, o CONAMA notabilizou-
se por atuar na vanguarda da tutela 
ambiental, servindo de paradigma para 
os demais órgãos colegiados.  A força e 
a legitimidade de suas decisões gera-
ram a alteração de padrões de produção 
e a conscientização das comunidades 
sobre grandes temas de meio ambiente, 
além de balizar as ações de governo, 
nos diversos níveis de competência.

No uso de suas atribuições, diversas 
são as Resoluções CONAMA que 
lograram repercussão nacional, 
merecendo amplo destaque a imple-
mentação do Programa Nacional de 
Controle da Poluição por Veículos 
Automotores - PROCONVE, cujos im-
pactos sobre a indústria automobilística 
são inegáveis; a decisão que instituiu os 
Estudos de Impacto Ambiental - 
EIA/RIMA, responsável pela multiplica-
ção de análises ambientais por todo o 
país, com a incorporação do mecanis-
mos das audiências públicas, inserindo 
a comunidade no processo ambiental.  
Mais recentemente, temos a edição da 
Resolução n° 237/97 que disciplinou o 
processo de licenciamento (SLAP), 
reconhecendo aos Municípios o pleno 
exercício da tutela do meio ambiente, 
dentro da esfera de competência local, 
além da importante formulação da 
Política Nacional de Resíduos Sólidos, 
consubstanciada na Resolução n. 259, 
de 30 de junho de 1999.

No campo ambiental, portanto, é 
clara a divisão de competências, que 
assim se estabelece:

a)  no âmbito legislativo, a competência 
é concorrente, cabendo à União a edi-
ção de normas gerais e incumbindo aos 
Estados e Municípios o poder suple-
mentar. Destaca-se que o poder suple-
mentar do Município é estrito para os 
assuntos de interesse local, não poden-
do o Estado imiscuir-se neste campo.

b) no campo comum das competências 
executivas ou implementadoras, a 
solução de eventuais conflitos deve 
levar em conta o território sobre o qual 
irão incidir os impactos diretos da 

3.2.2. 

atividade ou do fato.  Nesse sentido, es-
tando a repercussão ambiental 
imediata da atividade restrita aos limites 
territoriais do Município, caracterizado 
está o interesse local, restando ve-
dada, nesta hipótese, a intervenção dos 
outros entes federativos.

A atuação dos demais entes será 
permitida, em caráter excepcional, de 
forma supletiva.

Fica claro, portanto que o Município, em 
virtude de sua autonomia, é dotado de 
competências próprias para estabele-
cer regras, e isto não como delegação 
do poder central, mas em virtude de 
disposição constitucional.

Todos os entes federativos têm 
competência comum para o exercício 
da competência implementadora, no 
âmbito da qual se insere a atividade de 
licenciamento ambiental. Porém, como 
integram um sistema, são obrigados a 
interagir, de forma harmônica e 
coerente, sob pena de descaracteriza-
ção do próprio sistema.

Nesse contexto, sobreveio a Resolução 
CONAMA nº 237/97. A norma visa à 
manutenção e o impedimento da 
ocorrência de incoerências internas no 
âmbito do Sistema Nacional de Meio 
Ambiente, instituído pela Lei 6.938/81, 
por meio da criação de um mecanismo 
de integração das atividades de todos 
os órgãos que o compõe.  

É importante destacar que Resolução 
CONAMA n° 237, de 19 de dezembro 
de 1997, não visa atribuir competên-
cia aos entes federativos. Parte-se do 
pressuposto de que todas esferas de 
poder têm competência comum para o 
exercício das atividades de implemen-
tação das normas ambientais.  A norma 
veio disciplinar o exercício da compe-
tência comum pelos entes integrantes 
do SISNAMA. 

Em outras palavras, é esta a opinião 
adotada pelo Procurador de Justiça de 

22São Paulo, Daniel Fink , ao afirmar:

“A Lei 6.938, já em 1981, apontava o 
caminho para o exercício da competên-

3.3 A COMPETÊNCIA PARA O 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL:

cia administrativa concorrente em 
matéria de meio ambiente, dispondo 
que a composição do Sistema Nacional 
do Meio Ambiente – SISNAMA, então 
criado, implicaria a atuação integrada 
de órgãos e entidades da União, dos 
Estados, do Distrito Federal, dos 
Territórios e dos Municípios. (...) 
Tornando o tema da competência 
concorrente ainda mais claro, a 
Resolução n° 237/97, do Conselho 
Nacional do Meio Ambiente – 
CONAMA, organizou as atribuições dos 
órgãos das unidades federativas, 
confirmando que, em regra, à União 
caberá o licenciamento de atividades de 
abrangência nacional; ao Município , 
assuntos locais; e ao Estado-membro, a 
competência residual.”

Não há que se falar em inconstituciona-
lidade, pois o CONAMA, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas por 
lei, buscou traçar os contornos de 
importante instrumento de controle 
ambiental: o licenciamento. E mais, 
buscou, por meio da harmonização das 
estruturas do Sistema, evitar contradi-
ções e superposições que pudessem 
implicar o seu enfraquecimento. A 
competência para o licenciamento foi 
estabelecida pela Constituição e se 
insere nos rol das atribuições comuns 
dos entes federativos. Dada a integra-
ção dos entes federados no Sistema 
Nacional do Meio Ambiente, há que se 
compatibilizar o exercício da competên-
cia, evitando-se a superposição de 
análises e, até mesmo, a coexistência 
de decisões contrapostas.

Neste sentido, é também  clara a 
opinião esposada pelo Procurador de 
Justiça do Estado de São Paulo, 

23Hamilton Alonso Jr. , que se expressa 
de forma contundente:

“Por essa razão merece elogios o 
CONAMA, pois compatibilizou o 
sistema de competência nos 
licenciamentos aos ditames da Carta 
Magna, dando competência imple-
mentadora a quem constitucional-
mente a tem, possibilitando, outros-
sim, que o ente federativo diretamen-
te atingido dentro do raio de influên-
cia do dano ambiental (potencial ou 
concreto) ocupe-se com a questão 
que lhe diz de perto.”
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O exercício da competência licenciató-
ria pelo Município está adstrito à análise 
de empreendimentos e atividades cujos 
impactos tenham como “área de 
influência direta” o território municipal 
(art. 1°, inciso IV, c/c o art.6°, ambos da 
Resolução CONAMA 237/97).

De forma geral, podemos considerar 
"impacto ambiental" como toda 
modificação incidente sobre o meio 
ambiente, em razão de determinada 
atividade ou empreendimento. O 
impacto pode ser positivo ou negativo, 
dependendo dos efeitos produzidos 
pela atividade sobre o meio ambiente 
natural ou construído.

A Resolução n° 237/97 traz à baila um 
conceito mais estrito para fins de 
determinação da competência: trata-se 
da noção de "impacto direto", que diz 
respeito à zona de influência "direta" da 
atividade ou empreendimento.

À Área de Influência Direta correspon-
deriam os impactos gerados pelo 
empreendimento ou pela atividade 
propriamente ditos, desconsiderando-
se aqueles efeitos reflexos. São, em 
geral, os efeitos mais sensíveis à 
população instalada. 

A eventual Área de Influência Indireta 
corresponderia o conjunto de impactos 
de caráter global e geral, onde cabem 
mais os agentes governamentais e mo-
vimentos sociais, cujos interesses se 
manifestam na forma de defesa de prin-
cípios espacialmente amplos e difusos. 

Cumpre lembrar aqui que não se 
desprezam os impactos indiretos da 
atividade ou do empreendimento, os 
quais deverão ser analisados por 
ocasião do respectivo estudo ambien-
tal. O que se quis afirmar é que, como 
critério definidor de atribuição para a 
análise ambiental, será adotado o 
conceito de "impacto direto".

O órgão ambiental competente será, 
portanto, aquele em cuja base territorial 
se verificarem os impactos diretos do 
empreendimento, independentemente 
de onde se localiza a atividade.

3.4 A HARMONIZAÇÃO DO 
TRABALHO

Como mencionamos, no que se refere 
ao aspecto implementador das normas 
ambientais, a competência de todos os 
entes da federação é comum. A tutela 
ambiental, organizada pela Lei Federal 
6.938/81 sob a forma de um sistema 
(SISNAMA), fez surgir uma estrutura 
articulada entre os órgãos que a 
integram, de forma racional e coerente. 

Desta maneira, como regra geral, o 
órgão licenciador será aquele ligado à 
esfera de governo (federal, estadual ou 
municipal) que se mostrar mais 
diretamente relacionada  ao empreen-
dimento, dada a sua natureza; área de 
influência e dos efeitos potenciais e 
efetivos oriundos de sua implantação. 
Em qualquer hipótese, deverão ser 
observadas as normas gerais, discipli-
nadoras do processo de licenciamento, 
editadas pelo Conselho Nacional do 
Meio Ambiente - CONAMA, sem 
embargo da obediência aos critérios 
mais restritivos fixados pelos Estados e 
pelos Municípios, no exercício de seu 
poder legislativo suplementar.

Assim é que um empreendimento cuja 
implantação atinja o interesse ambiental 
nacional, (v.g., a implantação de uma 
usina nuclear), deve ter sua análise afeta 
à esfera federal, através do IBAMA.

Por outro lado, não se admite que um 
empreendimento que tenha como área 
de influência um único Município, seja 
submetido à análise de órgão diverso 
daquele representante do poder local, 
sob pena de supressão da autonomia 
municipal. É o órgão local que reúne 
melhores condições para avaliar o 
impacto desta espécie de empreendi-
mento em seus limites territoriais, 
através da análise de sua influência 
sobre a malha viária; a drenagem e 
captação das águas pluviais; o ruído 
provocado pelo empreendimento, 
dentre outros. Em suma, o Município é 
competente para gerir tudo aquilo que 
diz respeito ao seu peculiar interesse.

Para que a coerência interna do 
Sistema Nacional do Meio Ambiente 
ficasse assegurada deliberou-se no 
sentido da unicidade do licenciamento, 
ou seja, só haverá um processo de 
análise ambiental para cada empreen-
dimento ou atividade, evitando-se a 
superposição ou a contraposição de 
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licenças e exigências pelos diversos 
entes integrantes do SISNAMA.

O órgão ambiental deverá capacitar-se 
para o exercício das atribuições 
ambientais que lhes são afetas. Cumpre 
destacar que capacitação implica a 
reunião de condições técnicas para o 
exercício de uma função, não se con-
fundindo com “competência”.

A Resolução 237/97 estabelece como 
critérios aferidores da capacitação, a 
criação de conselho deliberativo, com 
participação social e a existência de 
corpo técnico habilitado a proceder à 
avaliação ambiental de planos, progra-
mas e projetos.

