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Ao coligir estudos de Direito Público, esta revista, patrocinada pela
Associação dos Advogados da Prefeitura do Município de São Paulo, pretende incentivar a pesquisa e a discussão livres sobre questões, de atualidade
emergente no panorama jurídico-legal, notadamente as suscitadas no espaço
ocupado pelo Direito Municipal.

Assim, nesse tom, a sua edição é inaugurada, de forma privilegiada,
com o artigo sobre a natureza jurídica do zoneamento, de autoria de Celso
Antonio Bandeira de Mello, Professor Titular da Universidade Católica de
São Paulo e jurista de singular brilho no campo do moderno Direito Administrativo Brasileiro.
Acompanhando, também, essa expectativa de permanente reflexão
sobre o conhecimento jurídico, estão os trabalhos apresentados por lídia
Reis de Almeida Prado, Álvaro Cardoso de Moura Junior, Antonio Chami,
Walter Waltenberg Faro e Suelly Penharrubia Fagundes, Procuradores do
Município de São Paulo, cuja atuação, como se vê, revela a qualidade de
produção da classe dos Procuradores Municipais de São Paulo.
Está aberto o debate.

ARTIGOS
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NATUREZA JURfDICA DO ZONEAMENTO. EFEITOS.

Celso Antonio Bandeira de Mello
Professor Titular de Direito Admini:.;trativo
da Faculdade de Direito da L'ni\ ersidade
Cató lica de São Paulo.

INTRODUÇÃO

1. O adensamento dos núcleos populacionais e a complexidade da
vida urbana decorrente do progresso tecnológico, propuseram, de forma inadiável, o problema de organizar racionalmente o uso do espaço onde se
assentam as cidades.
Deixando de lado as possibilidades de utilizar intensamente esta
do espaço como fator global de progresso, o certo é que, na
atualidade, ela é indispensável para ensejar condições de vida pelo menos
razoáveis nos centros urbanos e para impedi r a deterioração das qual idades
ambientais ainda presentes.
organizaç~o

Daí a necessidade de repartir a área urbana (e as previstas como
urbanizáveis) em zonas delimitadas e categorizadas em vista de suas utilizações, obstando destarte usos incompatíveis com as destinações reconhecidas
para cada qual. Esta imposição da realidade ecoou no Direito, mediante o
instituto jurídico do zoneamento.
11

-

CONCEITO DE ZONEAMENTO

2.
Denomina-se zoneamento à disciplina condicionadora do uso
da propriedade imobiliária mediante delimitação de áreas categorizadas em
vista das utilizações urbanas nelas admitidas.
De conseguinte, por tal meio, mapeado o espaço municipal,
fixam-se as destinações de uso possíveis nas várias zonas em que se reparte
a urbe e sua esfera de expansão, com o fito de assegurar condições e qualidades ambientais de vida satisfatórias.
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3. Contudo, a simples divisão do espaço e correlata ubicação das
tipologias de uso, para cumprir as finalidades que as determinam, exigem precisões maiores. Realmente, a própria variedade de usos concebíveis (residencial, comercial, institucional, industrial e misto) só ganha configuração funcional, perante os objetivos do zoneamento, em vista de outros fatores que
servem para precisar-lhes especificadamente a fisionomia. Assim, por exemplo, a taxa de ocupação do lote, a relação entre a área do terreno e área suscetível de ser nela construída, irão normalmente influir sobre a índole do
uso residencial ou da espec(fica destinação comercial que poderá ter.
Em suma: a mera natureza do uso admitido é um dado ainda
insuficiente para a definição exata das funções cabíveis em cada zona ao
lume da própria razão de ser do zoneamento.
4.
Por tudo isto, no zoneamento são contemplados entrelaçadamente as naturezas de uso, os coeficientes de edificação, as taxas de ocupaça'o, os recúos exigidos das construções, sejam fronteiros, laterais ou de
fundos, as dimensões de lote, o alinhamento, vale dizer, o afastamento da
edificação em relação à via pública e outros fatores que concorrem para
dar completa e real identidade ou sentido à partição da cidade em zonas.
111 -NATUREZA JURfDICA DAS NORMAS DE ZONEAMENTO

5. O plexo de normas concernentes a estas várias questões, ou
seja, o conjunto de preceitos que as regula, suscita uma série de problemas
jurídicos. A solução deles há de ser dada, como é natural, frente aos distintos direitos positivos, mas entronca-se em uma questão básica, qual seja:
a natureza das restrições assim estabelecidas e sua compatibilização com
o direito de propriedade.
Deveras, é por todos os títulos evidente que a disciplina em
causa implica forte condicionamento ao uso da propriedade. Demais disso,
cumpre ressaltar que se é óbvia sua interferência com a propriedade, não
menos certo é que, por via dela, também se fricciona a liberdade. Isto pela
circunstância curial de ser a primeira uma possível expressão da segunda, e
pela razão menos saliente de que ditas normas restringem a liberdade de
eleger, ao próprio alvedrio, onde se quer residir, onde se quer exprimir a
liberdade de comércio, de prestar serviços, de fazer indústria, etc.
6.
Donde, em rigor, o tema cogitado radica-se na intimidade do
panorama amplo das limitações administrativas à esfera de ação individuaL
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Estas, no Estado de Direito, para serem legítimas, tem de assujeitar-se a coordenadas bastante precisas. O assunto em pauta insere-se na temática do
chamado Poder de Polícia, noção que, ao nosso ver, in obstante o repúdio
que lhe fazem autores do porte de AGUSTIN GORDILLO (1), uma vez devidamente precisada, nem abarca conteúdo excessivamente fluido, e por isso
carente de funcionalidade, nem absorve ressaibos de autoritarismo do Estado-Po! ícia. Trata-se, apenas, de configurá-la em termos ajustados ao Estado de Direito.
7.
Entendemos por Poder de Polícia o conjunto de intervenções estatais, caracterizado pela imposição de deveres de abstenção, que delimita o
exerc(cio da liberdade e da propriedade, a fim de condicioná-las ao bem estar
social. Tomada a expressão em sua amplitude máxima abrange tanto medidas
legislativas quanto as providências da Administração a elas complementares.

E de notar que o direito norte americano, conforme acentua
CAIO TÁCITO (2), vale-se da terminologia "Police Power" prevalentemente
para referir as normas legais que têm por objeto o conteúdo indicado. Estamos em que, para referir o conjunto de regras e atos administrativos, ou seja,
atos produzidos pela Administração, - uns e outros necessariamente supeditados em lei - é preferível usar designação "Polícia Administrativa", suprimindo-se a anteposição . da palavra "Poder", consoante oportuna recomendação de ADILSON DALLARI (3).
8. Cumpre acentuar que no Estado de Direito quaisquer condutas
da Administração e assim, também, inclusivamente as expressivas de Polícia
Administrativa, assujeitam-se ao princípio da legalidade. Graças a ele devem

(1) -

AGL~TIN

GORDILLO - "Estudo~ de Derecho Administrativo". Abeledoperrot. Buenos Aire~. 1963, pág. 9 e sgs.

(2) -

CAIO TÁCITO -

(3) -

ADILSON ABREu DALLARI - "De~apropriação para Fins l!rbauí~licos".
Ed. Sara i\ a. São Paulo. 1981. pág. 63.

"Direito Admini~trati\o··. Ed SaraÍ\a. São Paulo. pág. 1~8.

No mesmo sentido JOSÉ ROBERTO DRO:\II. o qual entretanto. acompanhando a tradi~· a:o da doutrina argentina. re;;tringe o objeto da Polícia Admini~tra
tiva, propriamente dita. à ~eguran\·a. salubridade e moralidade (Deredw Administrativo Economico. Ed . .\Aréa, Bueno~ Aire~. 1979. tomo 2. pág. :,107 § 26.'i).
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manter com a lei uma relação tanto de não contrariedade como de conformidade. Por conseguinte devem, sobre não infringir lei alguma, estar subsumidas em lei que as preveja, impondo-as ou autorizando-as, conforme o correto magistério de RENATO ALESSI (4). De resto, a posição da Administraçâ'o em face da lei foi magistralmente sintetizada pelo mestre luso AFONSO RODRIGUES QUE I RO nos seguintes lapidares termos: "a atividade
administrativa é uma atividade de subsuncão dos fatos da vida real às ca-

tegorias legais" (5).

·

9.
Finalmente, impende acentuar que, em nosso modo de ver, o
característico das limitações à liberdade e a propriedade, que perfazem o
"Poder de Polícia", é a imposição de deveres de abstenção, traço sublinhado
com muito acerto por SANTI ROMANO (6).
A essência, pois, da "Polícia", quer expressada em normas legais, quer exprimida nos atos administrativos que as complementam - e
assim, portanto, a essência das disposições que compõem o zoneamento reside na estatuição de um "non facere".
1O. Por meio delas o Estado não exige que se lhe preste alguma
coisa. Não reclama que se lhe dê coisa alguma, mas tão somente inibe atuações positivas dos administrados. Veda-lhes dadas condutas, mas não as impõe. Coarta a livre atuaçâ'o dos sujeitos sem sacar-lhes algum procedimento
em seu favor. E, nesse sentido, as limitações em geral, nelas se incluindo, então, as limitações administrativas à propriedade, correspondem ao exercício
de um poder negativo, isto é, que nega, que veda, que proibe.
Segundo entendemos, não é por via deste instituto que o Estado
pode reclamar em seu favor prestações positivas dos administrados. A exigência de prestações afeta muito mais profundamente a liberdade e há de
ser tratada com cautelas e restrições bem maiores, tais como as encontradiças
no instituto da requisição, meio jurídico que, por excelência, cogita dos
deveres administrativos de prestar algo em favor do Estado.
(4) -

RENATO ALESSI - "Sistema Istituzionale del Diritto Amministrativo Italiano" , Giuffré Editore, Milano, 3a. edo revista e ampliada , 1960, págo 9.

(5) -

AFONSO RODRIGUES QUEIRÔ - "Reflexões sobre a Teoria do Desvio de
Poder", Coimbra Editora, 1940, pág. 19.

(6) -

SANTI ROMANO - "Principii di Diritto Amministrativo", pág. 193.
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11. Assim, ubicamos o instituto do zoneamento dentro do gênero
"limitações administrativas" ou seja, no campo que entendemos coincidente
com a noção de "Poder de Polícia". Já as providências administrativas necessárias a tornar efetivo o disposto na lei de zoneamento incluem-se na esfera
da "Polícia Administrativa".
12. Fixados estes pontos, cumpre determo-nos sobre a compatibilização destas normas limitadoras e, pois do zoneamento, com o direito de
propriedade. As conclusões que ao respeito vierem a ser firmadas, servirão,
de seu turno, como premissas teóricas para o exame de alguns problemas
concretos suscitados pelo zoneamento, a serem examinados mais adiante.

IV -

ZONEAMENTO E DIREITO DE PROPRIEDADE

13. O direito de propriedade, nos países que o reconhecem, descende diretamente das instituições constitucionais e,com frequência nestas
está consagrado de modo expresso e específico. A Carta Constitucional do
Brasil, por exemplo, ao arrolar direitos e garantias individuais, estatui no artigo 153, § 22, que é garantido o direito de propriedade, salvo desapropriação por necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, mediante
indenização justa .
14. Cumpre frisar que a noção de propriedade só assume contornos
jurídicos, isto é, só se categoriza como "direito" de propriedade, com o de lineamento dos poderes atinentes ao proprietário e correlatas limitações. E
dizer: o direito de propriedade é o resultado do regime constitucional e legal
da propriedade.
Nisso nada há de peculiar, posto que a noção de "direito" postula a idéia de limitações, de contenções. O direito de propriedade , então, é
a expressão jurídica da propriedade, o que equivale a dizer que é apropriedade tal como configurada em um dado sistema normativo. Daí a procedente observação de ALESSI, segundo quem, em rigor lógico, não existem
limitações ao "direito de propriedade". Estas simplesmente compõem o
perfil, o desenho normativo dele, ou, com as palavras do autor citado, correspondem "apenas a uma definição do mesmo, uma aposição de seus necessários confins" (7).

(7)

-

Op. cit., pág. 533"
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Segue-se que a expedição de tais normas corresponde ao normal íssimo procedimento conatural à função que ao Estado assiste e conatural
à própria idéia de Direito.
Uma vez que o zoneamento corresponde a limitações administrativas e sendo elas o próprio delineamento do direito de propriedade resulta que, ao expedí-las ou modificá-las, o Estado não ofende a esfera jurídica de ninguém, mas apenas a configura, tal como aceita em dado sistema
normativo.
15.

Desta premissa fundamental decorrem alguns princípios bá-

sicos.
O primeiro princípio é o de que só compõe o zoneamento, possuindo tipologia de limitações, os dispositivos que tenham caráter geral
abrangendo uma categoria de bens, ainda que qualificados por sua ubicação
espacial, contanto que tal ubicação não seja singularizadora. De fato, o perfil
de um direito, a esfera juridicamente protegida dos indivíduos, não pode ser
definida casuisticamente, mas há de ser disposta para a comunidade de pessoas que se encontram em igual situação. Daí que o zoneamento terá de traduzir-se em disposições tipificadas por este caráter.
Então, não é limitação administrativa, não expressa regra de
zoneamento e nem se caracteriza como desenho tipológico de um direito,
a providência concreta e específica adotada pelo Estado em relação a alguma
propriedade singularmente considerada. Se o Poder Público a atinge especificamente estará interferindo no próprio direito. Haverá invadido a esfera jurídica delineada e vigente, com atribuir a um dado bem tratamento diverso
do regime geral de propriedade, aplicável aos imóveis submissos à disciplina
comum.
Se isto ocorrer, estar-se-á, no caso, perante outro instituto: o do
sacrifício de direito. Nesta h ipó tese ocorrerá agravo a ele e não simples formulaça'o de seu âmbito de expressão legítima. A desapropriação e a servidão
bem revelam esta figura.
16. Um segundo princípio a ser mencionado é o de que, se a Constituição garante a propriedade ou 6 direito de propriedade, as disposições
inferiores que o regulem, como o zoneamento, não são ilimitadas, pois não
podem atentar contra o que há de essencial no direito de propriedade.
Deveras, descabe mediante zoneamento, a título de compor a
Estudos de Dir. Público. São Paulo, I (1), jan./jun. 1982