A atribuição de competência originária 
não impede que o Município articule-se 
com os Estados e a União, firmando 
com estes convênios de cunho técnico, 
com vistas à otimização de suas 
estruturas. Não há, porém, frise-se, ne-
cessidade de que o órgão municipal 
mantenha qualquer espécie de vínculo 
formal com os demais, como pressu-
posto de capacitação.

O órgão ambiental de cada uma das 
esferas de poder tem, por força 
constitucional competência para as 
atividades de controle ambiental, aí 
incluído o licenciamento. Porém, isto 
não implica dizer que uma vez compe-
tente, o órgão estará apto ao exercício 
de suas funções. 

A Resolução exige que o órgão licen-
ciador detenha capacidade técnica para 
a análise das questões que lhes serão 
submetidas, mediante pessoal próprio 
ou terceirizado (mediante convênio, 
contrato de prestação de serviços etc).

Impõe-se, também, ao ente federativo a 
criação de conselho com caráter deli-
berativo, no qual esteja assegurada a 
participação da sociedade.

Após a expedição da licença, incumbe 
ao órgão ambiental fiscalizar o atendi-
mento às condicionantes impostas. De 
nada adiantaria ao Município proceder 
ao licenciamento e não acompanhar o 

3.5 A CAPACITAÇÃO DOS 
MUNICÍPIOS:

desenvolvimento da atividade, por meio 
das atividades de controle.

O licenciamento das atividades e 
empreendimentos cujo impacto seja 
predominantemente local é de compe-
tência do Município, que tem por dever 
assumir suas obrigações na esfera am-
biental, na qualidade de órgão integran-
te do SISNAMA.

De outra parte, as tendências mundiais, 
no âmbito do fenômeno da globalização 
implicam a estreita ligação entre meio 
ambiente, polít ica, economia e 
desenvolvimento social, trazendo para 
os órgãos públicos a necessidade de 
buscar por soluções que minimizem os 
impactos ambientais decorrentes das 
atividades licenciadas. 

O Brasil dispõe de rigorosa legislação 
ambiental, calcada nos princípios divul-
gados pela Agenda 21, editada na Con-
ferência Internacional conhecida como 
Rio-92. A legislação brasileira, na estei-
ra da normatização internacional, en-
contra-se em constante processo de 
atualização, de forma permitir que os 
produtos brasileiros possam inserir-se, 
de forma competitiva, no mercado 
internacional.

Neste contexto, reveste-se de importân-
cia a assunção das atividades de licen-
ciamento pelo Município, que passa a 
atuar, de forma direta, na manutenção 
do necessário equilíbrio entre desenvol-
vimento econômico e manutenção da 
qualidade de vida.
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licenças e exigências pelos diversos 
entes integrantes do SISNAMA.

O órgão ambiental deverá capacitar-se 
para o exercício das atribuições 
ambientais que lhes são afetas. Cumpre 
destacar que capacitação implica a 
reunião de condições técnicas para o 
exercício de uma função, não se con-
fundindo com “competência”.

A Resolução 237/97 estabelece como 
critérios aferidores da capacitação, a 
criação de conselho deliberativo, com 
participação social e a existência de 
corpo técnico habilitado a proceder à 
avaliação ambiental de planos, progra-
mas e projetos.

A atribuição de competência originária 
não impede que o Município articule-se 
com os Estados e a União, firmando 
com estes convênios de cunho técnico, 
com vistas à otimização de suas 
estruturas. Não há, porém, frise-se, ne-
cessidade de que o órgão municipal 
mantenha qualquer espécie de vínculo 
formal com os demais, como pressu-
posto de capacitação.

O órgão ambiental de cada uma das 
esferas de poder tem, por força 
constitucional competência para as 
atividades de controle ambiental, aí 
incluído o licenciamento. Porém, isto 
não implica dizer que uma vez compe-
tente, o órgão estará apto ao exercício 
de suas funções. 

A Resolução exige que o órgão licen-
ciador detenha capacidade técnica para 
a análise das questões que lhes serão 
submetidas, mediante pessoal próprio 
ou terceirizado (mediante convênio, 
contrato de prestação de serviços etc).

Impõe-se, também, ao ente federativo a 
criação de conselho com caráter deli-
berativo, no qual esteja assegurada a 
participação da sociedade.

Após a expedição da licença, incumbe 
ao órgão ambiental fiscalizar o atendi-
mento às condicionantes impostas. De 
nada adiantaria ao Município proceder 
ao licenciamento e não acompanhar o 

3.5 A CAPACITAÇÃO DOS 
MUNICÍPIOS:

desenvolvimento da atividade, por meio 
das atividades de controle.

O licenciamento das atividades e 
empreendimentos cujo impacto seja 
predominantemente local é de compe-
tência do Município, que tem por dever 
assumir suas obrigações na esfera am-
biental, na qualidade de órgão integran-
te do SISNAMA.

De outra parte, as tendências mundiais, 
no âmbito do fenômeno da globalização 
implicam a estreita ligação entre meio 
ambiente, polít ica, economia e 
desenvolvimento social, trazendo para 
os órgãos públicos a necessidade de 
buscar por soluções que minimizem os 
impactos ambientais decorrentes das 
atividades licenciadas. 

O Brasil dispõe de rigorosa legislação 
ambiental, calcada nos princípios divul-
gados pela Agenda 21, editada na Con-
ferência Internacional conhecida como 
Rio-92. A legislação brasileira, na estei-
ra da normatização internacional, en-
contra-se em constante processo de 
atualização, de forma permitir que os 
produtos brasileiros possam inserir-se, 
de forma competitiva, no mercado 
internacional.

Neste contexto, reveste-se de importân-
cia a assunção das atividades de licen-
ciamento pelo Município, que passa a 
atuar, de forma direta, na manutenção 
do necessário equilíbrio entre desenvol-
vimento econômico e manutenção da 
qualidade de vida.
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Causa Pública

Claudio Salvador Lembo

 O Senhor era Secretário 
de Negócios Jurídicos à época da 
edição da lei municipal que criou a 
Procuradoria Geral do Município, 
sendo Prefeito de São Paulo Jânio 
Quadros. Como isso aconteceu?

 O Jânio Quadros 
era um estudante da Faculdade de 
Direito do Largo de São Francisco que 
pensava o Brasil. O Jânio foi muito 
deformado pelos meios de comunica-
ção, pelos adversários. Ele era um 
homem brilhante quanto à intuição e 
quanto ao conhecimento do Brasil. 
Raras vezes eu conheci alguém tão 
interessado em Brasil, nos debates, nos 
temas institucionais do Brasil. Eu o 
conheci por acaso. Até tinha sido 
sempre adversário dele, sempre tinha 
votado contra o Jânio. Porém um dia eu 
o encontrei num restaurante na Rua 
Cubatão. Ele e a esposa, dona Eloá. E 
me senti na obrigação de cumprimentá-
lo. Ele estava cassado naquela época. E 
nesse tempo, passamos a ser amigos, 
ou melhor, ele, na solidão, procurava 
alguém pra conversar e às vezes 

telefonava e eu ia almoçar com ele ou 
conversar com ele. Ficamos bons 
amigos. Trocamos muitas ideias. 
Aprendi muito com o Jânio. Talvez um 
dos homens públicos com quem eu 
convivi e com quem mais aprendi foi o 
Jânio. Compreender o Brasil, entender 
o Brasil, saber o que é o Brasil. E aí ele 
me convidou para a Secretaria dos 
Negócios Jurídicos. Foi isso.

Como era exercida a função de 
representação judicial do Município 
de São Paulo antes da criação da 
Procuradoria Geral do Município de 
São Paulo? Quais eram os principais 
problemas da falta de regulamenta-
ção da carreira?

Os Procuradores eram todos “soltos”, 
isolados e eram nomeados por Decreto. 
Não havia uma seleção por currículo. 
Quem era amigo do Prefeito virava 
Procurador. Eu encontrei praticamente 
todos nomeados pelo Adhemar [de 
Barros]. Depois vieram os concursos. 
Não tinha carreira, como ainda não tem 
e isso tem que ser repensado. Não 

havia disciplina hierárquica. Hoje existe 
mas ainda não é o ideal. 25 anos é muito 
pouco. Falta aqui uma análise do mérito, 
não só do tempo. Medir o mérito da 
Procuradoria é muito difícil. Fico triste 
em ver que o Procurador, em primeiro 
lugar, tem que ver o tempo passar. O 
que é triste porque biologicamente 
cansa. Em segundo lugar essa busca 
pelos DAs. É necessário pensar formas 
de dignificar mais a carreira. Analisar o 
mérito da carreira. É mais fácil ver o 
mérito de um Juiz do que o Procurador. 
Isso porque o Procurador não exerce só 
a função de operador do Direito. 
Quando vai para uma Secretaria exerce 
o papel de Administrador e aí como 
você vai medir o mérito? É difícil medir a 
capacidade e produtividade do Procu-
rador. No Judiciário, pelas sentenças e 
decisões, é possível. Isso tem que ser 
repensado, repensado com o tempo.

Como surgiu a ideia de criação da 
Procuradoria Geral do Município de 
São Paulo e da regulamentação da 
c a r r e i r a  d e  P r o c u r a d o r  d o  
Município?
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Quem me ajudou muito na regulamenta-
ção da carreira foi uma colega, a Mônica 
Herman. Eu cheguei e disse: precisamos 
criar alguma coisa. Ela também queria 
criar. É muito interessante. Ela sempre foi 
uma boa Procuradora e já tinha um 
anteprojeto pronto. Eu fui ao Jânio e ele 
achou que era fundamental. Ele defendia 
muito a classe dos bacharéis, como 
bacharel que era. Aceitou na hora, não 
criou nenhum problema. Quem criou pro-
blema foram alguns velhos Procura-
dores. Velhos são muito difíceis (risos). 
Foram à Câmara, conseguiram afastar 
da pauta o projeto, foi muito difícil. Quem 
trabalhou muito a favor, na Câmara, foi o 
Vereador Brasil Vita.

O Secretário de Negócios Jurídicos hoje 
é a Rainha da Inglaterra. Houve 
Secretários que não aceitaram a ideia. 
Houve um Secretário que disse ao 
Covas que ia embora se fosse criada a 
Procuradoria Geral. Não era inimigo. Eu 
tenho consciência de que o Secretário 
de Negócios Jurídicos perdeu poder, 
mas o importante é a carreira. É impor-
tante criar um corpo que tenha identida-
de própria. O Secretário é transitório.

A estrutura da carreira em departa-
mentos inspirou-se em alguma 
preexistente?

Foi baseada numa estrutura. O Rio de 
Janeiro tinha. Não sei se a estrutura em 
Departamentos é melhor. Eu gosto de 
Departamento, mas por velhice (risos). 
Até na Universidade eu acho bom. Tem 
autonomia, personalidade, especializa...

Quais eram os principais problemas 
da Procuradoria do Município de São 
Paulo nos primeiros anos de seu 
funcionamento?

Ela funciona bem. Talvez haja segmen-
tos dentre os Procuradores que não 
deem toda a capacidade que possuem 
ao serviço público. Isso é pena. Há um 
equívoco que não haja mais a opção 
pela dedicação exclusiva. Foi extinta, 
mas acho um erro. Acho que é impor-
tante, pois não existindo dá a hipótese 
mental de que possa haver liberdade 
plena. Acho que temos que repensar a 
dedicação exclusiva, como uma opção 
(destaque do entrevistado), porque é 
importante. Há quem pense que o 
Procurador que tem escritório de 

advocacia fora tem uma maior flexibili-
dade mental e seria mais aguerrido. Eu 
não tenho uma opinião formada a 
respeito desse assunto em especial, 
mas acho que a dedicação exclusiva 
deve ser uma opção.

Qual o papel da Procuradoria Geral 
do Município de São Paulo hoje? É 
muito diferente daquele imaginado 
há 25 anos?

Hoje você tem outros operadores do 
direito mais ativos. O Ministério Público 
e a Defensoria Pública. Esses operado-
res transformaram a vida dos Pro-
curadores Municipais também. Não só 
pela Constituição de 88 mas também 
pelos instrumentos processuais 
colocados à disposição desses ope-
radores, como por exemplo a ação civil 
pública. Antigamente era só a ação 
popular. Hoje quase não existe mais 
ação popular. Só ação civil pública.

Considerando que a cidade de São 
Paulo consubstancia o terceiro 
orçamento nacional, atrás apenas da 
União e do Estado de São Paulo, em 
seu ponto de vista, como a PGM-SP 
estaria inserida neste panorama? 
Estaria mais próxima das Procurado-
rias Municipais das grandes capitais 
ou das Procuradoria do Estado?

Mais próxima das Procuradorias 
municipais das grandes capitais. Todas 
têm hoje e eu ouço falar muito bem da 
Procuradoria do Município do Rio de 
Janeiro. Tem uma tradição cultural o Rio. 
Foi capital do Império e depois da União. 
O nível cultural do Rio é altíssimo. Os 
Professores de Direito do Rio são bons. 
As Universidades são boas.

Como Professor de Direito, o Senhor 
acredita ser possível a troca de 
experiências com os órgãos análo-
gos à PGM/SP em grandes capitais 
de outros países?

Confesso que não tenho maiores 
experiências com outras Procuradorias 
municipais do Brasil mas dou toda a 
liberdade para os Procuradores irem 
aos Congressos e trocarem ideias.

Como o Senhor avalia o futuro da 
Procuradoria Geral do Município de 
São Paulo?

Vocês jovens têm uma obrigação. Há 25 
anos criamos o CEJUR. Não vi o 
CEJUR crescer como devia. Há um 
esforço, mas ainda não é um órgão com 
perfil próprio. Eu criei agora a Escola de 
Direito Público Municipal. Ou vocês 
aproveitam essas  oportunidades e 
deem um pouco de si para a criação 
disso com uma visão cívica, ou então 
estamos todos juntos num grande 
fracasso. Depende de vocês. Os 
instrumentos estão aí. Vocês querem 
ser simplesmente Procuradores e 
ganhar os vencimentos no final do mês 
ou querem criar alguma coisa melhor 
para o País? Aí, pensem no CEJUR e na 
Escola Superior de Administração 
Pública. Acho importante uma escola. 
Não precisa criar cursos de pós-
graduação, mas tem que fazer estudos 
contínuos. Os prêmios também devem 
ser repensados. Devem ser criados 
prêmios para produções acadêmicas, 
não só para peças processuais. 
Acredito na existência de uma vocação 
para o serviço público. Hoje a imagem 
do servidor público é melhor. Não há 
tanta agressividade. São os quadros 
públicos que mantêm a sociedade. Sem 
estrutura burocrática não há democra-
cia. Ficamos com Max Weber. Se 
quisermos consolidar efetivamente uma 
democracia, precisamos de estrutura 
burocrática boa, uma boa Procuradoria 
Geral. Não pode ser objeto de política 
transitória ou de ocasião.

Dr. Lembo, uma última pergunta. 
Qual a imagem da Procuradoria do 
Município perante a Administração?

É muito boa. Não se faz nada sem antes 
consultá-la. Tenho consciência de que o 
Prefeito. Não age sem ouvir o 
Procurador-Geral, a Procuradoria. Em 
tudo se ouve a Procuradoria. 

ENTREVISTA
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 O Senhor era Secretário 
de Negócios Jurídicos à época da 
edição da lei municipal que criou a 
Procuradoria Geral do Município, 
sendo Prefeito de São Paulo Jânio 
Quadros. Como isso aconteceu?

 O Jânio Quadros 
era um estudante da Faculdade de 
Direito do Largo de São Francisco que 
pensava o Brasil. O Jânio foi muito 
deformado pelos meios de comunica-
ção, pelos adversários. Ele era um 
homem brilhante quanto à intuição e 
quanto ao conhecimento do Brasil. 
Raras vezes eu conheci alguém tão 
interessado em Brasil, nos debates, nos 
temas institucionais do Brasil. Eu o 
conheci por acaso. Até tinha sido 
sempre adversário dele, sempre tinha 
votado contra o Jânio. Porém um dia eu 
o encontrei num restaurante na Rua 
Cubatão. Ele e a esposa, dona Eloá. E 
me senti na obrigação de cumprimentá-
lo. Ele estava cassado naquela época. E 
nesse tempo, passamos a ser amigos, 
ou melhor, ele, na solidão, procurava 
alguém pra conversar e às vezes 

telefonava e eu ia almoçar com ele ou 
conversar com ele. Ficamos bons 
amigos. Trocamos muitas ideias. 
Aprendi muito com o Jânio. Talvez um 
dos homens públicos com quem eu 
convivi e com quem mais aprendi foi o 
Jânio. Compreender o Brasil, entender 
o Brasil, saber o que é o Brasil. E aí ele 
me convidou para a Secretaria dos 
Negócios Jurídicos. Foi isso.

Como era exercida a função de 
representação judicial do Município 
de São Paulo antes da criação da 
Procuradoria Geral do Município de 
São Paulo? Quais eram os principais 
problemas da falta de regulamenta-
ção da carreira?

Os Procuradores eram todos “soltos”, 
isolados e eram nomeados por Decreto. 
Não havia uma seleção por currículo. 
Quem era amigo do Prefeito virava 
Procurador. Eu encontrei praticamente 
todos nomeados pelo Adhemar [de 
Barros]. Depois vieram os concursos. 
Não tinha carreira, como ainda não tem 
e isso tem que ser repensado. Não 

havia disciplina hierárquica. Hoje existe 
mas ainda não é o ideal. 25 anos é muito 
pouco. Falta aqui uma análise do mérito, 
não só do tempo. Medir o mérito da 
Procuradoria é muito difícil. Fico triste 
em ver que o Procurador, em primeiro 
lugar, tem que ver o tempo passar. O 
que é triste porque biologicamente 
cansa. Em segundo lugar essa busca 
pelos DAs. É necessário pensar formas 
de dignificar mais a carreira. Analisar o 
mérito da carreira. É mais fácil ver o 
mérito de um Juiz do que o Procurador. 
Isso porque o Procurador não exerce só 
a função de operador do Direito. 
Quando vai para uma Secretaria exerce 
o papel de Administrador e aí como 
você vai medir o mérito? É difícil medir a 
capacidade e produtividade do Procu-
rador. No Judiciário, pelas sentenças e 
decisões, é possível. Isso tem que ser 
repensado, repensado com o tempo.

Como surgiu a ideia de criação da 
Procuradoria Geral do Município de 
São Paulo e da regulamentação da 
c a r r e i r a  d e  P r o c u r a d o r  d o  
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Quem me ajudou muito na regulamenta-
ção da carreira foi uma colega, a Mônica 
Herman. Eu cheguei e disse: precisamos 
criar alguma coisa. Ela também queria 
criar. É muito interessante. Ela sempre foi 
uma boa Procuradora e já tinha um 
anteprojeto pronto. Eu fui ao Jânio e ele 
achou que era fundamental. Ele defendia 
muito a classe dos bacharéis, como 
bacharel que era. Aceitou na hora, não 
criou nenhum problema. Quem criou pro-
blema foram alguns velhos Procura-
dores. Velhos são muito difíceis (risos). 
Foram à Câmara, conseguiram afastar 
da pauta o projeto, foi muito difícil. Quem 
trabalhou muito a favor, na Câmara, foi o 
Vereador Brasil Vita.

O Secretário de Negócios Jurídicos hoje 
é a Rainha da Inglaterra. Houve 
Secretários que não aceitaram a ideia. 
Houve um Secretário que disse ao 
Covas que ia embora se fosse criada a 
Procuradoria Geral. Não era inimigo. Eu 
tenho consciência de que o Secretário 
de Negócios Jurídicos perdeu poder, 
mas o importante é a carreira. É impor-
tante criar um corpo que tenha identida-
de própria. O Secretário é transitório.

A estrutura da carreira em departa-
mentos inspirou-se em alguma 
preexistente?

Foi baseada numa estrutura. O Rio de 
Janeiro tinha. Não sei se a estrutura em 
Departamentos é melhor. Eu gosto de 
Departamento, mas por velhice (risos). 
Até na Universidade eu acho bom. Tem 
autonomia, personalidade, especializa...

Quais eram os principais problemas 
da Procuradoria do Município de São 
Paulo nos primeiros anos de seu 
funcionamento?

Ela funciona bem. Talvez haja segmen-
tos dentre os Procuradores que não 
deem toda a capacidade que possuem 
ao serviço público. Isso é pena. Há um 
equívoco que não haja mais a opção 
pela dedicação exclusiva. Foi extinta, 
mas acho um erro. Acho que é impor-
tante, pois não existindo dá a hipótese 
mental de que possa haver liberdade 
plena. Acho que temos que repensar a 
dedicação exclusiva, como uma opção 
(destaque do entrevistado), porque é 
importante. Há quem pense que o 
Procurador que tem escritório de 

advocacia fora tem uma maior flexibili-
dade mental e seria mais aguerrido. Eu 
não tenho uma opinião formada a 
respeito desse assunto em especial, 
mas acho que a dedicação exclusiva 
deve ser uma opção.

Qual o papel da Procuradoria Geral 
do Município de São Paulo hoje? É 
muito diferente daquele imaginado 
há 25 anos?