9
fisionomia normativa do direito de propriedade, desfigurar o que haJa de
inerente ã sua existência. Então, embora às normas infra constitucionais
caiba delinear o direito em apreço, não lhes é dado pretender fazê-lo em
termos tais que lhe suprimam atributos indispensáveis.
Com efeito, é forçoso reconhecer que as palavras vazadas na
Constituição - como em qualquer disposição normativa - por mais vagas,
fluidas ou imprecisas que sejam, têm um conteúdo, uma significação m ínima, determinável no tempo e no espaço. Se não o tivessem seriam meras
inconsequências, faltando-lhes a qualidade de signos e, pois, de palavras. Ao
serem pronunciadas corresponderiam simplesmente a ruÍdos inexpressivos,
sons ocos ou de alcance incognoscível.
17. Segue-se que a proteção constitucional à propriedade implica
uma barreira para os órgãos infraconstitucionais. Mesmo sem negar, de modo
algum, a historicidade dos conceitos jurídicos, graças ao que seu âmbito de
abrangência pode alargar-se ou restringir-se, o certo é que o sentido mínimo
atribufvel à expressão propriedade está ligado às idéias de uso, gozo e disposição da coisa.
Estes três atributos podem, sem dúvida, sofrer condicionantes e
até mesmo múito fortes. Aliás, em nome do interesse social e da função social da propriedade, consagrada implicitamente em algumas constituições ou
explicitamente, como na Carta Constitucional do Brasil (art. 160, item 111),
estas compressões vão se tornando e têm que se tornar cada vez mais intensas
e pronunciadas. São fruto das contingências da vida moderna e em particular
dos fatores, já aludidos, atinentes ao convívio urbano.
Sem embargo, se a disciplina deles incrementar-se ao ponto de
sacrificar o uso, o gozo ou a disposição do bem, reduzindo-o a uma esfera
inexpressiva ou nula, ter-se-á de concluir que foi golpeado o próprio direito,
a pretexto de regulá-lo. É que sem as expressões dele não há o direito em
si mesmo.
Em suma, a título de zoneamento não se pode anular ou paralizar as manifestações do direito de propriedade.
18. Aqui é necessário um esclarecimento para atribuir conteúdo
mais denso e explícito ao que se vem de dizer. Cumpre precatar-se contra o
risco de supor que o conteúdo da propriedade confunde-se com a significaça'o patrimonial ou econômica dela. Ambas as coisas podem estar, como
geralmente estão, bastante interligadas. Nem por isso se confundem.
Estudos de Dir. Público. São Paulo, I {l ), jan./jun. 1982
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O que às normas de zoneamento é interdito ferir, dado seu
caráter de limitações administrativas, é o conteúdo nuclear do dire~to. Não
se disse nem se dirá que lhes seja vedado acarretar consequências economicamente gravosas aos proprietários. Nem se disse que tal sucesso obrigue a
indenizar prejuízos destarte provocados. O dever de indenizar só surgirá se,
concomitantemente, for atingida a essência do direito. E existirá por causa
de hav~-lo atingido.
19. O uso e gozo do bem são noções cuja substância está indissoluvelmente ligada à idéia de funcionalidade. Logo, o que não se lhes pode retirar é a funcionalidade. Entende-se por funcionalidade a aptidão natural do
bem em conjugação com a destinação social que cumpre, segundo o contexto
em que esteja inserido. E isto que o Direito quer proteger quando consagra,
constitucionalmente, o direito de propriedade.
Logo, as limitações administrativas de zoneamento não lhe podem subtrair este caráter. E-lhes proibido fazê-lo, não porque com isto lhe
estejam reduzindo a expressão econômica, mas pela circunstância de amesquinharem ou anularem o que o direito defere a alguém.
Segue-se do exposto que se o Estado vedar edificação em imóvel
sediado no interior de um núcleo urbano haverá elidido seu uso funcional,
ainda que permita, no mesmo imóvel, utilização agrícola. Com efeito, o uso
funcional é aquele compassado tanto com suas aptidões naturais, como com
suas destinações comuns ou preponderantes. Não vêm ao caso usos não plausíveis ou secundários. Por esta razão não aceitamos que o direito de construir no meio urbano possa ser definido pelo Estado, sem ofensa à proteção
constitucional da propriedade, como direito dele distinto.
Assim, também, não seria tolerável que o Poder Público proibisse atividade pastoril em imóvel rural imprestável para atividade agrícola
satisfatória, "sub calor" de que não elidiu usos alternativos.
20. Poder-se-ia supor que o agravo ao direito da propriedade nas
hipóteses figuradas é censurado por implicar agravo econômico, em cujo
aspecto residiria a essência da proteção jurídica. Tal suposição, entretanto,
seria inexata.
21. Desde logo, se procedesse a tese profligada não se teria como
explicar porque a desapropriação, inobstante processada com justa indenização, isto é mantendo intacta a expressão patrimonial do sujeito passivo,
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é considerada um sacrifício de direito ao invés de simples delimitação de
sua esfera. Isto é suficiente para ressaltar o claro discrímen entre o direito
de propriedade em si e a expressão patrimonial dele. Mas serve, ainda, para
desvelar duas outras realidades. A primeira é de que só há correlação incind (vel entre o direito e seu significado econômico quando a ordem jurídica legitima o Estado a amesquinhar ou aniquilar o Direito, compensando o lesado
mediante indenização. A segunda é a de que só cabe indenização quando o
atingido é o direito e não apenas seu alcance patrimonial.
22. Por isso, frequentemente as limitações administrativas estabelecidas no zoneamento acarretam alterações patrimoniais detrimentosas para
os proprietários, mas, por serem verdadeiramente limitações e deixarem incólumes o direito, não ensejam indenização, nem são juridicamente objetáveis.
Basta pensar-se em zoneamento que altere a destinação anterior
de uma área, passando-a de residencial para comercial ou "vice-versa". A
mudança em causa pode significar desvalorização dos lotes não edificados ou
já edificados. Idem, quando se alteram, para menos, os coeficientes de edificaça'o admitidos. Nem por isso o direito de propriedade é atingido. Conservado seu uso, gozo e disposição funcionais ou plausíveis, não há ofensa a
direito, mas, tão só, delineamento de seu âmbito, motivo porque descabe
qualquer indenização, embora seja produzido efeito econômico desvalorizador.
23. Estas considerações, do mesmo passo em que demonstram que
o protegido constitucionalmente é a funcionalidade de uso, gozo e disposição do bem -conteúdo essencial da propriedade - e não sua mera significaçao econômica, apontam para um terceiro princípio, implicado e expressado no que se acaba de anotar. !: dizer: as medidas de zoneamento, por serem limitações administrativas, em se mantendo assim, apenas configuram o
direito, definindo-lhe o âmbito de expressão válida. Por isso não são indenizáveis, já que não o ofendem. Pelo contrário: compõem seus contornos.
Diverso caso ocorre nos sacrifícios de direito. Nestes, permanecendo vigentes as regras conformadoras do direito de propriedade, o
Estado investe contra a situação jurídica protegida e comprime ou aniquila
o direito; bem por isso é obrigado a indenizar.
24. Assim também, à igual conclusão ter-se-á que chegar quando o
impacto de regras legítimas de zoneamento sobre alguma ou algumas situaEstudos de Dir. Público. São Paulo, I (1 ), jan./jun. 1982
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ções concretas implicam, em casos particulares, inibições que soneguem funcionalidade ao uso, gozo e disposição do bem. Em tal caso, conquanto constitucionais em sua generalidade, e por isso inobjetáveis quanto à validade, haverão gerado sacrifício de direito, por implicarem expropriação do uso funcional do bem . A(, então, emergirá, para o lesado, direito a ser indenizado.
25. O quarto e fundamentalíssimo princípio é o de que as limitações administrativas e, portanto, o zoneamento, só podem derivar de lei. E
lei formal. Esta assertiva é inquestionável, pelo menos nos ordenamentos em
que o princípio da legalidade foi acolhido em toda sua extensão, como sucede no caso do Texto Constitucional brasileiro.
Realmente, quem pode definir direitos dos indivíduos é a lei
e não o ato administrativo. Toda a atividade administrativa é infra-legal,
subordinada, e ademais dependente de lei. Uma vez que o zoneamento traz
consigo uma delimitação do direito de propriedade, ou dito com maior rigor,
uma vez que o zoneamento delineia o próprio direito, entregar este poder à
Administração corresponderia a subverter as razões que inspiram o Estado
de Direito e que geraram o princípio da legalidade. A matéria em pauta é
eminentemente matéria de lei.
A Administração não poderia intercalar-se entre uma garantia
constitucional e o indivíduo para gizar o âmbito de expressão desta garantia.
26. Com esta assertiva não se quer, entretanto, excluir a hipótese
de que a lei defira à Administração a possibilidade de incluir, por ato seu,
as áreas tais e quais sob o regime tal ou qual. Mas cumpre que em lei se
estabeleçam as distintas possibilidades de utilização da propriedade, as condições regedoras nas diversas situações e os pressupostos objetivos autorizadores das inclusões. Isto é, pode assistir à Administração o reconhecimento
"in concreto" da ocorrência dos pressupostos fáticos objetivamente estabelecidos em abstrato como exigentes da inclusão de uma dada área sob o
regime previsto.
Fixados os princípios básicos em matéria de zoneamento,
cumpre mencionar, ainda que de modo breve, os instrumentos de que se
vale a regulação zoneadora.
V

-

INSTRUMENTOS DAS NORMAS DE ZONEAMENTO

27. Os principais meios de que se vale a disciplina zoneadora são
os seguintes:
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a) delimitação das áreas e categorização dos tipos de uso;
b) fixação de dimensões mínimas dos lotes;
c) fixação dos coeficientes de edificação admitidos em cada
área;
d) fixação das taxas de ocupação das distintas áreas de uso;
e) fixação de recuos fronteiros, laterais e de fundos.
28. Pela delimitação de áreas divide-se o espaço urbano em zonas,
categorizadas a partir do tipo de uso nelas admitido. Fundamentalmente, os
usos soem classificar-se em uso residencial, uso comercial, uso institucional,
uso industrial e uso misto. A partir destas tipologias formulam-se combinações e contemperamentos.
Assim, podem haver zonas exclusivamente residenciais e zonas
residenciais em que se admita comércio local de pequeno porte; Zonas comerciais, em que se admita uso residencial do comerciante; zonas mistas de
comércio e residências; zonas mistas de comércio e indústria; zonas mistas de
residência, comércio e indústrias de pequeno porte e assim por diante.
Obviamente a variedade de combinações possíveis relaciona-se
com as condições locais.
No Município de São Paulo, por exemplo, há dezoito zonas de
uso e seis chamados "corredores". Estes, de regra, nada mais são que faixas
estreitas intercaladas entre zonas de uso de características bastante diversas,
servindo como gradação na passagem de uma tipologia para outra.
Outrossim, a zona estritamente industrial, suposta na legislação
de zoneamento do Município de São Paulo, só tem existência teórica, pois,
em termos reais, o que existem são zonas predominantemente industriais.
Estas abrangem 5,5% da área urbana. As zonas estritamente residenciais da
cidade absorvem 4,38% da área urbana. Já as zonas de uso predominantemente residencial, de densidade demográfica baixa, e que comportam alguns
usos comerciais, industriais de pequeno porte e institucionais, correspondem
a 65,38% da área urbana.
29. E bem de ver que as tipologias de uso só assumem feição espec(ficada em vista de outros fatores, como o coeficiente de edificação e taxa

Estudos de Dir. Público. São Paulo, I (l ), jan./jun. 1982

14

de ocupação, os quais são responsáveis pela possibilidade de adensamento
demográfico ou pela espécie de comércio ou indústria suscetíveis de se implantarem no local.
Por isso se disse, inicialmente, que o zoneamento não pode ser
concebido apenas em função da delimitação de áreas, vez que a variedade de
usos a partir de uma categorização básica é determinada por um conjunto de
fatores. E o que melhor se esclarece ao mencionar os itens subsequentes.
30. O estabelecimento de dimensões mínimas para os lotes visa,
sobretudo, impedir que uma especulação imobiliária desabusada venha agerar condições da habitabilidade extremamente desfavoráveis. Mas serve também para incentivar o surgimento de lotes de grande extensão, quando o
mínimo é fixado em nível muito alto, tendo em vista preservar, em certas
áreas, condições ecológicas satisfatórias.

E fácil perceber-se a importância da definição das dimensões
mínimas do lote, pois os coeficientes de edificação e as taxas de ocupação,
calculados sobre ele, é que irão determinar as características da cidade.
No Município de São Paulo a menor área de lote, admitida no
espaço urbano, ocorre em algumas zonas estritamente residenciais e é de 100
metros quadrados, com o mínimo de 5 metros de frente. Já em outra zona
estritamente residencial, localizada na faixa de preservação de recursos h ídricos, exige-se área mínima de 5.000 metros quadrados para o lote.
31. Coeficient~ de edificação ou coeficiente de aproveitamento é a
relação entre a área edificada total e área do terreno. O estabelecimento de
um coeficiente máximo admitido é fator de fundamental relevo para propiciar ou inibir o adensamento demográfico, com a verticalização ou horizontalização, em dada zona.
Evidentemente, quando o coeficiente de aproveitamento é
alto incentiva-se a construção de prédios de apartamento e se favorece, nas
zonas de utilização mista, o surgimento de comércio de grande porte. Quando, reversamente, o coeficiente é baixo, inibem-se tais construções, propiciando-se apenas residências unifamiliares horizontais, comércio local e serviços de pequeno porte.
No Município de São Paulo, o menor coeficiente de edificação
é de O, 12%, em áreas estritamente residenciais nas quais a dimensão mínima
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do lote é de 5.000 metros quadrados. Foi estabelecida com o intuito de estimular "chácaras urbanas", em glebas não urbanizadas, lindeiras à zona rural
e que se encontram sediadas dentro da faixa de proteção aos mananciais, pretendendo-se, com isto, protegê-los e conservar, ao máximo possível, as condições naturais de topografia e vegetação.
O maior coeficiente de aproveitamento é de 4 (quatro) vezes a
área do lote, o que é permitido na zona metropolitana central e em certos
sub-centros, ou centros de bairro. De regra, este coeficiente máximo só é
permitido com a redução da taxa de ocupação do lote.
32. Taxa de ocupação é a relação entre a área de construção, em
sua projeção horizontal, e a área do lote. As baixas taxas de ocupação favorecem a preservação de espaço aberto, concorrem para evitar o adensamento e
propiciam que na cidade se mantenham espaços verdes por obra dos próprios
proprietários.
A maior taxa de ocupação permitida na área urbana do Município de São Paulo é de 80% da área do lote e vigora nas zonas de uso misto,
localizadas no centro metropolitano e em centros de bairro. A taxa de ocupação mais exigente é a que inadmite ocupação superior a 12%, isto é, O, 12 da
área do lote e está prevista para certas zonas residenciais caracterizadas por
lotes de grande extensão.
33. Os recuos fronteiros, laterais e de fundos são afastamentos em
relação às divisas do lote, vale dizer, em relação ao alinhamento da via pública, que compõe o recuo fronteiro, e em relação aos outros lotes confinantes.
A fixação dos recuos mínimos tem evidentes repercussões no
aproveitamento do lote e, por isso, concorre também para influir tanto no
adensamento da zona, quanto na reserva de espaços livres.
A menor imposição de recuo mínimo, na legislação paulistana,
é de 5 metros de frente e 1,5 metro em um dos lados. A maior imposição é
de 1 O metros em todas as divisas.

VI- PROBLEMAS JURibiCOS PROPOSTOS PELO ZONEAMENTO
34. Entre as várias questões que a aplicação das normas de zoneamento têm provocado, pode-se salientar cinco tipos de dificuldades correntes.
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A saber: (a) Qual o ato ou fato que investe o proprietário no
direito de edificar sob o império de uma dada legislação de zoneamento, esquivando-se às alterações subsequentes? (b) É ou não possível à Administração cassar licença de edificação, fundada em que houve alteração legislativa
subsequente? (c) É ou não possível à Administração cassar licença de funcionamento de atividade comercial ou de prestação de serviços, em razão da alteração de uso estabelecida para a zona onde se situa o imóvel? (d) Coeficientes de aproveitamento muito baixos ou recuos muito grandes estabelecidos no zoneamento obrigam ou não o Poder Público a indenizar os proprietários dos lotes atingidos? (e) Novo alinhamento de via pública, pela implicação que tenha no recuo fronteiro, obriga ou não a indenizar os proprietários dos lotes afetados?
35. A todas estas questões pode-se dar respostas de relativa singeleza, uma vez aceitos os princípios anteriormente apontados. Deveras, as
raízes teóricas implantadas oferecem solução a estes vários problemas. A
aplicação deles fornece os elementos necessários ao deslinde das dúvidas
que suscitam.
Vejamos.
36. Por força das normas de zoneamento, quem deseje edificar deverá previamente demonstrar à Administração que o fará na conformidade
das regras estabelecidas. Daí a necessidade de obter a competente licença
de edificação, cuja expedição é obrigatória, caso o postulante exiba planta
ajustada aos requisitos exigidos para a zona em que se sedia o bem.
(a) momento em que se fixa a legislação aplicável.

37. Trata-se, pois, de saber se a legislação a ser aplicada será a vigente no momento em que é feito o pedido de licença ou no momento em
que é deferida, ou no momento em que se inicia a edificação. E óbvio que
a própria lei pode oferecer resposta a esta questão, caso em que, evidentemente não se porá nenhum problema. A dificuldade surge, precisamente,
ante o silêncio das normas.
Estamos em que, no silêncio delas, a solução derivada das premissas teóricas que foram propostas há de estribar-se no seguinte raciocínio.
A possibilidade jurídica de edificar não se fundamenta na licença, mas nas leis que regulam o direito de construir. A licença não é ato
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que define o direito vigente, mas, apenas, que remove obstáculo jurídico ao
exercício de um poder suscetível de ser exercido se e enquanto conforme à
lei. Logo, descaberia supor que o direito a erigir se assegure a partir da expedição da Iicença.
Com efeito, à licença expedida pela Administração faltaria força
jurídica para gerar situação sobre a qual não têm disponibilidade, já que sua
função resume-se em reconhecer a coincidência da pretensão com a lei ou a
descoincidência com os termos na lei estipulados. Esta ausência de titulação
jurfdica da Administração para compor os termos dentro nos quais seria
cab(vel ou incabível a construção pretendida, descarta a possibilidade de
que possa fazer gerar um direito, pois é estranha à configuração dele.
38. De outro lado, a possibilidade de construir, garantida no direito
objetivo, tal como a possibilidade de casar-se ou divorciar-se ou a possibilidade de comerciar ou de frequentar dados locais, são especificamente poderes
jurídicos. Daí, que só assumem a forma de direitos concretizados, nos termos das leis vigentes, quando efetivamente exercitados. Embora alguém possa casar-se hoje, ou divorciar-se hoje, ou exercer dada atividade de comércio,
enquanto não os exercita permanece no reino das possibilidades. No momento em que efetivamente o fizer concretizará uma dada situação e terá que
fazê-lo nos termos das leis vigentes. Por esta razão, também descaberia supor
que o mero pedido de licença tenha a força jurídica de assegurar o império
de uma dada legislação, excluindo a aplicação da lei nova. Além do mais,
pelos motivos anteriormente expostos, o pedido de licença não poderia ter a
virtude que nem mesmo à própria licença se pode reconhecer.
39. Mediante pedido de licença alguém manifesta a intenção de fazer valer um "direito", ou, mais propriamente, de um poder jurídico, mas
certo é que ainda não o efetivou, até porque dependia da remoção de um
obstáculo jurídico para concretizá-lo. Segue-se, pois, que o direito a edificar
sob dada legislação, só se concretiza quando efetivado, valer dizer, quando
realmente iniciada a obra. É este fato jurídico que investe o proprietário no
direito a executá-la segundo aquela lei então em vigor e coloca o imóvel a
salvo de sujeição às regras supervenientes.
40. Contudo, se houver mora da Administração na apreciação do
pedido de licença e forem ultrapassados os prazos legais, há de reconhecer-se, ao pretendente, a consolidação de seu direito na conformidade da
lei do tempo do pedido, se esta estava em vigor no último dia do· prazo
dentro no qual a Administração devia se pronunciar. É que a ilegalidade
administrativa não pode ser obstáculo à aquisição do direito.
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(b) cassação de licença para edificar.
41. A resposta oferecida à primeira questão antecipa a resposta
quanto à possibilidade de cassação de licença para edificar, fundada em alteração legislativa. Os mesmos fundamentos teóricos que lhe governaram a
solução, comparecem neste segundo problema. Dado que o direito a edificar
sob o império de certa lei só se entende consolidado quando iniciada a construção, tem-se que a licença para construir pode e deve ser cassada, se sobrevier lei nova antes de iniciada a construção.
42. Isto, contudo, não exclui indenização pelas despesas efetivamente realizadas com o projeto de construção ou imediatamente ligadas ao desencadeamento de providências para executá-la, pois o proprietário já havia
removido, com a obtenção da licença, o obstáculo jurídico ao início da obra.
Entretanto, não lhe caberá indenização pelos efeitos que decorram das novas condições legais a que se assujeitará o imóvel, isto é, pela
eventual desvalorização oriunda das novas regras que vigerão na zona onde
se sedia o bem.
43. Reversamente, se a obra houver sido iniciada, a Administração
não poderá cassar a licença, pois terá havido concretização do direito objetivo e estará consolidada a situação jurídica. Em havendo grave incompatibilidade entre a obra em andamento e as regras novas, a solução residirá na expropriação, não necessariamente do bem, mas apenas do direito a edificar
pela destinação antiga ou segundo as anteriores condições de aproveitamento, conforme o caso. E que desassiste à Administração optar simplesmente
pela cassação já que isto equivaleria a lançar o administrado em via mais
trabalhosa, qual, a de mover ação de indenização. Incumbe a ela assumir o
encargo de buscá-lo em juízo para efetuar a desapropriação (8).

(8) -

CL LUCIA VALLE FIGUEIREDO - "Disciplina Urbanistica da Propriedade",
Ed. Revista dos Tribunais, 1980, pág. 85 e sgs. A ilustre autora desenvolve este
ponto com grande exatidão e clareza. Ressalvamos, apenas, nossa discrepância
com relação ao momento de aquisição do direito a edificar. Anote-se, ainda,
que o ponto de vista expressado no texto e defendido pela autora citada foi
sustentato por CAIO TÁCITO, em 1974, em Curso de Especialização em Direito Administrativo promovido pela PUC de São Paulo.
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(c) cassação de licença de funcionamento.
44. Na hipótese de alteração da tipologia de uso admitida em certa
zona, as atividades comerciais, industriais ou de serviço, devidamente licenciadas, em princípio devem ser havidas como garantidas contra alteracões
su bsequentes e a salvo de cassação da Iicença, pelas mesmas razões já ~du 
zidas.
Se é certo que as licenças de funcionamento de comércio, de
indústria ou de serviços, não se confundem com as licenças para edificar,
não menos certo é que as atividades em questão são desenvolvidas em construções erigidas em função do tipo de uso e por isso a ele ajustadas. Ora, de
nada valeria considerar garantido um tipo de edificação, se lhe for negada a
utilização correspondente.
45. Ressalvam-se, apenas, os casos em que ao tipo de construção
sejam indiferentes as modalidades de uso, por compatibilizar-se perfeitamente com utilizações alternativas.
46. Cremos que estas mesmas soluções, por iguais razões, hão de
ser dadas na hipótese de mudar o ocupante do imóvel. Conquanto a licença
para exercício de dada atividade comercial, industrial ou de serviços, tenha
caráter pessoal, a licença para edificar é de caráter real; vale dizer, adere ao
bem, pois diz respeito ao imóvel e não ao proprietário.
Sendo assim, quando o imóvel não se preste a uso alternativo,
negar licença de funcionamento para uso correspondente à tipologia da
construção regularmente erigida, equivaleria a aniquilar o sentido já consolidado na licença de edificar. Em se prestando o imóvel a uso diverso, aí
sim seria cabível recusar licença de funcionamento para uso desconforme
ao previsto na legislação vigente.
(d) inaproveitabilidade do bem em decorrência do zoneamento
47. Quando a legislação de zoneamento prevê coeficientes máximos de edificação muito baixos, ou recuos muito grandes, pode ocorrer
que, pela situação peculiar de certos lotes, estes se tornem totalmente
inaproveitáveis ou praticamente inúteis. Isto sucederá quando as regras
incidem sobre lotes muito pequenos ou de configuração desfavorável.
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Nestes casos, dado que o uso funcional deles fica aniquilado ou
reduzido a condições inexpressivas, tem-se verdadeiro sacrifício de direito,
ante a supressão de seu uso ou gozo funcional. Sempre que ocorra tal hipótese, já prefigurada no curso desta exposição, não mais se poderá considerar
que o zoneamento apenas compôs o perfil do Direito. Será forçoso reconhecer que implicou, nestas situações concretas, em elisão de atributos essenciais
do direito, vale dizer, em autêntica lesão a ele. Por haver suprimido um bem
constitucionalmente protegido, o Estado terá que indenizar o lesado, procedendo à conversão do direito afetado na expressão patrimonial que o compense.
(e) repercussão do alinhamento na utilizaçá'o do lote
48. Quando sobrevem novo alinhamento da via pública, tal ato traz
consigo manifestação de que a Administração pretende il"lcorporar ao domínio público a faixa fronteira dos lotes alcançados pela demarcação.
Sem embargo, esta expressiva manifestação de intenção não
tem, nem pode ter, força jurídica para demitir os proprietários de sua titulaça"o sobre os bens afetados. Em vista disso, se os recuos passam a ser contados a partir do novo alinhamento, resulta que os proprietários sofrem
perda na utilização de uma faixa que lhes era utilizável, pois ocorre uma
indireta suplementação do recuo. Tendo-se em conta que a finalidade do
alinhamento atende a interesse publico de dada ordem e que o recuo satisfaz interesse público de outra ordem, pois não são prepostos ao atendimento
dos mesmos fins, estamos em que o Poder Público fica obrigado a indenizar
os proprietários agravados.
49. Com efeito: não se pode atender a uma finalidade, embora
pública, mediante competência que é, de direito, preordenada ao alcance
de outra finalidade. Em suma: as competências não são intercambiáveis,
logo não é dado atribuir à competência para alinhamento efeitos jurídicos
que são inerentes à competência para fixação de recúos. Embora, no caso,
se trate de uma competência legítima - a de estabelecer alinhamento -é
incab(vel atribuir-lhe os efeitos correspondentes ao da competência para
fixar os recuos.
50. Deveras, a finalidade do alinhamento só pode ser a de demarcar o espaço que virá a ser ocupado pelo domínio público. A finalidade dos
recuos é estabelecer o afastamento em relação à via pública. Já se vê que
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têm objetivos diversos. As consequências de uma medida em relação à outra
são inerências irrefragáveis, porque impostas pela lógica das coisas, mas, ainda assim, ambos os institutos persistem juridicamente distintos.

51. Ora, se é certo que através da definição dos recúos o Estado
pode conformar a expressão da propriedade, certo também é que não pode
fazê-lo mediante alinhamento, pois o objetivo deste último não é delinear o
campo do direito de propriedade, mas o de sacar futuramente deste campo
aquilo que se considera como nele integrado.
52. Não é admissível, então, que o propósito de uma aquisição futura possa, na atualidade e sem indenização, demitir o proprietário de utilizar o bem segundo as condições que lhe correspondem, isto é, nos termos
dos recuos existentes a partir da via pública que existe..
Fundado nestas razões entendemos que a Administração não
pode ex1g1r que os recuos sejam contados de uma via pública que inexiste,
salvo se indenizar o titular do bem pelo fato de já computar como dom(nio
público uma faixa do imóvel do mesmo proprietário.
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UMA PERSPECTIVA SOBRE A INTERPRETAÇÃO JURfDICA

Udia Reis de Almeida Prado
Proc uradora :\lunicipal - Asse~s ora Técni ca
no Gabinete do Prefeito de São Paulo.

1. Legalismo e concepÇéfo mecanicista da função jurisdicional. Notrcia histórica.
A preocupação pela interpretação jurídica, no Direito Continental
moderno, apenas surgiu em fins do século XVIII, com a lei francesa 16/24,
de agost o de 1790, que impunha , ao magistrado, o dever de motivar a
sentença.
Até então, e durante todo o Antigo Regime, era vedado, ao juiz,
apresenta r os fundamentos do julgado.
Tal vedação ligava-se a razões políticas: o período histórico anterior à Revolução Francesa caracterizava-se pelo arbítrio do Poder, exercido
pela nobreza e clero, classes dominantes. As decisões judiciárias, fruto desse
arbrtrio, aumentavam a insegurança nas relações jurídicas.
Após a Revolução Francesa, com a vitória da burguesia, nova tendên cia marcou o pensamento jurídico: a da preservação dos direitos individuais,
limitados apenas pela norma, expressão dos ideais coletivos. Da referida tendéncia decorreram, de um lado, um extremo apego ao texto legal, na interpretaça'o e aplicação do Direito; e, de outro, a proibição, imposta ao Judiciário, de participar da criação jurídica, atividade exclusiva do Legislativo,
órgão representante da vontade popular.
Esses foram os cânones da Escola da Exegese, que ~ desenvolveu
na França e compreendeu grande parte dos mais ilustres mestres e tratadistas do Direito, durante muitos decênios. Bem representativa da mentalidade da época é a famosa afirmação do professor Bugnet: "não conheço o
Direito Civil; ensino apenas o Código de Napoleão". Um dos mais ilustres
representantes da Escola da Exegese, Demolombe, dizia: "os textos antes
de tudo. Interpretar é descobrir o sentido exato e verdadeiro da lei. Não é
modificar, inovar, mas declarar, reconhecer".
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Corolária dessa idéia surgiu a concepção mecânica da função jurisdicional, também característica da Escola da Exegese. De acordo com essa
concepção, a sentença era considerada um ato mecânico, simples exercício
de lógica dedutiva, destituído de qualquer elemento valorativo e alheio à
realidade dos fatos. A formulação da sentença assemelhar-se-ia à construção
de um mero silogismo, em que a premissa maior seria a lei; a menor, o caso;
e a conclusão, o "decisum".
Kantorowicz descrevia essa concepção mecan1ca da jurisprudência,
mais ou menos nos seguintes termos: "imaginava-se o jurista ideal como um
funcionário de certa categoria, sentado diante de sua escrivaninha, armado de
um Código e de üma máquina de pensar da mais fina espécie. Diante de um
caso qualquer, podia esse funcionário, com auxílio da lei e da máquina, chegar à solução, pretendida pelo legislador no Código, com uma exatidão
absoluta".
2.