Hoje você tem outros operadores do 
direito mais ativos. O Ministério Público 
e a Defensoria Pública. Esses operado-
res transformaram a vida dos Pro-
curadores Municipais também. Não só 
pela Constituição de 88 mas também 
pelos instrumentos processuais 
colocados à disposição desses ope-
radores, como por exemplo a ação civil 
pública. Antigamente era só a ação 
popular. Hoje quase não existe mais 
ação popular. Só ação civil pública.

Considerando que a cidade de São 
Paulo consubstancia o terceiro 
orçamento nacional, atrás apenas da 
União e do Estado de São Paulo, em 
seu ponto de vista, como a PGM-SP 
estaria inserida neste panorama? 
Estaria mais próxima das Procurado-
rias Municipais das grandes capitais 
ou das Procuradoria do Estado?

Mais próxima das Procuradorias 
municipais das grandes capitais. Todas 
têm hoje e eu ouço falar muito bem da 
Procuradoria do Município do Rio de 
Janeiro. Tem uma tradição cultural o Rio. 
Foi capital do Império e depois da União. 
O nível cultural do Rio é altíssimo. Os 
Professores de Direito do Rio são bons. 
As Universidades são boas.

Como Professor de Direito, o Senhor 
acredita ser possível a troca de 
experiências com os órgãos análo-
gos à PGM/SP em grandes capitais 
de outros países?

Confesso que não tenho maiores 
experiências com outras Procuradorias 
municipais do Brasil mas dou toda a 
liberdade para os Procuradores irem 
aos Congressos e trocarem ideias.

Como o Senhor avalia o futuro da 
Procuradoria Geral do Município de 
São Paulo?

Vocês jovens têm uma obrigação. Há 25 
anos criamos o CEJUR. Não vi o 
CEJUR crescer como devia. Há um 
esforço, mas ainda não é um órgão com 
perfil próprio. Eu criei agora a Escola de 
Direito Público Municipal. Ou vocês 
aproveitam essas  oportunidades e 
deem um pouco de si para a criação 
disso com uma visão cívica, ou então 
estamos todos juntos num grande 
fracasso. Depende de vocês. Os 
instrumentos estão aí. Vocês querem 
ser simplesmente Procuradores e 
ganhar os vencimentos no final do mês 
ou querem criar alguma coisa melhor 
para o País? Aí, pensem no CEJUR e na 
Escola Superior de Administração 
Pública. Acho importante uma escola. 
Não precisa criar cursos de pós-
graduação, mas tem que fazer estudos 
contínuos. Os prêmios também devem 
ser repensados. Devem ser criados 
prêmios para produções acadêmicas, 
não só para peças processuais. 
Acredito na existência de uma vocação 
para o serviço público. Hoje a imagem 
do servidor público é melhor. Não há 
tanta agressividade. São os quadros 
públicos que mantêm a sociedade. Sem 
estrutura burocrática não há democra-
cia. Ficamos com Max Weber. Se 
quisermos consolidar efetivamente uma 
democracia, precisamos de estrutura 
burocrática boa, uma boa Procuradoria 
Geral. Não pode ser objeto de política 
transitória ou de ocasião.

Dr. Lembo, uma última pergunta. 
Qual a imagem da Procuradoria do 
Município perante a Administração?

É muito boa. Não se faz nada sem antes 
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município obteve decisão 
favorável da Primeira Seção do OSuperior Tribunal de Justiça em 

recurso especial cuja matéria foi 
reconhecida de caráter repetitivo. Os 
servidores discutiam no recurso a 
aplicação, na fase de execução, de leis 
municipais que tratavam do reajuste do 
mês de fevereiro de 1995.

O julgamento teve início no dia 11 de 
maio e contou com sustentação oral do 
Dr. Vinicius Gomes dos Santos, 
Procurador do Município lotado no 
Departamento Judicial (JUD.21), e do 
advogado dos servidores. Após o voto 
de quatro Ministros pelo não conheci-
mento do recurso, houve pedido de 
vista do Ministro Mauro Campbell 
Marques. O julgamento prosseguiu na 
sessão do dia 28 de setembro de 2011, 
em que a Primeira Seção, por unanimi-
dade, não conheceu do recurso 
especial dos servidores. Com isso, fixou 
o entendimento de que a discussão 

quanto à aplicabilidade de leis munici-
pais na fase de execução envolve 
exclusivamente interpretação de direito 
local, insuscetível de reexame por 
recurso especial em virtude da Súmula 
n. 280 do Supremo Tribunal Federal.

Ainda que o STJ não tenha enfrentado o 
mérito do recurso especial, o entendi-
mento fixado impedirá a rediscussão da 
matéria em Brasília, o que acarretava 
índices de reajuste desfavoráveis à 
Municipalidade. Para se ter uma ideia 
do impacto nas contas municipais, de 
acordo com várias decisões do STJ nas 
execuções promovidas pelos servido-
res, eram fixados índices de reajuste 
para o mês de fevereiro de 1995 no 
patamar de 82,51%, extrapolando o 
limite de receita fixado em lei municipal 
para o pagamento dos servidores.  No 
âmbito do Tribunal de Justiça de São 
Paulo, ações semelhantes em que os 
servidores saem vitoriosos têm o índice 
de reajuste fixado num patamar máximo 
de 30,04%. (RESP n. 1.217.076).

Municipalidade obtém decisão 
favorável da Primeira Seção 
do STJ em ação de reajuste
de servidores públicos

Sobre JUD.21 – Unidade do 
Departamento Judicial da PGM que 

trata das ações judiciais em que o 
Município de São Paulo figura como réu, 

nas quais se discute matéria relaciona-
da a servidores públicos estatutários e 

demais situações não sujeitas à CLT, 
aposentadorias e pensões.

NOTÍCIAS

20

segunda Turma do Superior 
Tribunal de Justiça confirmou, Aapós a oposição de dois 

embargos de declaração da União 
Federal, decisão que reconheceu o 
domínio da Municipalidade de São 
Paulo sobre o Campo de Marte, 
aeroporto localizado na Zona Norte da 
Capital, às margens do Rio Tietê, que 
está na posse da União desde a 
Revolução Constitucionalista de 1932.

A área municipal foi cedida, em 1912, ao 
Estado de São Paulo, e nela se instalou 
a Força Aérea Estadual. Durante a 
Revolução Constitucionalista de 1932, 
a unidade ali estabelecida tomou 
partido dos revolucionários e o Campo 
de Marte foi bombardeado pelas tropas 
federais e definitivamente apossado 
pela União Federal.

Após o fim do Estado Novo, a Munici-
palidade ajuizou, em 1955, ação de 
reintegração de posse, com pedido 
alternativo de indenização pelo valor 
atualizado da área. Além destes 
pedidos alternativos, requereu-se ainda 
indenização pelo período de ocupação 
indevida do bem municipal.

A ação só foi julgada, em primeira 
instância, na década de 90, por 
sentença que atribuiu o domínio da área 
à União Federal. A União defendia que o 
Campo de Marte não seria de proprie-
dade da Municipalidade, por não 
constituir terra devoluta. As terras 
devolutas, inicialmente de propriedade 
do Governo Imperial, passaram a ser de 
propriedade dos Estados após a 

Constituição de 1891 e, no caso de São 
Paulo, foram posteriormente transferi-
das por meio de leis estaduais de 
organização municipal ao Município de 
São Paulo, desde que se encontrassem 
dentro do raio de seis quilômetros a 
contar da Praça da Sé, perímetro este 
que abrange a área do Campo de Marte.

Para fundamentar sua tese, a União 
alegou que este imóvel era parte de 
sesmaria jesuíta, confiscada pela 
Coroa Portuguesa no Século XVIII, e 
que, por ter sido confiscada – e não 
devolvida (devoluta) ao Governo em 
razão do descumprimento das condi-
ções da sesmaria – não constituiria 
terra devoluta.

A decisão de primeira instância foi 
confirmada em segundo grau, mas foi 
revertida pelo Superior Tribunal de 
Justiça, que acolheu recurso especial 
municipal, elaborado pelo Dra. Rachel 
Mendes Freire de Oliveira, Procuradora 
do Município lotada no Departamento 
de Defesa do Meio Ambiente e do 
Patrimônio (DEMAP 21). O recurso 
baseou-se na ofensa à Lei de Terras (Lei 
nº 601/1850), que definiu terras 
devolutas, sem a restrição invocada 
pela União Federal. O Superior Tribunal 
de Justiça reconheceu a propriedade 
municipal sobre o Campo de Marte e 
determinou a devolução ao Município 
da parte da área que não está afetada 
ao uso público federal, devendo a 
questão do restante do imóvel ser 
resolvida por meio de indenização, a ser 
definida pelo Tribunal Regional Federal 
da 3ª Região.

NOTÍCIAS

STJ mantém decisão 
que reconhece domínio da 
Municipalidade sobre
“Campo de Marte”

Sobre DEMAP.21 – Unidade do 
Departamento de Defesa do Meio 
Ambiente e do Patrimônio da 
Procuradoria Geral do Município que 
trata de ações civis públicas, ações 
populares e mandados de segurança 
que tenham por objeto questões 
relacionadas ao meio ambiente e ao 
patrimônio municipal.
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justiça paulista manteve os 
valores recebidos pelo Municí-Apio de São Paulo a título de inde-

nização pela desapropriação da área on-
de hoje se localiza o Parque Villa Lobos.

O Município fora incluído como réu em 
ação popular proposta pelo Deputado 
Estadual Afanazio Jazadji contra o 
Estado de São Paulo, na qual este 
alegava lesiva ao patrimônio público 
estadual a forma de cálculo dos juros 
moratórios e compensatórios aplicada 
aos pagamentos dos precatórios 
oriundos da ação de desapropriação nº 
449, de 1988, que teve por objeto os 
imóveis onde hoje se situa o Parque. O 
Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública 
extinguiu o processo sem julgamento de 
mérito, por falta de interesse de agir, 
não sem antes asseverar que “embora a 
preliminar arguida, de certa maneira, 
requeira uma análise do mérito da 
presente ação popular, que se viesse a 
ser julgada, seria certamente improce-
dente, pelos mesmos fundamentos.”

O autor popular considerava afrontado o 
art. 78 ao ADCT, introduzido pela 
Emenda nº 30/00, por ter sido vedada a 

inclusão de juros moratórios sobre os 
pagamentos das parcelas feitos até o 
respectivo vencimento. Segundo argu-
mentou, a Fazenda do Estado teria lesa-
do o Erário em R$ 294.714.322,38, atua-
lizados até setembro de 2010, dos quais 
R$ 66.714.322,38 referem-se especifi-
camente ao Precatório nº 669/92, desti-
nado ao Município de São Paulo, cuja 
devolução requereu, com os acréscimos 
legais e honorários advocatícios.

Em suma, aduziu a sentença que “...os 
pagamentos realizados, como firmado 
diversas vezes, ocorreram sempre den-
tro dos processos e sob o crivo do con-
traditório. Há decreto administrativo, nº 
40.030/2001 estabelecendo um único 
critério interno de interpretação da Fa-
zenda do Estado quanto ao texto 
constitucional, com a finalidade de pa-
dronizar os pagamentos, evitando favo-
recimentos, tendo em vista que o texto 
constitucional não foi clara. O julgamen-
to da matéria de forma definitiva, como 
se verifica, levou mais de dez anos para 
acontecer, e durante todo este período o 
pagamento dos parcelamentos esteve 
cercado de instabilidade jurídica 
[jurisprudência conflitante, notadamente 
entre o TJSP e o STF].”

O Município foi defendido pelo 
Procurador Fabio Lopes Azevedo Filho e 
sua equipe do Departamento de 
Desapropriações (DEMAP.22). Ação 
Popular nº 0006827-82.2011.8.26.0053, 
da 6ª VFP.

Judiciário afirma correta a 
indenização paga ao 
Município pela construção 
do Parque Villa Lobos 

NOTÍCIAS

DESAP divide-se em duas subprocura-
dorias: Desap. 22, competente para as 

ações e processos administrativos 
alusivos a desapropriações indiretas ou 
apossamentos administrativos e Desap. 

23, que responde pela competência 
residual do Departamento.

22

os autos da ação n° 0020648-
90.2010.8.26.0053, ajuizada Npelo rito ordinário, o Município 

de São Paulo obteve decisão favorável 
na 5ª Vara da Fazenda Pública que 
reconheceu que não há qualquer ile-
galidade no protesto de certidão de 
dívida ativa, que poderá, portanto, ser-
vir como “medida de apoio frente o insu-
cesso em obter a satisfação de seu cré-
dito via processo de execução fiscal”.

Acolhida a defesa apresentada pelo 
Procurador Municipal Dr. Ricardo Luiz 
Hideki Nishizaki, o pedido foi julgado 
improcedente e a autora condenada ao 
pagamento dos honorários advocatíci-
os. Fora ressaltado ainda que o ator 
formal e solene em questão tem 
também o caráter profilático, de alertar 
terceiros quanto à existência de débito 
em aberto ainda não garantido para 
com o Fisco, o que lhes permite a 
adoção de cautelas ao contratar com 
entidade devedora.

Ainda que se trate de decisão de 
primeira instância, sujeita, portanto, a 
recurso, é indiscutível a importância do 
precedente para o departamento. De 
fato, referida sentença, somada aos 
demais precedentes jurisprudenciais, 
serve de amparo ao Município na busca 
da satisfação de seus créditos. 
Conforme se asseverou nos autos, 

despeito de a dívida ativa possuir 
procedimento próprio de cobrança, a 
Fazenda Pública tem o legítimo 
interesse de provar e tornar pública, por 
meio do protesto, a inadimplência e o 
descumprimento das obrigações 
decorrentes de seus créditos. Afinal, tal 
instrumento foi redesenhado pela Lei 
Federal nº 9.492/97 que, em seu artigo 
1º, de forma ampliativa, estendeu a 
possibilidade de seu uso aos títulos e 
outros documentos da dívida, como 
forma de repressão à inadimplência. 
Por tanto, inequívoco, conforme 
acentuado na referida sentença, a 
legitimidade de seu uso pelo Município.

Municipalidade obtém
decisão que reconhece a 
legitimidade do protesto
da CDA

Sobre Fisc.42 – Unidade do 
Departamento Fiscal da PGM 
que trata das ações judiciais 
em que o Município de São 
Paulo figura como réu e nas 
quais se discute matéria 
relacionada a Imposto sobre 
Serviços de Qualquer 
Natureza (ISSQN).

NOTÍCIAS
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Processo  28.303-38 

SCHAEDLICH OBERT & CIA – Solici-
tando vistoria e indenização de prejuí-
zos com o nivelamento da Av. 9 de Julho. 

Senhor Prefeito

1- Outróra dominava o princípio da irres-
ponsabilidade do Estado pelos atos de 
seus agentes. Só estes ultimos respon-
diam por perdas e danos, perante os 
particulares, pelos seus atos ilicitos.

Alegava-se, então, que o Estado não 
podia ser parte em juizo, e, menos 
ainda, sujeitar-se a ser condenados 
pelo poder judiciario, porque isso 
importaria em subordinar a pessôa 
soberana a um dos órgão da soberania.

Em discurso pronunciado na Câmara 
dos Senhores da Austria, UNGER dizia:

“O Estados, no exercicio dos seus 
direitos, nunca póde ser parte. O direito 
do Estado e do individuo, que se que se 
diz lesado, não são direitos iguais. Não 
ha aqui uma colisão de direitos de igual 
valôr, sobre os quais se haja de decidir 
em um processo, onde o juiz seja 
chamado a declarar qual das duas 
partes tem razão.” (Ap. Guisepe 
Mantellini, Lo Stato e Il Códice Civile, 
pág. 316, vol. III, ed. 1882).

Esse ponto de vista, entretanto, não 
póde prevalecer, pois não é o Estado 
como pessôa soberana, que responde 
em juizo, quando demandado pelas 
partes, mas, sim, a administração do 
Estado. O poder judiciario não sujeita ás 
suas condenações o Estado, titular da 
soberania, do qual é órgão, sujeita a 
administração a respeitar a vontade 
soberana do Estado, expressa na lei 
constitucional ou ordinária. 

Observa muito bem ORLANDO: 

“Uma coisa é o Estado e outra coisa é a 
administração do Estado. A administra-
ção pública não é todo o Estado, mas 
um complexo de órgãos, cujas funções, 
contidas nos limites das leis, são princi-
palmente ativas”. (Principiei i Diritto 
Administrativo, pág. 346, ed. 1921).

Foram lembrados, ainda, outros argu-
mentos, a favor da irresponsabilidade do 

Oswaldo Aranha
Bandeira de Mello 

(setembro de 1938)

A Revista da Associação dos Procuradores do 
Município de São Paulo passa a publicar a seção 

“Pareceres Clássicos”, em que são destacadas 
célebres manifestações de integrantes da carreira 

da Advocacia Pública Municipal.  

Inaugura referida seção o parecer da lavra de 
Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, Diretor do 

Departamento Jurídico do Município de São Paulo 
entre os anos de 1938 e 1956, função excepcionada 
pela assunção da Secretaria dos Negócios Internos 

e Jurídicos de São Paulo entre 1946 e 1947. 

Oswaldo Aranha Bandeira de Mello é autor da obra 
“Princípios Gerais de Direito Administrativo”, cuja 1ª 

edição data de 1963, referência do Direito 
Público brasileiro.

O parecer aborda o tema da responsabilidade civil 
extracontratual do Estado, tendo sido elaborado em 

setembro de 1938. As lições expostas, dotadas 
ainda de atualidade, evidenciam o pioneirismo da 

Advocacia Pública do Município de São Paulo.

PARECERES CLÁSSICOS

O texto é aqui reproduzido em sua ortografia original, 
mantidos inclusive erros taquigráficos

24

Estado pelos atos dos seus funcionários. 

Sendo a missão essencial do Estado tu-
telar e garantir o direito, afirmava-se, lhe 
deviam ser estranhos os atos dos seus 
funcionários violando direito de terceiros.

Saíndo os funcionários do campo 
jurídico, declarava-se, não agem mais 
como legitimos representantes do 
Estado, pois, ainda, que se pretenda 
haver entre eles um vínculo jurídico 
idêntico ao existente entre as pessoas 
do mandante e do mandatario, não cabe 
atribuir ao Estado responsabilidade 
pelos abusos cometidos pelos funciona-
rios, em virtude do princípio da irrespon-
sabilidade do mandante por excésso de 
poder praticado pelo mandatario.

Explica MANTELLINI;

“O funcionario tem ação nos limites das 
funções e obriga o Estado, em cujo 
nome age, pelo próprio fáto de ser 
funcionario, a quem compete represen-
tar o Estado em virtude de delegação 
expressa dele. Fora disso, o que fizer o 
funcionario, além daquele limite, não 
póde obrigar o Estado, quer por ato em 
si, quer pelas suas consequencias, 
visto que o funcionario, nesse caso, 
deixa de representar o  Estado, porque 
lhe falta a delegação de agir, dessa 
maneira, e,  conseqüentemente, não o 
obriga por tais atos.” (Lo Stato e Il 
Codice Civile, pág. ed.1860)

Mas, o fáto de ser o Estado a entidade 
encarregada da tutela do direito não 
significa que a administração, por 
motivo especial, quasi divino, póssa 
locomover-se e alcançar os seus fins, 
sem que surja jamais a possibilidade de 
sua ação prejudicar direitos das 
pessôas naturais e jurídicas existentes 
no territorio nacional.

Demais, os átos dos funcionarios 
publicos não são identicos aos dos 
mandatarios. O Estado para consecu-
ção dos seus fins, como pessôa juridica, 
necessita de orgãos, cujos titulares são 
os funcionarios publicos, os quais não o 
representam em virtude de um man-
dato, porém, em razão da propria 
natureza das coisas. 

Mas, o fáto de ser o Estado a entidade 
encarregada da tutela do direito não 

significa que a administração, por mo-
tivo especial, quasi divino, póssa 
locomover-se e alcançar os seus fins, 
sem que surja jamais a possibilidade de 
sua ação prejudicar direitos das pes-
sôas naturais e jurídicas existentes no 
territorio nacional.

Demais, os átos dos funcionarios 
publicos não são identicos aos dos 
mandatarios. O Estado para consecu-
ção dos seus fins, como pessôa juridica, 
necessita de orgãos, cujos titulares são 
os funcionarios publicos, os quais não o 
representam em virtude de um man-
dato, porém, em razão da propria 
natureza das coisas. 

Já vai longe o tempo em que se consi-
derava um dogma a irresponsabilidade 
do Estado. Concepção essa que tem os 
seus alicérces assentados na fráse cele-
bre dos juristas anglo-saxões; “The king 
can do no wrong”. Por isso, com toda 
procedência, PEDRO LESSA escreve:

“A doutrina da irresponsabilidade do Es-
tado é hoje repudiada pelos juristas e vai 
sendo pouco a pouco despresada pelos 
legisladores. Já no Senado de França 
chegou a receber o epitéto de tése feudal 
– insustentável em nossos dias.” ( Do 
Poder  Judiciário, pág. 162, ed. 1915)

2- A teoria de responsabilidade do 
Estado é, atualmente, materia incontro-
versa. As discussões se desenvolvem, 
apenas, quanto ao módo de se efetivar 
essa responsabilidade, pois não se 
estabeleceu, ainda, completo acôrdo 
sobre o fundamento juridico bem como 
sobre a extensão da responsabilidade 
do Estado pelos átos dos seus agentes.