Reações contra o legalismo e a concepção mecânica da função jurisdicional.

Todavia, críticas contra essa concepção mecânica da função jurisdicional, bem como contra o emprego do rígido legalismo no campo da interpretaçâ'o, não tardaram a surgir, tanto nos países de Direito codificado,
como naqueles de domínio da Common Law.
Para essa mudança, contribuíram a Revolução Industrial e as transformações sociais dela advindas - principalmente, o trabalho nas fábricas que solicitavam novas formas de proteção jurídica.
Verificou-se então, o desajuste entre a lei civil, elaborada no século
passado sob nítida inspiração individualista, e a vida, rica em múltiplas
facetas a reclamarem novas soluções.
Para adequar a lei à existência concreta, alinharam-se novas posturas
interpretativas, cada vez menos rígidas, como a da Escola Histórica, de
Savigny. Os adeptos dessa Escola não se preocupavam em indagar a intenção
do legislador, mas a adaptação dela à realidade superveniente. Diante de um
problema concreto de hermenêutica, esses adeptos sugeriam, ao intérprete,
a seguinte auto-indagação: ''que teria resolvido o legislador, se, em seu
tempo, já existissem os fatos que hoje constituem realidade?".
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3. A "prudência" romana e a nova retórica
Após a Escola Histórica, outras teorias de interpretação surgiram e,
entre elas, as que encaram o Direito, no momento de sua aplicação, com uma
visão, até certo modo, semelhante à existente no Direito Romano.
Em Roma, a interpretação jurídica apresentava estreita ligação com a
vida. O pretor, ao proferir a sentença, considerava muito mais o caso, com
todas as suas consequências práticas do que o sistema de conhecimento
jurídico.
Importa salientar que os romanos empregavam o termo "jurisprudência" e não "jurisciência", para designar a atividade do jurista.
Por que prudência ?
A origem da palavra remonta à "Tópica" e à "Ética a Nicômaco", de
Aristóteles. Transportada para o Direito Romano, significava, aí, a arte de .
confrontar opiniões, de sopesá-las em face da mutabilidade da vida, até a
obtenção da melhor solução -a mais sensata -para o caso.
Tão grande importância teve o confronto de opiniões, a argumentação, em Roma, que a retórica fazia parte da formação do jurista.
De qualquer forma, o importante a ser ressaltado, é que o desenvolvimento do Direito Romano não se deu na linha sistemática do co:lhecimento científico, mas na do pensamento orientado por problemas, com
vista a solucioná-los.
Cultivava-se o saber prudencial, em que as premissas de argumentação não se classificavam como "verdadeiras ou falsas" -a exemplo do que
ocorre na ciência exata, campo da lógica dedutiva - mas como "relevantes
e irrelevantes", defensáveis e indefensáveis", "admissíveis e inadmissíveis",
etc. Era um tipo de saber que, ao invés de opor dogmática e prática, legalidade e justiça, se esforçava por conciliá-las.
Os juristas romanos não tratavam o Direito como algo dado, simplesmente, mas como algo que deve ser reconstruído de modo responsáve!,
com a participação da personalidade integral do intérprete, ou sejam, intelecto e ética.
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4. Nova proposta para o método hermenêutica
Dentro desses parâmetros e de alguns outros trazidos pelo pensamento jurídico contemporâneo, surgiram novas propostas de teoria hermenêutica, como as apresentadas por Perelman e Recanses Siches, entre outras.
Tais teorias concebem o raciocínio do jurista, ou lógica do jurista, no
momento da interpretação do Direito, como totalmente diversa da lógica da
ciência exata, a lógica dedutiva. Apresentam, numa análise de conjunto, como outras características comuns,--as seguintes:
a)

a produção do direito, pelo juiz, ou pelo prolator da decisão
administrativa, não se dá através de um pensamento sistemático,
mas de um pensamento sobre problemas, partindo-se de soluções para princípios e não de princípios para consequências.

b)

para solução satisfatória do caso, não basta o atendimento ao
direito positivo, mesmo porque é muito difícil haver um só
modo de se atingir a legalidade da decisão: dentre as várias
normas, aplicáveis à espécie controvertida, deverá o intérprete
escolher que conduza à melhor solução para o caso;

c)

para dirimir o conflito impõe-se uma antevisão, uma idéia prévia - baseada em princípios estimativos acatados pela lei
vigente - daquela (ou daquelas) que será a solução razoável
para o caso. A interpretação jurídica, com vista à aplicação do
Direito, deve ser considerada como uma hipótese, que, em
definitivo se adotará ou não, conforme a solução, dela resultante, se afigure ou não como razoável e juridicamente defensável;

d)

na produção da sentença ou da decisão administrativa, o intérprete não separa sua opinião sobre os fatos, das dimensões jurídicas desses fatos: a decisão é um complexo integral e unitário que engloba "fatos" e "lei";

e)

o emprego das novas teorias hermenêuticas, de modo algum,
significa um aumento na inevitável margem de incerteza e
insegurança do Direito, em razão da aparente prevalência da
subjetividade do intérprete. Ao contrário, esse emprego implica a adoção de critérios objetivos, que são as leis e as valo-
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rações inspiradoras da ordem jurídico-positiva. Em outras palavras, serão tomados em conta não só os textos legais, mas
·também os valores em que a ordem jurídico-positiva se embasou, num dado momento, e os efeitos práticos que esses valores
devem produzir sobre o caso concreto.
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PARTICIPAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS EM CONSELHO
ADMINISTRATIVO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA.

Alvaro Cardoso de Moura Junior
Procurador :\'lunicipal - Chefe da Â:>se~soria Técnica
do Gabinete da Secretaria do5 Negócios jurídico,; do
Município de São Paulo.

1. Ao exame da questão se antepõem - simultaneamente - conceitos
específicos de Direito Público e de Direito Privado, transformando em hercúlea a tarefa de conciliá-los empós uma conclusão que se desejasse inconteste.
A proibição de acumular proventos inclusive com aqueles percebidos
em "cargos, funções ou empregos em autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista" (art. 99, caput e § 2.o da C.F.), emerge da Carta
Magna e se dirige especificamente ao funcionário público.
Admitindo-se que o agente político, que não se confunde com o servidor público, ocupa cargo público, ter-se-ia que se subdividir a questão inicial em várias outras:
"O agente político, titular de cargo público, pode participar do Conselho de Administração ... etc."?

"O funcionário público, em exercício ou aposentado, pode participar
do Conselho de Administração ... etc."?
"As funções desempenhadas pelo Conselho de Administração de uma
empresa de economia mista constituiriam a hipótese vitanda, em razão do
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disposto na Constituição Federal (art. 99. § 2.o), se desempenhadas concomitantemente com as específicas do cargo de funcionário público"?
Certo é que a matéria admitiria ainda u'a multiplicidade de indagações paralelas. Acredita-se, no entanto, que, para uma abordagem emergencial bastará a análise proposta.
Deveras,
2. Dentro da largueza conceitual emprestado aos agentes públicos,
Oswaldo Aranha Bandeira de Mello ("Princípios Gerais de Direito Administrativo", Voi. li, pág. 287 e segts.) distingue os agentes políticos daqueles
que se acham presos ao Estado por relação de subordinação ou emprego,
por isto denominados agentes empregados.
Admitindo-se que o conceito de "agente público empregado" · (o
funcionário; o servidor público) é de conhecimento geral ou, pelo menos,
dispensável para o desenvolvimento desta exposição, necessário se faz que
se reproduza a conceituação do emérito Prof. Bandeira de Mello do que
sejam agentes políticos:
São os que agem em nome e por conta do Estado, como titular do
direito de participação ativa na vida deste, para cujo exercício são
chamados. Por conseguinte, ligados ao Estado por relação de representação, incumbe-lhes propor, estabelecer ou decidir diretrizes
políticas dos entes públicos, enfim, focalizar os princípios diretivos
e coordenadores da sua atividade.
Os seus direitos e obrigações decorrem da sua posição de cidadão.
São agentes políticos, destarte, condutores dos seus destinos e responsáveis pelo seu governo. Distingue-se em governantes e honoríficos.

Os governantes são titulares de cargos constitucionais, isto é, essenciais a dado tipo de estrutura do Estado ou das entidades territoriais
menores em que ele se desdobra. Assim, se incluem nessa categoria
os Monarcas do Império e Reinos e os Presidentes da República, os
Governadores de Estado e Províncias, os Prefeitos dos Municípios
ou Comunas, os Ministros de Estado, os Secretários de Governo, os
Senadores, os Deputados e os Vereadores. São eles os titulares dos
cargos que definem a organização político administrativa de um
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Estado, respectivamente, nas esferas federal ou central, estadual ou
regional, e municipal ou comuna!.
Os honoríficos são titulares acidentais de determinados cargos de
alta administração, de caráter honroso, desempenhados ocasionalmente, como colaboradores da ação dos governantes, aconselhando
ou decidindo a respeito de questões de superior interesse da coletividade, a serem, em regra, ordenadas por aqueles. São, por exemplo, os
Membros do Conselho de Impostos e Taxas, do Conselho de Comércio e Finanças, do Conselho Penitenciário, os Jurados, etc ..
Na verdade, os governantes são havidos como titulares de cargos
dignatários, porém, a diversidade de funções exercidas por eles e pelos honoríficos autoriza a classificação feita. Os primeiros têm o seu
regime jurídico disposto nos textos constitucionais e nas leis orgânicas; e os segundos em leis esparsas, relativamente a cada tipo de honorífico.
Os honoríficos, em geral, exercem o serviço público em colégio, e,
assim, pessoalmente, na consecução das atribuições dos cargos, não
são órgãos da administração, mas, em conjunto, na assembléia ou
agrupamento de que são membros." (op. cit., pags. 287/88).
Se a essa exposição for aduzida a recapitulação de que o Poder Executivo é exercido pelos Presidentes da República e seus Ministros; pelos
Governadores e seus Secretários de Estado; e, pelo Prefeito e seu Secretário;
e que para o exercício desses cargos basta estar no uso de seus direitos pol íticos e, em alguns casos, ser maior de 35 anos de idade, alcança-se a conclusão de que os agentes políticos não estão sujeitos às restrições impostas ao
funcionalismo público. Para estes, por exemplo, a idade limite de 70 anos
impossibilita, impede, obsta, proíbe compulsoriamente, o exercício de
qualquer atividade pública. Já o Presidente, os Governadores, os Prefeitos
e seus auxiliares diretos a isto não estariam limitados.
Ora, se a vedação constitucional de acumulação de vencimentos só
alcança o funcionário público, ter-se-ia respondida a primeira questão: o
agente pol f ti co não se vê envolvido por essa ou qualquer outra restrição
imposta a servidor público, pelo simples fato de não se ver incluido nessa
categoria de servidores.
Na espécie concreta, só por isto excluir-se-ia qualquer Secretário
Municipal da impossibilidade de integrar Conselho de Administração de
sociedade de economia mista municipal.
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3. E se o membro daquele Conselho fosse funcionário público, estaria
impedido de perceber as respectivas retribuições?
Isto leva à outra abordagem de que não prescinde o assunto.
A Lei Federal n.o 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que dispõe
sobre Sociedades por Ações, exige que os membros dos órgãos de Administração sejam pessoas naturais e os membros do Conselho de Administração
sejam, necessáriamente, acionistas (art. 146).
Por outro lado, impõe, ainda, que as companhias de economia mista
tenham, obrigatoriamente, Conselho de Administração, assegurado à minoria o direito de eleger um dos Conselheiros, se maior número não lhes couber
pelo processo de voto múltiplo (art. 239).
Ora, se a sociedade de economia mista é definida como sendo aquela
em que o Poder Público detém a maioria das ações (Dec. Lei n.os 200 e
900/67; se o Conselho só pode ser constituído por pessoas naturais; como
deverá, no caso, o Munic(pio fazer se representar nesse Conselho, se não
através de seus representantes pol (ticos?
Neste caso, como servidor que eventualmente seja escolhido, em
Assembléia Geral, para constituir o Conselho de Administração está representando, pela Lei Comercial, aquela Assembléia e, politicamente, o acionista maior, que é o Poder Público.
4. A representação, em Assembléia, é tranquila. Esta representação,
no Conselho de Administração de Sociedade de Economia Mista, já oferece algumas arestas, aparadas por formas artificiosas de atendimento literal da lei.
O Poder Público "doa" ou permite a subscrição, pelo seu Agente,
de uma ação. Só com isto, o representante do Poder Público adquire as
condições básicas, exigidas para a integração de um Conselho de Administração: ser pessoa natural, residir no país e ser acionista. Quase, não
se constituísse a imagem em contradição jurídica, dir-se-ia tratar-se de
um "acionista simbólico".
O Poder Público, como acionista controlador, tem responsabilidades espec(ficas decorrentes da conduta econômica da empresa. Está,
contudo, sujeito à atuação dos Conselheiros que elegeu em Assembléia,
acionistas detentores, cada qual, de uma ação.
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5. O interesse público aconselhou, em certo período sócio-econômico,
que determinada entidade pública federativa projetasse sua atuação através
de uma companhia de economia mista. Essa parcela do Poder Público, Poder
Público ela própria, detém pelo menos a maioria das ações, pelo que se transforma automativamente no acionista controlador, figura definida na Lei das
S/A como sendo o responsável pelo êxito ou pelos desacertos do empreendimento.
O Poder Público, na Assembléia Geral, pode fazer-se representar por
terceiro. Mas, é essa Assembléia que vai indicar o Conselho de Administração da firma, dentre pessoas naturais, residentes no país e obrigatoriamente
acionistas . Este Conselho - em última análise - constitui o interesse por
inteiro do Poder Público e não é integrado pelo Poder Público, pessoa jurídica, nem mesmo por seu representante. Mas, por um "acionista" ainda que
detentor de única ação ...
Vê-se, pois, que a situação é kafkaniana e carece de um entendimento
mais tolerante, onde se admita o que foi feito para atender à lei e o que deva
ser feito para atender ao interesse público.
Então, em última análise, ter-se-ia o Poder Público elegendo a si mesmo para o Conselho de Administração, através da improvisão de acionistas,
que tornam possível o atendimento da letra da lei e, ao tempo, torne legítima e indiscutível a orientação do acionista controlador.
Esse acionista, delegado, neste momento, se torna um agente político. Não adere à empresa por cargo, emprego ou função que caracterize
vrnculo empregatício, que é o que a Constituição Federal efetivamente
proíbe.
Esse vínculo tem-no osOiretoresda Sociedade de Economia Mista. A
Diretoria é a responsável pela execução dos atos programados pelo Conselho
de Administraçá"o em plano hierarquicamente superior.
A retribuição percebida pela Diretoria caracteriza vencimentos. A
do Conselho, pela dignidade das funções (representantes dos acionistas, eleitos em Assembléia, para aconselhar e deliberar sobre os rumos a serem seguidos pela empresa), não exasperam os lindes da "indenização" ou do
"jeton".
6. Neste particular, na Sociedade Anônima de capital privado a situação
não seria outra.
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O Conselho de Administração composto por acionistas se reúne não
para exercer uma função diretiva remunerada. Reúne-se, isto sim, para zelar
pelo empreendimento, já que pessoalmente têm os seus membros interesses
imediatos. Talvez não fizessem, dada a relevância desses interesses, questão
de qualquer retribuição, não tivesse ela caráter inequivoco de indenizá-los
das obrigações que, em relação aos demais acionistas por eles representados,
têm em sobrecarga.
7. Despiciente se tornaria, em face da linha de raciocínio até agora desenvolvida, abordar, a matéria sob o enfoque estatutário e eventuais impedimentos decorrentes desse texto legal.
Já se procurou demonstrar que, em momento algum, o servidor comparece em Conselho de Administração como tal. Já se afirmou, aqui que
não há vi'nculo empregatício no exercício dessas funções.
Bastaria, para remate, lembrar que o que o estatuto veda é aqui o
que mais se quer: o agente na empresa privada, perfeitamente entrosado
com os interesses da Administração.
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CONTROLE DE FONTES DE POLUIÇÃO. COMPETENCIA CONCORRENTE A NIVEL ESTADUAL E MUNICIPAL.