Ha os que admitem a responsabilidade 
do Estado só pelos átos ilicitos dos seus 
funcionarios, são os adéptos da 
responsabilidade subjetiva. Ao passo 
que outros pretendem dar o Estado 
responsvel pelos atos dos seus 
funcionarios, independente do exame 
da sua legitimidade, são os partidarios 
da responsabilidade objetiva.

Não seria possivel, de um salto, passar-
se da teôria da irresponsabilidade do 
Estado para a doutrina da sua absoluta 
responsabilidade dos átos dos seus 
agentes, e, por isso, se compreende a 
existencia do campo juridico, dessas 

concepções intermedias.

3- Assim, a prncipio, a responsabilidade 
do Estado pelos átos dos seus funcio-
narios só aparecia no caso de áto ilicito, 
isto é, de culpa.

Desse módo, tornava-se necessaria  a 
prova da negligencia , imprudencia e 
impericia aos funcionarios, para surgir a 
responsabilidade do Estado, e, 
consequentemente, caracterizar-se a 
obrigação de ressarcimento dos dânos. 
Consistia na chamada responsabilidade 
por culpa “in eligendo” e “in vigilando”.

Segundo alguns adéptos desse 
sístema, a responsabilidade deveria 
provir, sómente, dos átos classificados 
como de gestão. Distinguiam os átos da 
administração publica em átos de 
imperio e átos de gestão.

Considerava-se áto de imperio os que o 
Estado pratica como coletividade 
soberana, isto é, quando dispõe, ordena 
ou proíbe, como autoridade, alguma 
coisa. Considerava-se áto de gestão os 
que o Estado pratica como uma pessôa 
qualquer, quando administra o seu 
patrimonio, nas mesmas condições em 
que o fazer os particulares.

Destarte, o Estado tomava uma dupla 
posição: como poder publico no 
exercicio da sua função soberana de 
governo e como pessoa civil na gestão 
de seu patrimonio. O Estado irresponsa-
vel como poder publico, respondia 
civilmente como pessoa moral.

Essa concepção civilista foi defendida, 
nestes termos, por SOUDART:

“Seria avançar muito considerar o 
Estado responsavel pelos átos de todos 
os funcionarios que ele nomeia e 
emprega. Uma distinção é necessaria, 
continue, entretanto, um problema dificil 
determinar suas bases...

Pode-se dizer, não obstante, que em 
geral, os átos de soberania ou de poder 
público e legislativo, os átos de Governo 
propriamente ditos ou de administração 
geral, não acarretam a responsabilida-
de do Estado.

Os átos dessa natureza são, pois, 
encarados como decorrentes de um 
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Processo  28.303-38 

SCHAEDLICH OBERT & CIA – Solici-
tando vistoria e indenização de prejuí-
zos com o nivelamento da Av. 9 de Julho. 

Senhor Prefeito

1- Outróra dominava o princípio da irres-
ponsabilidade do Estado pelos atos de 
seus agentes. Só estes ultimos respon-
diam por perdas e danos, perante os 
particulares, pelos seus atos ilicitos.

Alegava-se, então, que o Estado não 
podia ser parte em juizo, e, menos 
ainda, sujeitar-se a ser condenados 
pelo poder judiciario, porque isso 
importaria em subordinar a pessôa 
soberana a um dos órgão da soberania.

Em discurso pronunciado na Câmara 
dos Senhores da Austria, UNGER dizia:

“O Estados, no exercicio dos seus 
direitos, nunca póde ser parte. O direito 
do Estado e do individuo, que se que se 
diz lesado, não são direitos iguais. Não 
ha aqui uma colisão de direitos de igual 
valôr, sobre os quais se haja de decidir 
em um processo, onde o juiz seja 
chamado a declarar qual das duas 
partes tem razão.” (Ap. Guisepe 
Mantellini, Lo Stato e Il Códice Civile, 
pág. 316, vol. III, ed. 1882).

Esse ponto de vista, entretanto, não 
póde prevalecer, pois não é o Estado 
como pessôa soberana, que responde 
em juizo, quando demandado pelas 
partes, mas, sim, a administração do 
Estado. O poder judiciario não sujeita ás 
suas condenações o Estado, titular da 
soberania, do qual é órgão, sujeita a 
administração a respeitar a vontade 
soberana do Estado, expressa na lei 
constitucional ou ordinária. 

Observa muito bem ORLANDO: 

“Uma coisa é o Estado e outra coisa é a 
administração do Estado. A administra-
ção pública não é todo o Estado, mas 
um complexo de órgãos, cujas funções, 
contidas nos limites das leis, são princi-
palmente ativas”. (Principiei i Diritto 
Administrativo, pág. 346, ed. 1921).

Foram lembrados, ainda, outros argu-
mentos, a favor da irresponsabilidade do 
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Estado pelos atos dos seus funcionários. 

Sendo a missão essencial do Estado tu-
telar e garantir o direito, afirmava-se, lhe 
deviam ser estranhos os atos dos seus 
funcionários violando direito de terceiros.

Saíndo os funcionários do campo 
jurídico, declarava-se, não agem mais 
como legitimos representantes do 
Estado, pois, ainda, que se pretenda 
haver entre eles um vínculo jurídico 
idêntico ao existente entre as pessoas 
do mandante e do mandatario, não cabe 
atribuir ao Estado responsabilidade 
pelos abusos cometidos pelos funciona-
rios, em virtude do princípio da irrespon-
sabilidade do mandante por excésso de 
poder praticado pelo mandatario.

Explica MANTELLINI;

“O funcionario tem ação nos limites das 
funções e obriga o Estado, em cujo 
nome age, pelo próprio fáto de ser 
funcionario, a quem compete represen-
tar o Estado em virtude de delegação 
expressa dele. Fora disso, o que fizer o 
funcionario, além daquele limite, não 
póde obrigar o Estado, quer por ato em 
si, quer pelas suas consequencias, 
visto que o funcionario, nesse caso, 
deixa de representar o  Estado, porque 
lhe falta a delegação de agir, dessa 
maneira, e,  conseqüentemente, não o 
obriga por tais atos.” (Lo Stato e Il 
Codice Civile, pág. ed.1860)

Mas, o fáto de ser o Estado a entidade 
encarregada da tutela do direito não 
significa que a administração, por 
motivo especial, quasi divino, póssa 
locomover-se e alcançar os seus fins, 
sem que surja jamais a possibilidade de 
sua ação prejudicar direitos das 
pessôas naturais e jurídicas existentes 
no territorio nacional.

Demais, os átos dos funcionarios 
publicos não são identicos aos dos 
mandatarios. O Estado para consecu-
ção dos seus fins, como pessôa juridica, 
necessita de orgãos, cujos titulares são 
os funcionarios publicos, os quais não o 
representam em virtude de um man-
dato, porém, em razão da propria 
natureza das coisas. 

Mas, o fáto de ser o Estado a entidade 
encarregada da tutela do direito não 

significa que a administração, por mo-
tivo especial, quasi divino, póssa 
locomover-se e alcançar os seus fins, 
sem que surja jamais a possibilidade de 
sua ação prejudicar direitos das pes-
sôas naturais e jurídicas existentes no 
territorio nacional.

Demais, os átos dos funcionarios 
publicos não são identicos aos dos 
mandatarios. O Estado para consecu-
ção dos seus fins, como pessôa juridica, 
necessita de orgãos, cujos titulares são 
os funcionarios publicos, os quais não o 
representam em virtude de um man-
dato, porém, em razão da propria 
natureza das coisas. 

Já vai longe o tempo em que se consi-
derava um dogma a irresponsabilidade 
do Estado. Concepção essa que tem os 
seus alicérces assentados na fráse cele-
bre dos juristas anglo-saxões; “The king 
can do no wrong”. Por isso, com toda 
procedência, PEDRO LESSA escreve:

“A doutrina da irresponsabilidade do Es-
tado é hoje repudiada pelos juristas e vai 
sendo pouco a pouco despresada pelos 
legisladores. Já no Senado de França 
chegou a receber o epitéto de tése feudal 
– insustentável em nossos dias.” ( Do 
Poder  Judiciário, pág. 162, ed. 1915)

2- A teoria de responsabilidade do 
Estado é, atualmente, materia incontro-
versa. As discussões se desenvolvem, 
apenas, quanto ao módo de se efetivar 
essa responsabilidade, pois não se 
estabeleceu, ainda, completo acôrdo 
sobre o fundamento juridico bem como 
sobre a extensão da responsabilidade 
do Estado pelos átos dos seus agentes.

Ha os que admitem a responsabilidade 
do Estado só pelos átos ilicitos dos seus 
funcionarios, são os adéptos da 
responsabilidade subjetiva. Ao passo 
que outros pretendem dar o Estado 
responsvel pelos atos dos seus 
funcionarios, independente do exame 
da sua legitimidade, são os partidarios 
da responsabilidade objetiva.

Não seria possivel, de um salto, passar-
se da teôria da irresponsabilidade do 
Estado para a doutrina da sua absoluta 
responsabilidade dos átos dos seus 
agentes, e, por isso, se compreende a 
existencia do campo juridico, dessas 

concepções intermedias.

3- Assim, a prncipio, a responsabilidade 
do Estado pelos átos dos seus funcio-
narios só aparecia no caso de áto ilicito, 
isto é, de culpa.

Desse módo, tornava-se necessaria  a 
prova da negligencia , imprudencia e 
impericia aos funcionarios, para surgir a 
responsabilidade do Estado, e, 
consequentemente, caracterizar-se a 
obrigação de ressarcimento dos dânos. 
Consistia na chamada responsabilidade 
por culpa “in eligendo” e “in vigilando”.

Segundo alguns adéptos desse 
sístema, a responsabilidade deveria 
provir, sómente, dos átos classificados 
como de gestão. Distinguiam os átos da 
administração publica em átos de 
imperio e átos de gestão.

Considerava-se áto de imperio os que o 
Estado pratica como coletividade 
soberana, isto é, quando dispõe, ordena 
ou proíbe, como autoridade, alguma 
coisa. Considerava-se áto de gestão os 
que o Estado pratica como uma pessôa 
qualquer, quando administra o seu 
patrimonio, nas mesmas condições em 
que o fazer os particulares.

Destarte, o Estado tomava uma dupla 
posição: como poder publico no 
exercicio da sua função soberana de 
governo e como pessoa civil na gestão 
de seu patrimonio. O Estado irresponsa-
vel como poder publico, respondia 
civilmente como pessoa moral.

Essa concepção civilista foi defendida, 
nestes termos, por SOUDART:

“Seria avançar muito considerar o 
Estado responsavel pelos átos de todos 
os funcionarios que ele nomeia e 
emprega. Uma distinção é necessaria, 
continue, entretanto, um problema dificil 
determinar suas bases...

Pode-se dizer, não obstante, que em 
geral, os átos de soberania ou de poder 
público e legislativo, os átos de Governo 
propriamente ditos ou de administração 
geral, não acarretam a responsabilida-
de do Estado.

Os átos dessa natureza são, pois, 
encarados como decorrentes de um 
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poder discricionario do qual o Estado é 
investido a bem do interesse publico, e, 
portanto, insuscetiveis de qualquer re-
curso por via condenatoria perante os 
tribunais, quer sejam judiciais quer 
administrativos...

Ao contrario, o Estado é responsavel 
por seus agentes e prepóstos nos dife-
rentes serviços referente: 

1) - aos bens patrimoniais; 2) á explora-
ção de um ramo de rendas; 3) - aos 
trabalhos publicos.

O Estado, como gerente desses dife-
rentes râmos da riqueza publica, age em 
condições identicas as de particulares.

Apezar de dirigir a riqueza tendo em vista 
o interesse publico, a exploração a que 
se entrega estabelece entre ele e os ci-
dadãos, relações privadas, que são regu-
ladas pelos principios do direito comum, 
devendo, por isso, ser, nesse caso, consi-
derado como um comitente qualquer su-
jeito á responsabilidade civil estabelecida 
em lei” (Triaté Général de la Respon-
sabilité, pág. 510-512, vol.II, ed. 1902)

É inadmissivel que se tenha a idéa de se 
extender a proteção judicial ao direito 
individual, quando violado por áto de 
gestão e se relegue para segundo plano 
esse mesmo direito, quando ferido por 
áto de império. Não se comprende uma 
corrente doutrinaria cujos postulados 
visam assegurar, apenas, parcialmente, 
o direito dos cidadãos. O direito é inte-
gralmente garantido ou não é direito.

Além disso, a distinção entre átos de 
imperio e átos de gestão é imprestavel, 
constitue um criação cerebrina sem 
valor cientifico  e sem aplicação pratica , 
é absolutamente falsa e existem mesmo 
muitos átos condizentes com a 
atividade social do Estado, que os 
autores não sabem em qual das duas 
especies devem ser encaixados.

Por isso, os modernos publicistas têm 
regeitado essa distinção subtil e inutil. A 
esse respeito JÉZE esclarece:

“Há em França, átos denominados “de 
governo”, cujo numero cada vez mais se 
vai restringindo, sem que se póssa 
encontrar, em sua natureza juridica, a 
justificação de se subtrairem ao 

contráste judicial. As razões desse 
regime exorbitante são unicamente 
razões de oportunidade politica. Os 
chamamos átos  “de governo”  não têm 
um a natureza jurídica  especial” (Les 
Principes Generaux du Droit Ad-
ministratif, pág. 392, vol.I, ed. 1925).”

Essa corrente, sobre certo aspéto, em 
relação aos pseudos átos de império, 
encontra-se sujeita á mesmacritica 
feita aos partidarios do Estado 
irresponsavel.

Reconhecendo a procedencia dessas 
observções, varios juristas, principal-
mente os tratadistas de Direito Publico, 
ampliaram a responsabilidade do 
Estado para todos os átos ilícitos 
praticados pelos seus agentes, e, assim 
despresaram, em definitivo, essa 
distinção celebrina entre átos de 
imperio. Com proficiencia, MEUCCI 
estabelece os lineamentos dessa orien-
tação científica.( Confére Diritto Admi-
nistrativo, pag. 295 à 314, ed. 1898). 

A responsabilidade do Estado reduzida, 
sómente, aos átos ilicitos praticados 
pelos seus funcionarios, mesmo 
quando entendida de modo uniforme, 
para todos os átos por eles praticados, 
isto é, com extensão sugerida pelos 
tratadistas de direito público, não 
satisfáz, por se manter em um campo 
muito restrito, por isso é repudiada 
pelos mesmos publicistas.

AMARO CAVALCANTE, se inscréve 
entre seus adversários procura 
demonstrar seus defeitos com as 
seguintes palavras:

“Ninguem ignora que o Estado pelos 
amplos pôderes, de que é institucional-
mente revestido em atenção á diversi-
dade dos próprios fins, póde lesar os 
direitos dos individuos, não só, por átos 
exorbitantes das nórmas legais, mas 
ainda, sabidamente, se conservando 
dentro delas, ou mesmo procedendo 
rigorosamente de acôrdo ou em cumpri-
mento das proprias leis... Mas, só 
porque as lesões da segunda especie 
são provenientes de átos legitimos ou 
praticados sem culpa, isto deverá 
importar para o Estado a não obrigação 
absoluta de indenisar tais lesões? Não 
póde ser; seria violar abertamente a 
regra fundamental da justiça.

E porque sustentar essa teoria em 
principio, como tantos outros têm feito, 
quando ela é a todo momento repudia-
da, cada vez mais, pelos exemplos 
frequentes da pratica? O Estado seja-
nos licito repetir, não lésa sómente os 
direitos dos individuos, por meio de átos 
ilegais ou ilicitos dos seus representan-
tes: ele os póde lesar igualmente no 
exercício da inteira legalidade”. 
(Responsabilidade Civil do Estado, pag 
.260, ed. 1905).

 3- Denomina, hoje em dia, entre os 
estudiosos, a teoria cognominada da 
responsabilidade objetiva do Estado 
pelo átos dos seus agente. Desde que 
um particular sofre um prejuízo, em 
consequencia de funcionamento de um 
serviço, organizado no interesse de 
todos, a indenização é devida. Essa 
orientação obedece ao critério da 
igualdade dos onus e encargos sociais.

Alguns adéptos deste sistema não 
chegam até as suas ultimas consequen-
cias, e, por isso, fazem uma pequena 
resalva. Assim, isentam o Estado de 
responsabilidade, quando os serviços 
publicos funcionam normalmente, de 
acôrdo com as leis e regulamentos, 
embora causem prejuizos aos particula-
res. A obrigação do Estado de indenizar, 
para eles, só aparece quando há 
qualquer desvio no funcionamento 
normal do serviço, isto é, se sobrevier 
qualquer irregularidade, por mais insig-
nificante, no cumprimento das disposi-
ções legais, reguladas da sua execução. 
Consiste, portanto, na responsabilidade 
por culpa do serviço. O Estado fica 
obrigado a reparar aos individuos o 
dâno causado pelos seus funcionarios, 
em virtude de um acidente administrati-
vo no funcionamento do serviço. 

Entre os paladinos dessa orientação 
encontramos TIRARD, que muito clara-
mente precisa os seus contôrnos nos 
seguintes termos:

“Juridicamente, eis como conhecemos 
os objéto da responsabilidade em direito 
público: existindo prejuizo, a vitima tem 
que justificar que esse prejuizo é 
proveniente do serviço publico: pela 
aplicação do principio da igualdade dos 
encargos, lhe deverá ser, em principio, 
concedida reparação, mas, a administra-
ção pode alegar que ele usou apenas 
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dos poderes legais, em uma palavra, por 
excepção de legalidade. O resultado 
desse sístema é que a Administração 
não poderá apresentar a excepção de 
legalidade quando, por um motivo 
qualquer, salvo caso de força maior e as 
reservas ora formuladas, a máquina 
tenha funcionado de modo anormal.

Esta idéia de funcionamento anormal, 
que resulta de recentes conclusões de 
representantes do governo, é indepen-
dente de qualquer idéia de culpabilida-
de na organização ou na execução do 
serviço, e de qualquer idéia de manifes-
tação repreensível da vontade. 
Presume-se uma verificação material: 
irregularidade de funcionamento (Le 
Responsabilité de La Puissance Publi-
que , pag. 205, ed. 1906)

Essa restrição não parece, entretanto 
razoável. 

O serviço publico é instituido em 
beneficio da coletividade, portanto, a 
comunhão é que deve sofrêr as 
consequencias acarretadas pelo seu 
funcionamento. Pouco importa, que ela 
tenha funcionado normalmente ou não; 
é indiferente, seja o dâno resultante da 
sua execução regular ou irregular. Seria 
injusto, inícuo mesmo, que um individuo 
qualquer, ficásse prejudicado, sozinho, 
pelo serviço público que aproveita a 
generalidade dos cidadãos, organizado 
em proveito de todos.

Os riscos decorrentes de um serviço 
publico devem ser suportados por todos 
os membros do Estado, proporcional-
mente, e isto se estabelece de módo 
automatico, desde que os cofre publicos 
paguem a indenização ao particular 
pelos dânos causados por seus 
funcionarios ou executar um serviço de 
interesse geral.

DUGUIT focalisa, perfeitamente, esse 
assunto:

“Não há, hoje, duvida possivel. A 
responsabilidade do estado em todo os 
dominios da sua atividade, faz parte da 
ordenação jurídica.
Ela repousa sobre a idéia fundamental 
de que uma estreita solidariedade une 
todos os membros da coletividade na-
cional; e que os encargos sociais e as 
responsabilidades resultam da atividade 

coletiva, das necessidades de dêfesa co-
mum , em consequencia, deve, quando 
possivel , pesar igualmente sobre todos. 
Portanto se resultar, da intervenção do 
Estado, independente de qualquer 
culpa, um prejuizo especial para alguem, 
é devida reparação, que deve ser 
suportada pelo patrimônio comum, isto é 
pelo Estado” (Traité de Droit Con-
stitucional, pag.471, vol.III, ed. 1930).

4- A responsabilidade do Estado, 
apesar de moldada em termos amplos, 
exige para que se dê a reparação a 
prova de que o dâno proveito de serviço 
publico e feriu direito do reclamante.

Considera-se o dâno como consequen-
cia do serviço publico, quando resulta 
dirétamente deste ultimo, numa relação 
de causa e efeito.

Considera-se ter sido ferido o direito 
particular, quando ha ofensa a um 
verdadeiro direito subjetivo e não a uma 
méra espectativa ou legitimo interesse 
da parte.

Além disso, o dâno alegado precisa ser 
certo e não baseado sobre situações 
provaveis ou eventuais, não podendo 
consistir em presunções futuras e sim 
presentes e atuais.

5- Isto pôsto, achamos que o Estado 
deve responder por perdas e dânos 
sempre que lésar um direito subjetivo 
de uma pessôa natural ou juridica que 
ocasione ao particular um dâno certo e 
atual e esse prejuizo decorra direta-
mente, numa relação de causa e efeito, 
do proprio serviço publico. 

Aplicando-se os principios acima ex-
póstos, ao caso presente, pensamos, 
ser justificável o pedido de folhas e 
mrecêr, por consequencia, deferimento.