Antonio Chami
Procurador :\1unicipal - Àsses~or Técnico
no Gabinete do Prefeito.

1. Dispõe o art. 5.o da Lei Estadual n.o 997, de 31 de maio de 1976,
sobre licenças estaduais de instalação e funcionamento de fontes poluidoras,
estas consideradas conforme discriminação do art. 57 do regulamento aprovado pelo Decreto Estadual n.o 8.468, de 8 de setembro de 1976. Em seguida, o art. 6.o, da referida Lei Estadual n.o 997/76, estende, inclusive aos
municípios, a conduta de exigir a apresentação das licenças previstas no
artigo anterior, condicionando assim a emissão da licença municipal de localização e funcionamento das atividades que utilizem as consideradas fontes
poluidoras.
2. A atuação coordenada dos órgãos públicos, Estado e Municípios, no
exercício do poder de polícia, em face do relevante problema de controle
de poluição, pode suscitar uma rica variedade de temas jurídicos merecedores de estudos, principalmente se o assunto for projetado no contexto
legislativo de ordem federal, da problemática da região metropolitana e do
zoneamento regulado por legislação municipal.
3. O âmbito deste trabalho, entretanto, limita-se a algumas questões
jurídicas provocadas em razão de uma situação concreta, que parecem
possibilitar o afloramento de interessantes problemas, a serem enfrentados
pelas entidades públicas envolvidas no assunto, mediante coordenação de
suas atividades.

4. Eis as questões indagadas e as respostas oferecidas:
"I - Em se considerando legítima a competência do Estado para legislar supletivamente sobre poluição ambiental, nos termos do art. 8.o, inciso XVII, ai ínea "c" da Constituição vigente, as condições, por ele estabelecidas, para funcionamento de fontes de poluição, constituem pressuposto
essencial à expedição da licença municipal de funcionamento de tais atividades?"
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A competência supletiva dos Estados para legislar, entre outras, sobre
matérias discriminadas na letra "c", inciso XVII, do art. 8.o, da Constituição
vigente, está prevista expressamente no parágrafo único do artigo supra
mencionado.
De outra parte, estabelece o art. 6.o, da Lei n.o 997/76, que a expedição da licença municipal de localização e funcionamento, sob pena de nulidade, deve ser procedida da exigência de apresentação das licenças estaduais
previstas no art. 5.o daquela Lei.
Desta maneira, tendo em vista a expressa previsão legal invocada, que
cristaliza o princípio de colaboração a nortear as atividades dos níveis do
poder público, em especial quando importam interferências nas áreas de
competência supletiva ou concorrente, considero que, à primeira indagação,
a resposta é afirmativa, pois as licenças estaduais, para o controle da instalação e funcionamento de fontes poluentes, são condições legais para o deferimento da licença municipal de localização e funcionamento, além de se
constituir em valioso instrumento preventivo de combate ao danoso problema da poluição ambiental.
"2 - Em assim sendo, expedida uma licença de funcionamento pela
CETESB, entidade a quem compete, face à legislação, emitir tais licenças,
uma vez aquela cassada ou esgotada "ipso facto" não estaria o Município
vinculado a cassar também aquela que emitira sob o pressuposto da primeira?"
Assenta a questão suscitada no art. 4.o, itens I, V e VIl, do Decreto
Lei Complementar n.o 9/69 (Lei Orgânica dos Municípios), onde se prevê
a atuação concorrente do Município com o Estado, a fim de, também, zelar
pela saúde e higiene pública e fazer cessar as atividades que violarem as
normas de saúde e higiene, no interesse da coletividade.
Ao nível da legislação municipal, cumpre desde logo anotar, a possibilidade de cassação da licença para localização e funcionamento, consoante
o art. 20, da Lei n.o 7.687, de 29 de novembro de 1971, "ipsis litteris":
"Art. 20 - A licença concedida poderá ser cassada a qualquer tempo
pela Prefeitura, no exercício do poder de polícia administrativa, sempre que o exercício da atividade, ou funcionamento e instalação do
estabelecimento violarem normas de saúde, sossego, higiene, segurança, estética e moralidade.
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§ 1.o - A prefeitura definirá, por decreto, as violações às normas
estatu (das no presente artigo, que implicará no cancelamento da
licença.
§ 2.o - A licença só poderá ser cassada por Ato do Prefeito Municipal ou do Secretário das Finanças do Município".

Assim, a regra do art. 6.0, da Lei Estadual n.o 997/76, como foi
realçado na resposta da primeira questão, apresenta-se, preponderantemente,
com características de instrumento preventivo.
Por conseguinte, ocorrendo as hipóteses de cassação, ou decurso do
prazo de validade das licenças expedidas pela CETESB, o poder de polícia
preferencial a se exercer é o daquela Entidade, face aos motivos determinantes de fato e de direito, nos termos da legislação estadual específica. Na primeira hipótese, a de cassação da licença, a CETESB dispõe de instrumentos
legais até para interditar a fonte poluente, que poderá coincidir, ou não,
com o fechamento total do estabelecimento infrator, assim como de simples
medidas técnicas para sanar os vícios detectados. Na segunda hipótese, a de
decurso de prazo de validade da licença, além dos desdobramentos possíveis
acima salientados, deve a CETESB considerar, no seu controle técnico de
apreciação sobre o atendimento, os requisitos legais exigidos, visando a possível renovação da licença estadual de funcionamento.
Assim exposto, o Município, em ambas as hipóteses examinadas, não
se encontra vinculado a cassar a licença de localização e funcionamento regularmente expedida, mesmo porque essa licença em última análise, ainda
que subsistente, não possibilitaria, por sí só, a continuidade de funcionamento da fonte poluente, em desacordo com os padrões legais do Estado.
Realço, ao final desta resposta, entretanto, a faixa residual de atuação do Munic(pio sobre poluição ambiental, quer no sentido de colaborar
com a CETESB, provocando a sua atuação por situações irregulares, em
face da legislação estadual constatadas pela fiscalização municipal, quer no
de legislar sobre o assunto, diante de conotações peculiares de âmbito local,
de forma complementar e conciliadora com as regras estaduais.
"3 - Seria invocável, à espécie, o argumento da preservação da autonomia municipal, para afastar a obrigatoriedade da suspensão da licença pelo
Munic(pio, quando a própria Lei Orgânica coloca como competência concorrente, do Município e Estado (em seu art. 4.o, inciso I), "zelar pela
saúde, higiene e segurança pública"?
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O conteúdo das exposições anteriores já abrangeu os pressupostos da
resposta para esta terceira questão.
A autonomia municipal, quanto à sua competência sobre licença e
funcionamento, não é colocada em dúvida, inexistindo, de conseqüência,
obrigatoriedade de sua cassação pelo Município.
A competência da União, conforme letra "c", item XVII, art. B.o, da
Constituição vigente, a competência supletiva dos Estados, prevista expressamente no parágrafo único do dispositivo constitucional acima indicado, e a
competência concorrente dos Municípios, assegurada pelo princípio inserto
no art. 15, 11, da Carta Magna, e na Lei Orgânica dos Municípios (art. 4.o,
itens I, IV e VIl do Decreto Lei Complementar n.o 9/69), estabeleceram os
parâmetros para a atuação dos diversos níveis do poder público (federal, estadual e municipal), que se coordenam, visando concretizar a proteção da
saúde e higiene pública.
"4 - No caso examinado, não haveria exatamente incidência de um
feixe de regras estaduais e outro municipal sobre a mesma matéria? Melhor
dizendo, competindo ao Estado licenciar a fonte de poluição e ao Município a atividade, não estaria esta subordinada à primeira, desde que a licença
estadual constitui um pressuposto essencial da segunda?"
As razões aduzidas para a resposta da segunda questão evidenciaram
que a licença estadual é condição para a expedição da licença municipal de
localização e funcionamento. A subsistência desta última, todavia, há de
ser analisada em consonância, também, com a observância dos demais pressupostos legais oriundos da legislação local específica.
Tem-se, por a(, que inexiste, propriamente, a pretendida subordinação na subsistência da licença de localização e funcionamento, apenas uma
faculdade - a nível municipal - à sua supressão, nas hipóteses previstas
no art. 20 da Lei n.o 7.687/71, atrás referida.
Desta maneira, as regras legais do Estado e do Município, aqui reportadas, não incidem sobre a mesma matéria e não se subordinam umas
às outras, até porque diferenciados os componentes específicos de cada
uma das licenças aqui examinadas.
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Contestação em interdito proibitório versando sobre dominialidade municipal dos terrenos reservados às margens dos rios públicos ( *)

Walter Waltenberg de Faro
Procurador Municipal do Departamento de Desapropriações da Secretaria dos Negócios Jurídicos do
Município de São Paulo.

A MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO, por seu Procurador infraassinado, tendo sido citada para os termos do interdito proibitório que lhe é
movido por COMPANHIA BRASILEIRA DE MEDIDORES, vem, respeitosamente, em tempo oportuno e pelas razões abaixo, oferecer a presente.
CONTESTAÇÃO
1. Alega a autora que, sendo proprietária de uma área de terras sita à
rua Silva Airosa, fazendo fundos com a margem do antigo álveo do rio Tietê,
vê-se ameaçada em sua posse e domínio por ato desta Municipalidade-ré,
que pretende, sob cominação apta a infundir justo receio, desocupe a mesma parte dessa área, ou seja, o trecho que se superpõe à faixa marginal
àquele antigo leito, de 15 metros de largura, havidas como "terrenos reservados" pelo nosso Código de Aguas e legislação anterior, e, assim, de propriedade pública.
Para tanto, declara deter título legítimo de aquisição a respeito, cobrindo integralmente o que presentemente ocupa, posse essa em que se encontra há muito tempo, mansa e pacificamente.
Acrescenta, por isso, desassistir qualquer razão à ré, uma vez que
esses "terrenos reservados" às margens dos rios navegáveis somente são
conte~ta ç ão . foi acolhida na Sentença
de Primeiro grau de Jurisdição e no Acórdão do Tribunal de Justi ça de São Paulo ,
transcritos às fls. 65/67 e 67/69 respectivamente.

(*) A tese sustentada pela Municipalidade, nesta
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havidos como públicos quando não se achem integrados no domlnio particular por título legítimo, e esse título tem-no a autora, devidamente formalizado.
Para demonstração de seu direito, invoca já as disposições da provecta lei n.o 1507, de 26/9/1867, e legislação posterior, até mesmo de ordem
constitucional, toda ela ressalvando o domlnio particular, além de buscar
arrimo em citação de LAFAYETTE, consagrado jurisconsulto.
2. Realmente, assistiria à autora integral razão em seu racioclnio, não
fôsse o v(cio inicial de pressuposto em que incide, ao considerar ressalvado
seu domínio com apenas o título de aquisição que possui, ainda que re montado a outros.
Consoante se verá pelo exame retrospectivo da legislação pátria, a
ressalva objeto do art. 39, da lei n.o 1507, de 26/9/1867, efetivamente resguardou o domínio particular que incidia sobre ditas faixas marginais, mas
tão somente aqueles advindos de "concessão" real anterior,
e não meras
aquisições sem esse v(nculo, que são havidas como a "non domino", pois
já desde as velhas Ordenações que aqui também tiveram regência, as margens dos rios navegáveis eram propriedade da Corôa portuguesa, assim passando ao domínio brasileiro com a independência e, mais tarde, com a
república.
Consoante se verá, ainda, a lição de LAFAYETTE não autoriza a
interpretação simplista que busca a autora, pois examinada em face dos
textos legais de onde dimana, coincide exatamente com o entendimento
supra referido.
Assim, não basta à autora dispor de simples título de aquisição,
como igualmente não atua a respeito a presunção dominial decorrente da
sua transcrição, por restrita aos negócios de direito privado, uma vez que
em matéria de terras devolutas, como são os "terrenos reservados", a presunção é a favor do dom ínio público, tocando a quem o contesta comprovar sua filiação à "concessão" legítima anterior, o que não se vê aqui.
3. Tal como no direito francês, em que as margens são partes integrantes dos rios, que as compreende, e margens e rios, como um todo, são
considerados bens do domlnio público nacional (AUBRYETRAU, Cours
de Droit Civil Français, 4.a ed., nota 4 ao § 169), também no direito português, desde priscas eras, partindo da declaração dos direitos da Corôa
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feita por RUI FERNANDES por ordem de E L-REI D. Duarte, seguindo-se os
Códigos Afonsino, Manuelir:w e Felipino, as margens dos rios navegáveis sempre se entenderam pertencentes ao Estado portugues como "res publica",
posto que se considerassem de uso comum.
As Ordenações não falam em margens, mas certo porque estas se
compreendem nos rios, seguindo, portanto, a dominialidade destes, como
partes integrantes, acessório que deve seguir o principal.
De fato, já os antigos escritores salientavam os quatro elementos que
compõem um rio ou uma corrente: "flumen consist ex quatuor nempe:
littore, ripa, alveo et acqua". É a mesma referência contida na lição do
eminente tratadista português CUNHA GONÇALVES (Tratado de Direito
Civil Português, vol. 111, págs. 134), reafirmada por ·LOBÃO: "o rio ou um
ribeiro público compreende igualmente a água que ai corre, a ribanceira e o
álveo ou leito" lTratado Prático e Compendiário das Aguas, 186,1, § 6.o,
pág_ 3).
DIAS FERREIRA, secundado por ABEL DE ANDRADA, comentando o Código Civil português, por isso, asseveram que "já no direito anterior era geralmente recebido o princípio de que ao Estado, e não aos proprietários confinantes, pertenciam as margens dos rios navegáveis e flutuáveis" (Código Civil Português, 2.o ed., vol. I, com. ao art. 380, pág. 273).
Essa a razão porque em Portugal o Tejo e suas margens são de propriedade
nacional (DIAS FERREIRA, idem), e a mesma porque o decreto português de 1892, no art. 4.o, fixou os lindes das margens: "uma faixa de terreno adjacente, junto à linha de água, que se conserva ordinariamente enxuta".
Também no Brasil, onde vigentes eram as Ordenações, os rios navegáveis pertenciam ao patrimônio real. A Independência apenas mudou a
nacionalidade da Coroa, mas como atesta RODRIGO OTAVIO (Domínio
da União, de 1897), permaneceu o caráter de patrimônio real:
"Entre nós, antes do estabelecimento da forma republicaná
federal, o regime das águas era ainda o das Ordenações do Reino
(liv. I, Tit. XXVI, n.o 8) ampliado pelo alvará de 27 de novembro
de 1804, cujos arts. 11 e seguintes foram mandados revigorar por
alvará do Príncipe Regente D. João, de 4 de maio de 1819, declarando comum o uso dos rios navegáveis, ,cuja propriedade, entretanto, ficava no domínio real" (grifas do original, págs. 48/49).
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Devendo as margens, como acessório, receber o mesmo destino e
dominialidade de principal (ALCIDES CRUZ, Direito Administrativo Brasileiro, 1914, pág. 211), o Conselheiro RIBAS, reportando-se ao texto das
Ordenações que dispunham sobre a propriedade dos rios (Liv. I, Tit. XXVI,
n.o 8), classificava como bens públicos "os rios e lagos navegáveis, bem como
as respectivas margens" (Direito Civil, 1905, pág. 375).
E as Ordenações portuguesas, no Brasil, sempre foram aplicadas para
a salvaguarda do patrimônio real em questões de margens, como é atestado a
Ordem Régia de 10 de janeiro de 1732, assinada por Tomás Antonio de Vila
Nova Portugal, onde se reconhecia pertencer à Coroa o domínio respectivo.
Contudo, em nosso direito, as margens dos rios navegáveis a princípio
se confundiam com terrenos de marinha, como se vê das instruções de 14 de
novembro de 1832, passadas por CAMPOS VERGUEI RO, então presidente
interino do Tribunal do Tesouro Nacional, dispondo quanto ao reconhecimento, medição e demarcação desses terrenos:
"Art. 4.o - Hão de considerar-se terrenos de marinha todos os
que, banhados pelas águas do mar, ou dos rios navegáveis, vão até a
distância de 15 braças craveiras para a parte da terra, contadas estas
desde os pontos a que chega o preamar médio"
E a portaria de 12 de dezembro de 1837 dispunha que "as medições
de terrenos de marinha nas margens dos rios devem ser feitas em seu estado
natural e livres de enchentes" ("apud" AARÃO REIS, Direito Administrativo Brasileiro, 1923, pág. 313), seguindo-se a circular de 8 de outubro de
1859, dirigida aos Presidentes das Provindas pelo Ministério dos Negócios
da Fazenda:
"limo. e Exmo. Sr.
Cumprindo que se não concedam a título de marinhas, senão as que
se acharem rigorosamente compreendidas no art. 4.o das Instruções
de 14 de novembro de 1832, à borda do mar ou dos rios navegáveis
e que se por tal título requerem a V. Excia. novas concessões ou
transferências dos alagados, mangues e outros lugares cobertos de
água do mar ou dos sobreditos rios, além dos pontos onde terminam
as marinhas em qualquer tempo, sejam os requerimentos enviados
ao Ministério da Fazenda com as informações precisas para terem o
destino devido; assim o comunico a V.Excia. para sua inteligência e
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execução, prevenindo-o que deverá informar se nessa Província existem terrenos e lugares nas condições acima indicados que tenham
sido concedidos como marinhas na forma das instruções citadas.
Deus guarde V. Excia.
("apud" MANUEL MADRUGA, Terrenos de Marinha, 1928, vol. I,
págs. 102/103).
O que importa desde já salientar é que já no direito protuguês antigo,
assim como no direito pátrio anterior, através das Ordenações Régias que
aqui vigeram, não só os rios navegáveis, como também suas margens pertenciam ao patrimônio real, havidas como "terrenos de marinha" e assim já
eram objetos de "concessões".
Contudo, essa indiscriminação entre margens de rios e mares vinha
causando certa perplexidade e dúvidas de que dão conta a Ordem de 12 de
julho de 1833, dirigida à Província do Rio Grande do Sul, a Portaria de 26
de fevereiro de 1836, sobre o rio São Francisco, pelo que veio a lume exatamente a Lei n.o 1507, de 26 de setembro de 1867, desfazendo dúvidas e
equ(vocos constantes de ordens, circulares e portarias ao extremar os "terrenos de marinha" dos "terrenos reservados", estes considerados as margens dos rios.
Efetivamente, dispôs o art. 39 dessa lei.
"Art. 39 - Fica reservada para a servidão pública nas margens
dos rios navegáveis e de que se fazem os navegáveis, fora do alcance
das marés, salvas as concessões legítimas feitas até a data da publicação da presente lei, a zona de sete braças contadas do ponto médio das enchentes ordinárias para o interior, e o governo autorizado
para concede-las em lotes razoáveis na forma das disposições sôbre
os terrenos de marinha".
O decreto n.o 4105, de 22 de fevereiro de 1868, que regulamentou
dita lei, prescreveu em seu art. I.O, § 4.o, que os terrenos de marinha nas
margens dos rios navegáveis perdiam essa qualidade e tornar-se-iam "terrenos reservados" no ponto onde as águas deixassem de ser salgadas de um
modo sensível.
Assim, a lei n.o 1507, de 1867, destinada precipuamente a desfazer dúvidas e separar os "terrenos reservados" da confusão em que se acha-
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vam com os "terrenos de marinha", ressalvou o domínio particular pré-existente, é certo,, mas os decorrentes das "concP.ssões" régias até então operadas, assim como autorizou os Governos provinciais a nelas prosseguirem "na
forma das disposições sôbre os terrenos de marinha".
Somente as zonas concedidas na forma dessa legislação estavam ressalvadas no art. 39 citado.
E, em verdade, como domínio originário da Coroa portuguesa, assim
passando ao Brasil, tais terrenos reservados somente puderam ser havidos
pelos particulares através de concessões legítimas.
Esse, por isso mesmo, o sentido exato das ressalvas que passaram a
constar da legislação positiva posterior, citada na própria inicial, inclusive
aquele art. 31, do nosso atual Código de Águas, de 10/7/34, e das Constituições de 34 e 37, quando aludem ao "dom In io particular por qualquer
título".
Essa, aliás, a melhor exegese esposada pelos tratadistas, com os
quais se afina a jurisprudência dos nossos Egs. Tribunais.
CARVALHO DE MENDONÇA, profundo estudioso da matéria
assertoa.
"Trata-se, porém, de saber sob que tutela estão as margens dos
rios navegáveis. Desde o direito português era geralmente recebido
o princípio de que ao Estado e não aos proprietários confinantes
pertenciam as margens dos rios navegáveis (ABEL DE ANDRADE,
ob. cit., n.o 65), isso passou para o direito brasileiro (lei n.o 1507,
de 1867, art. 39; dec. n.o 4105, de 1868, art. I. 0 § 2.o, dec. n.o
6667, de 1907, art. 73, C. DE CARVALHO, Direito Civil Recompilado, art. 204), que deu a tais terrenos a extensão de 15,4 m. para
a frente de terra, contados do ponto médio das enchentes ordinárias.
Essa porção deve estar livre e desembaraçada, não podendo ser
cultivada pelo proprietário do terreno.
Estes terrenos são, pois, do dom In io público dos Estados, se
por algum título legítimo não se acharem no domínio federal ou
municipal, ou, por concessão, no uso de algum particular".
(Rios e Águas Correntes, 2!'1 ed., pág. 231, nÇl 1 09).
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ALFREDO VALADÃO segue-lhe as pegadas, sendo expresso em que,
salvo concessão, as margens dos rios navegáveis são do dom(nio público (Direito das Aguas, 1931, págs. 267 e 134). Era igualmente o que dispunha
CARLOS DE CARVALHO no art. 216, "c" de sua Consolidação. E, com
mais atualidade, basta citar TEM ISTOCLES BRANDÃO CAVALCANTI
(Rev. de Dr. Administrativo, I, pág. 699), C L O DOM I R CARDOSO (idem,
I, pág. 450), CARLOS MAXIMILIANO (idem, 11, pág. 359), DANIEL DE
CARVALHO (Rev. Forense, 103/ 41), MATOS VASCONCELOS LEVI
CARNEIRO e OSWALDO ARANHA BANDEIRA DE MELO (Do Domínio Público sobre os Terrenos Reservados, "in" Rev. de Dir. Administrativo, 11, págs. 7 e 510), além de Ministro GONÇALVES DE OLIVEIRA, em
magnífico estudo que se vê na Rev. de Direito Administrativo, 111, pág. 99,
do qual estas razões não passam de modesta sintese, todos eles, à unanimidade, sustentando o domínio público sobre essas margens, salvo título de
concessão legítimo do Estado.
Em verdade, também esse é o entendimento que se permite atribuir
§ 141, quando,
após declinar o caráter de devolutas para os "terrenos reservados" e assim
pertencentes ao Estado, ressalva:

à lição de LAFAYETTE em sua obra "Direito das Coisas"

"Se a zona de sete braças se acha no domlnio particular por
título leg(timo, não fica sujeita à servidão pública, salvo desapropriação legalmente feita"
O que LAF A YETTE não disse, ao contrário do que singelamente
argúe a inicial, é que esse "título legítimo" a submeter a "zona de sete
braças" ao domínio do respectivo titular seja simples título de aquisição
de propriedade. Em face da lei n.o 1507, de 1867, invocada pelo próprio
jurisconsulto, o título legítimo só poderia ser o "de concessão" de terrenos às margens dos rios, já em voga antes dessa lei do Império, e não "título de aquisição".
Aliás, essa lição buscada pelo autor em LAFAYETTE diz respeito