26-9-38

Oswaldo Aranha 
Bandeira de Mello
Diretor (Jur)
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poder discricionario do qual o Estado é 
investido a bem do interesse publico, e, 
portanto, insuscetiveis de qualquer re-
curso por via condenatoria perante os 
tribunais, quer sejam judiciais quer 
administrativos...

Ao contrario, o Estado é responsavel 
por seus agentes e prepóstos nos dife-
rentes serviços referente: 

1) - aos bens patrimoniais; 2) á explora-
ção de um ramo de rendas; 3) - aos 
trabalhos publicos.
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devendo, por isso, ser, nesse caso, consi-
derado como um comitente qualquer su-
jeito á responsabilidade civil estabelecida 
em lei” (Triaté Général de la Respon-
sabilité, pág. 510-512, vol.II, ed. 1902)
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extender a proteção judicial ao direito 
individual, quando violado por áto de 
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corrente doutrinaria cujos postulados 
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o direito dos cidadãos. O direito é inte-
gralmente garantido ou não é direito.
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encontrar, em sua natureza juridica, a 
justificação de se subtrairem ao 

contráste judicial. As razões desse 
regime exorbitante são unicamente 
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chamamos átos  “de governo”  não têm 
um a natureza jurídica  especial” (Les 
Principes Generaux du Droit Ad-
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Essa corrente, sobre certo aspéto, em 
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A responsabilidade do Estado reduzida, 
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direitos dos individuos, não só, por átos 
exorbitantes das nórmas legais, mas 
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dos poderes legais, em uma palavra, por 
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não poderá apresentar a excepção de 
legalidade quando, por um motivo 
qualquer, salvo caso de força maior e as 
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tenha funcionado de modo anormal.

Esta idéia de funcionamento anormal, 
que resulta de recentes conclusões de 
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tação repreensível da vontade. 
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coletiva, das necessidades de dêfesa co-
mum , em consequencia, deve, quando 
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Portanto se resultar, da intervenção do 
Estado, independente de qualquer 
culpa, um prejuizo especial para alguem, 
é devida reparação, que deve ser 
suportada pelo patrimônio comum, isto é 
pelo Estado” (Traité de Droit Con-
stitucional, pag.471, vol.III, ed. 1930).

4- A responsabilidade do Estado, 
apesar de moldada em termos amplos, 
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prova de que o dâno proveito de serviço 
publico e feriu direito do reclamante.

Considera-se o dâno como consequen-
cia do serviço publico, quando resulta 
dirétamente deste ultimo, numa relação 
de causa e efeito.

Considera-se ter sido ferido o direito 
particular, quando ha ofensa a um 
verdadeiro direito subjetivo e não a uma 
méra espectativa ou legitimo interesse 
da parte.

Além disso, o dâno alegado precisa ser 
certo e não baseado sobre situações 
provaveis ou eventuais, não podendo 
consistir em presunções futuras e sim 
presentes e atuais.

5- Isto pôsto, achamos que o Estado 
deve responder por perdas e dânos 
sempre que lésar um direito subjetivo 
de uma pessôa natural ou juridica que 
ocasione ao particular um dâno certo e 
atual e esse prejuizo decorra direta-
mente, numa relação de causa e efeito, 
do proprio serviço publico. 

Aplicando-se os principios acima ex-
póstos, ao caso presente, pensamos, 
ser justificável o pedido de folhas e 
mrecêr, por consequencia, deferimento.
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s procuradores municipais ven-
ceram mais uma importante Oetapa rumo à aprovação da 

Proposta de Emenda à Constituição 
153/03, que insere, explicitamente, a 
carreira no artigo 132 da Constituição 
Federal. No dia 10 de abril, a proposta 
foi aprovada em segundo turno no 
plenário da Câmara dos Deputados e 
seguiu para o Senado Federal, agora 
com o número 17/2012.

A matéria foi aprovada com 406 votos 
na Câmara e agora depende a aprova-
ção dos senadores para avançar e 
garantir que todos os Municípios 
brasileiros tenham em seus quadros 
profissionais capacitados para auxiliar 
na implementação de políticas públicas.

Segundo o líder do PPS, Rubens Bueno 
(PR), o saldo positivo na aprovação da 
matéria é decorrente da atuação inces-
sante da Diretoria da ANPM e das 
associações parceiras, que têm 
envidado esforços em prol da constituci-
onalização da carreira. 

“Esta proposta que estamos votando é 
fruto de uma longa batalha da 
Associação Nacional dos Procuradores 
Municipais. Com a aprovação da 
proposta, a carreira de procurador 
municipal passa a dar, efetivamente, 
suporte à legalidade e à constitucionali-
dade”, afirmou Rubens Bueno.

Um dos pontos principais da PEC 
153/03, de autoria do deputado federal 
Maurício Rands (PT-PE), é a organiza-
ção da carreira. Com a aprovação da 
proposta no Senado Federal, os 
profissionais que respondem pela 

representação judicial e extrajudicial 
ingressarão nos quadros por meio de 
concurso público.Tal medida preserva a 
memória jurídico-institucional, evitando 
perda de informações relevantes para 
teses favoráveis ao Município e também 
perdas de prazos judiciais, que causam 
enormes prejuízos ao erário.

Para o vice-líder do PSDB César 
Colnago (ES), a proposta profissionali-
za o setor público e aumenta a qualida-
de dos serviços nas prefeituras. “É 
fundamental que todos os Municípios 
tenham em seus quadros, por concurso 
público, de forma democrática, os 
procuradores municipais atuando em 
prol do serviço público brasileiro e em 
prol da Constituição brasileira. Pa-
rabéns à Associação Nacional dos 
Procuradores Municipais, às deputadas 
e deputados, porque agora votamos 
essa matéria em segundo turno”, 
destacou Colnago.

Segundo o presidente da Associação 
Nacional dos Procuradores Municipais – 
ANPM, Evandro de Castro Bastos, a 
PEC vem para atender aos anseios da 
coletividade. “A PEC, que não possui ne-
nhum impacto financeiro, será extrema-
mente positiva para a organização do Es-
tado Brasileiro”, assegura o presidente.

Apoio Parlamentar

Durante a tramitação na Câmara dos 
Deputados, a PEC 153/03 obteve o 
apoio irrestrito da grande maioria dos 
deputados federais. Na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania e na 
Comissão Especial, a proposta foi 
aprovada por unanimidade.

A importância da matéria também se 
refletiu no apoio parlamentar para 
inclusão da PEC na ordem do dia do 
plenário da Casa. Mais de 219 deputa-
dos enviaram requerimentos à Mesa 
Diretora da Câmara solicitando que a 
proposta fosse pautada. 

O presidente da Câmara dos Depu-
tados, Marco Maia (PT-RS), a vice-
presidente da Casa, Rose de Freitas 
(PMDB-ES), e todos os líderes 
partidários, levantaram a bandeira em 
apoio à aprovação da matéria, que 
representa o fortalecimento dos 
Municípios brasileiros. 

APMN

PEC que constitucionaliza a 
carreira de procurador 
municipal é aprovada em dois 
turnos na Câmara e segue 
para o Senado Federal
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Nossos Lançamentos

A lei é justa? A sentença é justa? O que é justo? Existe justiça? O 
Direito é justo? Luis Manuel Fonseca Pires e Ricardo Marcondes 
Martins, professores de Direito Administrativo da PUC-SP — o 
primeiro magistrado estadual, e o segundo procurador municipal 
—, enfrentaram essas questões e apresentam um diálogo sobre 
a Justiça. A proposta é, ao menos no Brasil, incomum: a 
contraposição de duas visões antagônicas sobre um mesmo 
tema, num acirrado e honesto debate.

Um Diálogo sobre a justiça

O livro aborda o instrumento do parcelamento, edificação e 
utilização compulsórios de imóveis urbanos, previsto na 
Constituição Federal e em dispositivos do Estatuto da Cidade (Lei 
10.257/2001).

Contém o texto da Lei nº 5.172, de 25-1-1966 (CTN) atualizado 
até 7-8-2009, com índice alfabético remissivo e com anotações 
de disposições correlatas do CTN e da Constituição Federal. 
Contém, ainda, os dispositivos da Constituição pertinentes ao 
Direito Tributário e a legislação complementar (Decretos-leis, 
Leis complementares, Leis ordinárias e Decretos), além de 
Súmulas do STF, do STJ e do antigo TFR.

Código Tributário Nacional

Parcelamento, edificação e utilização 
compulsórios de imóveis públicos 
urbanos
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representa o fortalecimento dos 
Municípios brasileiros. 

APMN

PEC que constitucionaliza a 
carreira de procurador 
municipal é aprovada em dois 
turnos na Câmara e segue 
para o Senado Federal
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Nossos Lançamentos

A lei é justa? A sentença é justa? O que é justo? Existe justiça? O 
Direito é justo? Luis Manuel Fonseca Pires e Ricardo Marcondes 
Martins, professores de Direito Administrativo da PUC-SP — o 
primeiro magistrado estadual, e o segundo procurador municipal 
—, enfrentaram essas questões e apresentam um diálogo sobre 
a Justiça. A proposta é, ao menos no Brasil, incomum: a 
contraposição de duas visões antagônicas sobre um mesmo 
tema, num acirrado e honesto debate.

Um Diálogo sobre a justiça

O livro aborda o instrumento do parcelamento, edificação e 
utilização compulsórios de imóveis urbanos, previsto na 
Constituição Federal e em dispositivos do Estatuto da Cidade (Lei 
10.257/2001).

Contém o texto da Lei nº 5.172, de 25-1-1966 (CTN) atualizado 
até 7-8-2009, com índice alfabético remissivo e com anotações 
de disposições correlatas do CTN e da Constituição Federal. 
Contém, ainda, os dispositivos da Constituição pertinentes ao 
Direito Tributário e a legislação complementar (Decretos-leis, 
Leis complementares, Leis ordinárias e Decretos), além de 
Súmulas do STF, do STJ e do antigo TFR.

Código Tributário Nacional

Parcelamento, edificação e utilização 
compulsórios de imóveis públicos 
urbanos
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Não dá mais para esperar. 
São Paulo merece.

LEI ORGÂNICA DA 
PROCURADORIA



Convidamos todos os asssociados a 
colaborar com a nossa publicação.

As opiniões manifestadas pelos autores são 
indenpendentes da posição institucional da APMSP.

PARTICIPE DA REVISTA CAUSA PÚBLICA

Notícias e artigos sobre histórias e 
conquistas da procuradoria, teses jurídicas, 
questões relevantes ao Município.

Não dá mais para esperar. 
São Paulo merece.

LEI ORGÂNICA DA 
PROCURADORIA