à enfiteuse, e a transmissão, por via de concessão, diria então respeito ao
domínio útil, conservando o concedente o domínio direto, por intransferível. Alusão, portanto, ao aforamento e não à plena transferência do
domínio, por se tratar de bem público, de uso comum.
A questão já foi posta diante das luzes dos nossos Pretórios, e diversa não foi a solução.
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A Eg. Quarta Câmara do Tribunal de Alçada de São Paulo assim
decidiu diante de hipótese idêntica:
"A expressão título legítimo, de que se vale o art. 11 do Código de Águas deve ser interpretada em consonância com o art. 39
da lei n.o 1.507, de 1867, decorrendo dessa combinação que o título leg(timo é aquêle emanado da União, por força de concessão e
não o proveniente de mera aquisição de particular"
(Rev. Tribunais, 285/648)
Também a Eg. 1.a Câmara do Tribunal de Apelação do Rio Grande
do Sul:
"Os terrenos marginais, sendo do dom (nio público, só podem
ser reinvidicados se o particular provar o seu dom(nio em virtude de
concessão do poder público. O poder de fato de particulares sobre
as margens dêsses rios não constitui posse legítima.
"Aplicação do art. 39 da Lei n.o 1507, de 26 de setembro de
1867, e do art. 16 do Código de Águas".
(Rev. de Dir. Administrativo, 3/116)
Em questão havida com a Sociedade I mobiliária Irmãos Rudge, é verdade, entendeu diversamente o Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo, em
acórdão que se vê na Revista de Direito Administrativo, vol. 3/99, e que
suscitou o comentário sobredito de A. GONÇALVES DE OLIVEIRA. Mas
o Eg. Supremo Tribunal Federal, acolhendo magnifico parecer da Procwadoria Geral da República, reformou integralmente dita decisão (recurso extraordinário número 10.042), em acórdão da lavra do Ministro LAUDO
DE CAMARGO, subscrito pelos não menos ilustres Ministros BARROS
BARRETO, RIBEIRO DA COSTA e ANNIBAL FREIRA:
"São do domínio público as margens dos rios navegáveis, salvo
título de concessão emanado do poder público"
(Rev. Tribunais, 175/823)
Em face do exposto, conclue-se que, pela tradição do nosso direito,
desde remotas eras, da legislação imperial vigente na matéria e preceitos
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constitucionais, é de presumir-se o domínio público sobre os terrenos marginais aos rios públicos, salvo quando tenham sido transferidos a particulares
mediante concessão legítima do poder concedente.
E esses "terrenos reservados" são terra devoluta, em verdade assim
considerados por vários diplomas legislativos federais e estaduais (Constituiça'o Federal de 1891, art. 64, lei n.o 3644, de 1918, art. 11 O, decreto estadual n.o 343, de 1896, art. 24, decreto estadual n.o 734, de 1900, art. 22,
decreto n.o 5133, de 1931, art. 1.o, e decreto estadual n.o 6473, de 1934,
art. 1.o, 111), assim transferidas ao domínio da Municipalidade "ex vi" da
lei n.o 16, de 1891, e posteriores, desde que dentro do perímetro da Lei
Orgânica dos Municfpios, art. 124, § único, ou seja, no raio de 12 km. a
contar do marco central fixado na pça. da Sé, onde se acha o imóvel "sub
judice".
Dessa forma, não basta à autora argüir seu título de aquisição para
legitimar seu domínio, tornando-se necessário filiá-lo a "concessão legítima" do poder público, a ela incumbindo essa prova em face da presunção
dominial que beneficia a Municipalidade quanto aos "ter enos reservados"
às margens do antigo álveo do rio Tietê, o que não fez.
·
E fora dessa filiação, como a propriedade particular não era reconhecida em nosso direito, seguindo a dominialidade dos rios, como partes
inteÇJrantes do mesmo (conf. a provisão da Mesa do Desembargo do Paço
de 21/2/1826, em "Decisões do Governo", ed. 1880), os títulos de propriedade cujos limites fossem até esses rios, deveriam ser entendidos com
exclusão da margem que, desde o direito romano, é de uso comum do povo.
4. Não provando a autora a legitimidade de seu título na parte em que
invade a reserva de 15 metros à margem do antigo álveo do Tietê, resta
fntegro o domínio desta Municipalidade a respeito, sendo bem público
assim classificado pelo art. 65, do Código Civil, e o poder de fato dos particulares sobre ele não constitui posse legítima.
Ora, é cediço em doutrina que os bens públicos, de qualquer natureza, não se submetem a posse particular, sendo a simples detenção, por
natureza, precaria.
Se assim é - e assim é indiscutivelmente -, o particular não pode
exercer, em relação a essas áreas, ação possessória contra a Administração.
Sua ocupaça"o seria sempre precária em relação à Administração Pública e
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contra esta não prevaleceria: "ut si quis possidet vi, aut clam, aut precario, si
quidem ab alio, prosit ti possessio; sivero ab adversario suo, non debet sum
propter hoc, quod ab et possidet vincere (ULPIANO, fr. 1, § 9 Dig. XLIII, 17).
Consoante palavras de OROZIMBO NONATO, invocando lição de
RODRIGUES JUNIOR.
"Ora, se o bem dominial não se presta à posse "ad usucapionem"
também não se presta à posse "ad interdita", por ausência, em um e
outro caso, do requisito "res habilis". A condição, que está na base
de tôda ação possessória, é a posse ... Desde que a ação possessória é
um elemento, o elemento judiciário, a garantia normal da relação
possessória, só existe quando existir, quando fôr possível, quer pela
natureza do direito, quer pela dos fatos praticados, a posse"
(Revista Forense, 64/274)
Mansa e pac(fica é a jurisprudência a respeito (v. Rev. Forense,
129/515; 142/300, Revista de Dir. Administrativo, 69/231 ), decalcada em
ensinamentos indiscutidos (ALVINO LIMA, Preleções de Direito Civil,
1937, pág. 113, CARVALHO SANTOS, Comentários ao Código de Processo Civil, vol. VIl, item 6 pág. 242).
Dessa forma, verifica-se que a ocupação exclusiva a que se arroga a
autora sobre aquela faixa, recaindo sobre bem público, não chega sequer a
alçar-se à condição de "posse", restando na mera "detenção", incapaz de
permitir a invocação do presente interdito:
"Não se admite a defesa de posse sobre bens públicos"
(Revista Forense, 129/515).
5. ISTO POSTO, como a autora não aludiu, nem prova achar-se filiada a "concessão legítima" advinda do poder público quanto à área questionada prevalecendo a presunção de domínio público para a mesma; demonstrada a impossibilidade jurídica de sobre tais bens recair "posse"
privada, que não vai além de simples "detenção", comprovada a inadmissibilidade de defesa de ocupação de bens públicos, tornando vedado o uso
de interditos para resguardar direito que inexiste e não pode ser exercido
contra a vontade da Administração, obviamente carece a autora da presente
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ação, devendo assim ser declarada e condenada a responder por custas e honorários que forem arbitrados.
Por esses fundamentos, pois, CONTESTA esta Municipalidade a
pretensão inicial, inclusive por negativa geral, protestando provar o alegado
por todos os meios admitidos em direito, notadamente com documentos,
testemunhas, ·pericias, e o mais que se fizer necessário ao esclarecimento
da Justiça.
Termos em que, requerendo se digne V. Exa. receber e dar andamento processual regular à presente.
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INCOMPETÊNCIA DO MUNICfPIO PARA
PROIBIR A PROPAGANDA DE PRODUTOS
LIVREMENTE COMERCIALIZADOS.

Suelly Penharrubia Fagundes
Procuradora 1\lunicipal - A ,;~e .- ~ora Té cni co-Le gil ~tÍ\ a no GaLine te do Prefeit o de São Paulo.

Senhor Assessor-Chefe
De autoria de um dos ilustres membros da Egrégia Câmara Municipal,
o presente projeto de lei objetiva vedar a concessão de licença para afixação
de cartazes ou qualquer outro tipo de propaganda de bebidas alcoólicas e
cigarros, em paredes de edifl'cios, tapumes ou painéis visíveis de logradouro
público, bem assim impedir a renovação de licenças já expedidas.

E prevista, também, a apenação do funcionário municipal que expedir a referida licença em desacordo com as disposições contidas na proposição.
Todavia, razões de ordem jurídico-legal impedem a aceitação do
texto vindo à sanção, impondo-se, na espécie, veto total à medida aprovada, por se revelar manifestamente inconstitucional e ilegal, portando vícios
insanáveis, conforme se procura demonstrar através dos argumentos alinhados na minuta de veto ora elaborada.
De fato, infringe, a propositura, os preceitos contidos no artigo ao,
inciso XVII, ai íneas "b" e "d" da nossa Lei Maior, que conferem à União
competência para legislar sobre Direito Comercial, produção e consumo.
Sob outro ângulo, não menos importante, a medida viola os dispositivos insertos no artigo 153, §§ 1.o e 23, da Constituição da República,
que consagram os princípios da isonomia e do livre exercício das profissões I ícitas.
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Ademais, peca, também, o projeto, por vício de iniciativa, ao pretender impor sanção a funcionário - invadindo o campo do regime jurídico do
servidor -esbarrando, portanto, no disposto no artigo 57, inciso V, da Constituição Federal, que é repetido na Lei Orgânica dos Municípios (artigo 27,
§

1.0, 4).

Representa, ainda, ingerência do Legislativo no âmbito de atuação do
Executivo, ferindo, por isso, o princípio consagrado no artigo 6.o da Carta
Magna, qual seja, o da independência e harmonia dos poderes.
Os v(cios apontados impedem, por consequência, a sanção do Projeto
de Lei n.o 20/81, o que nos leva a oferecer a minuta do veto anexa, fundamentada nas razões de ordem jurídico-legal apontadas.
'

À sua consideração, "sub-censura".

Em 02 de junho de 1981

SUELL Y PENHARRUBIA FAGUNDES
Assessora- S.G.M.- A.T.L.
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Senhor Presidente
Tenho a honra de acusar o recebimento do ofício DSL!Leg. 1, n.o
3.801/81, com o qual Vossa Excelência encaminhou à sanção cópia autêntica
da lei decretada por essa Egrégia Câmara, em sessão de 13 de maio, relativa
ao Projeto de Lei n.o 20/81.
Nos termos do artigo 30, § l.o, do Decreto-lei Complementar estadual n.o 9, de 31 de dezembro de 1.969, impõe-se veto total ao texto aprovado, por manifestamente inconstitucional e ilegal, conforme as razões a seguir
aduzidas.
A proposição em exame, de autoria de um dos ilustres membros dessa Colenda Edilidade, veda a concessão de licença para afixação de cartazes
ou qualquer outro tipo de propaganda de bebidas alcoólicas e cigarros, em
paredes de edifícios, tapumes ou painéis visíveis de logradouro público, a
par de impedir a renovação das licenças já expedidas para essa finalidade.
Prevê, ainda, o projeto, a apenação de funcionário que expedir a
licença em desacordo com as disposições nele contidas.
Inobstante os meritórios objetivos visados pelo ilustre autor do
projeto, forçoso reconhecer que o texto vindo à sanção ressente-se dos
v(cios de inconstitucionalidade e ilegalidade.
De in(cio, releva ressaltar que, na esfera em que o Município pode
dispor sobre o assunto, inúmeras medidas estão sendo tomadas pela Administração, no sentido de alertar e orientar a população sobre os males advindo do alcoolismo e do tabagismo.
Realmente, com esse escopo, foram sancionadas leis de iniciativa de
membros dessa Colenda Edilidade, consubstanciadas nos diplomas legais
a seguir discriminados.
A Lei n.o 9.032, de 27 de março de 1.980, regulamentada pelo
Decreto n.o 16.682, de 20 de maio de 1980, instituiu o Programa de Prevenção, Controle e Esclarecimento dos males causados pelos vícios do tabagismo e alcoolismo, desenvolvido em todos os setores da comunidade e,
em especial, junto aos estabelecimentos escolares de 1.o e 2.o graus.
Posteriormente, através da Lei n.o 9.120, de 8 de outubro de 1980,
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foi proibida a prática do tabagismo nos estabelecimentos públicos fechados,
como por exemplo, escolas, teatros, cinemas, bibliotecas, elevadores, transportes coletivos urbanos, dependências de hospitais, creches.
E, em continuação à campanha de orientação aos munícipes, foi instituído no Município, pela Lei n.o 9.146, de 26 de novembro de 1.980, o
''Dia do não fumar", incluído no "Calendário Oficial de Eventos."
A par da legislação evocada, de se ressaltar, também, acerca da matéria, a atuação das Secretarias Municipais, entre as quais podem-se citar a
"Campanha Educativa Antitabágica e Antialcoólica", desenvolvida no mês
de agosto, na rede municipal de ensino, bem como o "Concurso de Cartazes
da Campanha de Educação Antialcoólica e Antitabágica."
Merece destaque, também, a atuação do Ambulatório de Recuperação de Alcoólatras, da Secretaria de Higiene e Saúde, que desenvolve relevante e humanitário trabalho voltado à recuperação de alcoólatras e fumantes, compreendendo não só orientação, através de cursos e campanhas educativas, como também tratamento médico adequado.
Inegável, portanto, a atuação da Administração no campo do combate aos v (cios referidos.
Porém, no que concerne à medida aprovada, não pode a mesma
prosperar, exclusivamente por razões de ordem jurídico-legais.
De fato, ao vedar a expedição de licença para afixação de cartazes
ou qualquer espécie de propaganda de bebidas alcoólicas e cigarros em
paredes, tapumes e painéis, infringe, o projeto, dispositivo constitucional,
o que o inquina de imperfeição insanável.
A Constituição Federal, em seu artigo 8.o, inciso XVII, alíneas "b"
e "d", confere à União poderes para legislar sobre Direito Comercial, produção e consumo.
Por decorrência, não havendo, na esfera federal, restnçao à industrializaça'o e comercialização de produtos consistentes em bebidas alcoólicas e cigarros, não pode o Munidpio proibir a publicidade de tais produtos, por faltar-lhe competência constitucional para tanto.
Qualquer restrição a tal tipo de propaganda somente poderia partir
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da entidade estatal que tem o poder de regular o comércio, no caso, a União,
posto que a liberdade de comércio está indissoluvelmente ligada à liberdade
de propaganda dos produtos.
O poder de polícia do Município, sobre a matéria, assegurado pelo
artigo 3.o, inciso XVII, do Decreto-lei Complementar estadual n.o 9, de 31
de dezembro de 1.969, restringe-se, na espécie, ao controle da afixação de
propaganda, vez que se trata de poder de limitação quanto à forma e não
quanto ao conteúdo.
I negável que o fundamento do controle da publicidade urbana, pelo
Município, é a necessidade de proteger o patrimônio público e particular,
assegurar a incolumidade dos cidadãos e preservar a estética da cidade.
Deflui, daí, que o Município, no exercício regular do poder de po1ícia, pode, dentre outras, impor restrições quanto às dimensões dos anún-

cios e exigir condições de segurança.
Todavia, não se insere no âmbito da competência municipal, a vedação de propaganda relativa a produtos livremente comercializados, por
se tratar de matéria de competência exclusiva da União.
Sob outro aspecto, também, esbarra a proposição nos preceitos
constitucionais vigentes, insertos no artigo 153 da Carta Magna.
De fato, consagrado pelo § 23 do mencionado dispositivo, o livre
exercício das profissões I ícitas, a lei municipal que proibisse a propaganda
de fumo e bebidas alcoólicas constituiria entrave à profissão de propagandista de produtos cujo consumo é legal.
Ademais, violaria, também, o § 1.o do mesmo dispositivo - princípio da isonomia - do ponto de vista dos produtores de bebidas e artigos
para fumantes que, apesar de praticarem atividade I ícita, não poderiam fazer
propaganda de seus produtos, contrariamente aos demais fabricantes, que
podem anunciar livremente suas mercadorias.
Esse entendimento, aliás, harmoniza-se com parecer exarado na
Procuradoria de Assistência Jurídica aos Municípios, in "Município Paulista- Aspectos Jurídicos" (volume 9/11, páginas 100 a 105).
Sob outro prisma, não menos importante, a proposição também
conflita com preceitos constitucionais e legais vigente, pois peca por vício
de iniciativa.
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Com efeito, o artigo 3.o do projeto, ao pretender impor sanção ao
funcionário municipal que expedir licença em desacordo com seus dispositivos, esbarra no disposto no artigo 57, inciso V, da Constituição Federal, preceito repetido na Lei Orgânica dos Municípios, no§ 1.o, 4, do artigo 27, que
comete ao Executivo, com exclusividade, a iniciativa de projetos de lei que
disciplinam o regime jurídico de seus servidores.
É curial que a apenação a funcionários - suspensão e até mesmo demissão -se insere no âmbito disciplinador do regime jurídico dos servidores.

Leis de tal natureza são, pois, de iniciativa exclusiva do Prefeito e
qualquer disposição em sentido contrário - como a contida no projeto representa ingerência do Legislativo no âmbito de atuação do Executivo,
ferindo, portanto, o princípio constitucional da independência e harmonia
dos poderes, consagrado no artigo 6.o da nossa Lei Maior.
Pelas razões de ordem jurídico-legal alinhadas, apesar de, reafirmando, reconhecer os elevados propósitos visados pelo nobre autor da propositura, vejo-me na contingência de apor-lhe o presente veto.
Com as considerações expendidas, restituindo a cópia autêntica de
in feio referida, devolvo a matéria ao conhecimento dessa Egrégia Câmara,
que se dignará de deliberar em seu elevado critério.
Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os protestos de minha alta consideração.

REYNALDO EMYGDIO DE BARROS
Prefeito
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Dominialidade municipal dos terrenos reservados às margens dos rios públicos. Inadmissibilidade da defesa de posse sobre bens públicos.
-Sentença de Primeiro Grau de Jurisdição
-Acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo
Companhia Brasileira de Medidores move a presente ação de
interdito proibitório contra a Municipalidade de São Paulo, alegando, em
síntese, que, pela escritura pública de 1O de abril de 1950, do 6.o Tabelionato de Capital, livro n.o 751, fls. 85, e devidamente transcrita sob o n.o
20.293, tornara-se proprietária do imóvel sito à Rua Major Paladino, n.o 790,
onde mantém sua fábrica e instalações industriais, e cujos fundos vão até a
margem do Rio Tietê.
Porém, em fins de março de 1968, o Departamento Patrimonial da
Prefeitura, dizendo tratar-se de próprio municipal, enviara-lhe intimação
para que o desocupasse, no prazo de 30 dias, sob pena de ser procedida, às
suas expensas, a remoção do que ai í fosse encontrado.
Ora, em se tratando de imóvel de sua propriedade, mediante título
transcrito e cuja legitimidade, no que diz respeito à parte marginal do Rio
Tietê, remonta a vetusta lei n.o 1.507, de 26 de setembro de 1867, a ameaça
de desalojamento por parte da Municipalidade não tem razão de ser e, se
consumada, constituirá autêntico esbulho possessório.
Daí o presente interdito, cuja procedência postula, a fim de se lhe
assegurar da violência iminente, com a consequente cominação da pena pecuniária de Cr$ 500,00, em caso de transgressão e condenando-se ainda a
ré no pagamento das custas e verba advocatícia.
Em sua contestação de fls. 25/36, alega a Municipalidade não assistir razão à autora, visto que, conforme longamente sustenta, com citação
de leis, doutrina e jurisprudência, o terreno por ela ocupado à margem do
Tietê, rio navegável, constitui, inegavelmente, próprio municipal, por se
achar dentro da faixa dos chamados "terrenos reservados", insusceptíveis
de domínio ou mesmo simples posse por parte de particular.
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Daí a legitimidade da intimação feita à autora para que o desocupe.
A ação, assim, não merecia vingar.
Saneado o feito, arrazoaram as partes, em audiência.
Converteu-se o julgamento em diligência para a requisição do processo administrativo em apenso.

Eo

relatório.

Decido.
li - Embora a inicial não seja suficientemente clara, dando a entender que a ameaça de desalojamento se prende a todo imóvel de sua propriedade, onde mantém instalada seu estabelecimento fabril, nem se tenha realizado prova pericial, vê-se pela leitura do processo administrativo em apenso,
que a ação versa, não sobre o terreno em sua totalidade, mas unicamente sobre a faixa de fundo de 15 metros marginal ao Rio Tietê, igualmente ocupado.
A Prefeitura, entendendo tratar-se de área de servidão principal e indevidamente invadida pela autora, por fazer parte da faixa de terrenos reservados e marginais ao Rio Tietê, intimara-a administrativamente para que, no
prazo de 30 dias, procedesse sua desocupação, prazo este posteriormente
prorrogado, a pedido, por mais 90 dias.
A suplicante, no entanto, julgando que seu domínio abarca também
aquela faixa, conforme consta de seu título e objetivando prevenir-se contra
a ameaça de desalojamento, ingressara em juizo com o presente interdito
proibitório, que, no entanto, é julgado improcedente.
Que a área, marginal ao Rio Tietê, pertence à faixa dos chamados
terrenos reservados, não sofre contestação alguma.
E se assim é, evidente pertencer seu domínio à Municipalidade, conforme, aliás, demonstrara esta, longamente, em sua constestação de fls.
25/36 e memorial de fls. 51/54, e não à autora, ainda que ela, de há muito,
passara a ocupá-la.
Com efeito, segundo é hoje matéria pacifica em jurisprudência "os
terrenos reservados à margem dos rios públicos são de domínio público,
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como margem externa do rio, e segundo a sua natureza, salvo se foram objeto de concessão por título especial a favor do particular. Do contrário não
fazem parte do domínio do proprietário das terras lindeiras" (cf. R.T.,
vol. 379/149).
E o próprio STF, embora focalizando o assunto sob o prisma da desapropriação, também deixara assentado, através da Súmula n.o 479, que "as
margens de rios navegáveis são do domínio público, insusceptíveis de expropriação e, por isso mesmo, excluídas da indenização".
Pouco importa, por outro lado, que a escritura da autora reze que a
sua propriedade divida, pelos fundos, com o Rio Tietê.
Além de seu título não poder estender-se àquela faixa, que é de domínio público por força de imperativo legal, deve ser entendido, nessa parte,
que o seu domínio só vai até encontrá-la. Nada além.
Exato que a suplicante vem, de há muito, ocupando aquela área. Mas,
em se tratando de mera detenção e não de posse, de que são insusceptíveis
os bens públicos, sua defesa por meio do interdito proibitório, se torna
inadmissível.
Conseqüentemente, Iícito era à Municipalidade, através de simples
medida administrativa, solicitar à autora que a desocupasse, como o fez, já
que sua ocupação não decorria de concessão regular.
111 - Do exposto, julgo Improcedente a ação condenada a autora
no pagamento das custas e da verba advocatícia, esta arbitrada em 12% sobre o valor dado à causa.
P. e Intimem-se.
São Paulo, 9 de setembro de 1971.
José Alves Ferreira, - Juiz de Direito

ACÚRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Civel n.o
204.967, da Comarca de São Paulo, em que é apelante Companhia Brasileira
de Medidores, sendo apelada a Municipalidade de São Paulo:
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Acordam, em Segunda Câmara Civil do Tribunal de Justiça, por votaçâ'o unanime, negar provimento ao recurso, pagas as custas pela apelante.
A Companhia Brasileira de Medidores, estabelecida nesta Capital, adquiriu, mediante escritura pública devidamente transcrita no cartório competente, um imóvel com "90 metros de frente para a Rua Silva Airosa a contar
de 297 metros da margem do Rio Tietê, por 100 metros da frente aos fundos
e mais se houver até encontrar as margens do Rio Tietê, com uma área de
9.000 m2. dividindo de ambos os lados, em tôda sua extensão, com terrenos
remanescentes dos vendedores Irmãos Vianello. e pelos fundos com o Rio
Tietê, com todas as construções e benfeitorias existentes, tendo se comprometido os vendedores a entregar a área prometida toda murada".
AI í, segundo consta da inicial, mantém a proprietária sua fábrica e
instalações industriais. Todavia, em fins de março do ano de 1968, sob alegação de que se trata de terreno municipal, a Prefeitura de São Paulo intimou-a a desocupá-lo em trin ta dias sob pena de remoção de tudo que seja
encontrado no mesmo, e correndo por conta dela as despesas respectivas.
A ré ofereceu contestação sustentando que o título de aquisição da
autora, embora inclua a margem do rio, não lhe confere domínio sobre a
mesma pois este pertence a União. Assim, a posse de tais terrenos só é
leg(tima quando decorrente de concessão do poder público. A autora, em
consequência, sem prova dessa condição, carece de direito ao procedimento judicial.
O processo teve tramitação regular e, decidindo, o magistrado acolheu integralmente a defesa julgando improcedente a ação com custas e honorários de 12% a cargo da vencida. Apelou esta.
A questão posta em juizo, muito bem debatida nos autos, foi apreciada como segurança pelo MM. Juiz prolator da sentença recorrida.
Em verdade, desde o tempo do Brasil colônia as margens externas
dos rios foram sempre consideradas acessório dos mesmo. Não fôra assim,
sua utilizaça"o como valor econômico seria impossível.
O assunto, deveras interessante, foi versado com rara eficiência
pelo Desembargador Bandeira de Melo em acórdão que relatou consubstanciando decisão da Colenda Quarta Câmara Civil deste Tribunal proferida na Apelação n.o 151.894, da comarca de Barueri (R.T., vol. 379/149).
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A sentença, aliás, reporta-se a esse pronunciamento e lembra que a mais alta
corte do pa(s, na Súmula n.o 479, já admitiu que "as margens de rios nave gáveis são do domínio público, insusceptíveis de expropriação e, por isso
mesmo, excluidas de indenização".
Dentro deste ponto de vista, e tendo-se em conta que a autora não
provou ter direito à ocupação como decorrência de concessão do poder pú blico, é evidente que o ato imputado à Prefeitura Municipal não constitui
ameaça à autora, porquanto sua posse sobre a área em questão, à falta da
condição referida, não legitima o apelo à via possessória. Nega-se provimento
ao recurso, ficando mantida a sentença de primeira instância por seus próprios e jurídicos fundamentos.
São Paulo, 28 de dezembro de 1971.
Cordeiro Fernandes -

Presidente com voto. J.M. Arruda - Relator.
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Incorporação ao domínio público, com a só aprovação do arruamento, das áreas destinadas às vias e logradouros oriundos do plano, independentemente de
título aquisitivo específico e transcrição imobiliária.

Acórdão do Supremo Tribunal Federal no R. E. n.o 84.327

RECURSO EXTRAORDINARIO N.o 84.327 (Segunda Turma)

SP

Relator: O Sr. Ministro Cordeiro Guerra.
Recorrentes: I de I Luck e outro.
Recorrida: Prefeitura Municipal de São Paulo.
Loteamento. Aprovado o arruamento, para urbanização de terrenos particulares, as áreas destinadas às vias e logradouros públicos passam automaticamente para o domínio do município, independentemente de título aquisitivo
e transcrição, visto que o efeito jurídico do arruamento é, exatamente, o de
transformar o domínio particular em domínio público, para uso comum do
povo. Não tem o loteador infringente do Dec.-Lei 58/ 1937, mais direitos
que o loteador a ele obediente.
Inalterabilidade das plantas sem o consenso do Município.
Recurso extraordinário conhecido, porém, não provido.

ACÚRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da
Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, na conformidade da ata de
julgamento e notas taquigráficas, à unanimidade de votos, em conhecer do
recurso mas lhe negar provimento.
Bras (lia, 28 de setembro de 1976.
Thompson Flores, Presidente.
Cordeiro Guerra. Relator.

Estudos de Dir. Público. São Paulo, I (I), jan./jun. 1982

72
RELATOR lO
O Sr. Ministro Cordeiro Guerra: Leio a sentença do ilustre Juiz José
Luiz Dias Filho, confirmada e louvada pelo v. acórdão recorrido: f. 216-234.
"Vistos, etc ...
ldel Luck e sua mulher Salomea G. Lucki e Chaim Jankiel Dobromil
e sua mulher Sara Dobromil, qualificados nos autos, ajuizaram a presente
ação declaratória, com fundamento no art. 2.o, do C. Pr. Civ., contra a
Municipalidade de São Paulo, alegando, em resumo, que adquiriram de
Leozino Bernardes dos Santos, conforme transcrição n.o 86.058 do Livro 3-BN-PAR do Registro de Imóveis da 10.a Circunscrição da Capital,
o lote de terreno n.o 18, da quadra 9, no Alto de Pinheiros, local denominado Boa Vista, com frente para a Rua Caropá, medindo 950,86 metros quadrados.
Leozino Bernardes dos Santos adquiriu o imóvel mediante carta de
arrematação nos autos da ação executiva movida pelo Banco Paulista
contra Ernesto Boriamico e sua mulher (Proc. n.o 29.501, da 11.a Vara
Civel da Capital), devidamente transcrita sob n.o 49.533, livro 3-AK no
Registro de I móveis da 1O.a Circunscrição da Capital.
A Prefeitura vem lançando imposto sobre o terreno desde 1952.
Os autores, de acordo com o processo administrativo 104.767-1970,
procuraram aprovar planta para construção de sobrados residenciais, mas
tiveram o pedido indeferido por se tratar de pedido de construção em
área pública.
Em verdade, adquiriram o terreno baseados na publicidade do Registro de Imóveis, de onde puderam conseguir todas as informações, inclusive de que tratava de imóvel livre e desembaraçado de qualquer ônus,
de origem perfeita, não se encontrando no registro qualquer menção a
qualquer planta aprovada pela Prefeitura, verificando-se que há muito o
que era área verde havia se transformado em lote e tendo muitas outras
áreas verdes permanecido intactas (o lote, para exemplificar, está situado
com frente para uma praça).
A Prefeitura não possui mais nenhum direito, pois deixou que se registrasse o loteamento sem planta aprovada e que pequena parte da área
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verde do loteamento se transformasse em lote, conforme averbação que
nunca foi contestada.
A ação deve ser julgada procedente, a fim de ficar declarado que os
autores são os únicos senhores e legítimos proprietários do imóvel em
questão.
A inicial veio instruída com os documentos de fi. 9/28.
Os terceiros foram citados regularmente por edital, mas desatenderam ao chamamento judicial (cf. cert. de f. 82), em favor dos quais
passou a intervir o Dr. Curador de Ausentes e Incapazes, f. 82-verso.
Citada, a Municipalidade contestou a ação f. 43-63, argüindo, a título de preliminar, pedido de absolvição de instância por falta de juntada
de outorga uxória.
No mérito, alegou que a ação é de ser julgada inteiramente improcedente, pois adquiriram o imóvel a "non domino", constituindo-se o terreno bem de uso comum do povo e sendo juridicamente insuscetível de
posse e domínio privados.
Pelo processo administrativo n.o 65.539/1946, Ernesto Bonamico,
antecessor dos autores, requereu aprovação de projeto de arruamento
para área de sua propriedade situada no Bairro Alto dos Pinheiros, de
conformidade com as plantas juntadas. Conseguiu a final o Alvará de
Licença n.o 293, de 14.12.1951, comprometendo-se expressamente
a registrar o loteamento no cartório competente, nos termos do Dec.Lei 58/1937.
Mas, como se vé das plantas juntadas, a área objeto do litígio foi
reservada a espaço livre. Desta forma, com a realização do loteamento
aprovado pela Prefeitura, as ruas e espaços livres reservados passaram a
constituir automaticamente bens públicos, integrados ao patrimônio
municipal, categoria de uso comum do povo (C. Civ., art. 66).
Foi por meio do concurso voluntário que o loteador de há muito
perdeu em proveito da Municipalidade o domínio e a posse, não só da
área correspondente ao citado espaço livre, bem como dos demais e das
ruas constantes do plano de loteamento.
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Entrando com o pedido de aprovação de arruamento e loteamento, o
particular dá início ao processo de formação do concurso voluntário. E,
se de posse da licença, iniciar o retalhamento, quer de fato, abrindo as
vias de comunicação, quer de direito, ao vender lotes, já não mais poderá
tornar nula a contribuição. A vontade do particular pode manifestar-se
pelo próprio fato de abrir ruas, praças, vender lotes, e, enfim, proceder a
toda série de atos, que normalmente poderá exercer estribado numa formal autorização administrativa.
Ainda que não firme declaração alguma de submissão a tal condição,
o simples exerc(cio de uma atividade, que tem como pressuposto de validade aquela submissão é suficiente para compromissar a vontade do particu'lar. E é por esse mesmo princípio que o loteador clandestino também
se enleia irremediavelmente no processo do concurso voluntário, ao
lotear clandestinamente está exercendo uma atividade, que para dar-se
regularmente pressupõe a submissão à exigência do concurso voluntário.
Do fato do loteamento inicia-se o processo de formação do concurso
voluntário, que se consuma com a oferta do particular e com afetação
administrativa, podendo esta última ser expres!!a ou tácita, como tem
decidido a jurisprudência.
Assim, conjugadas estas duas vontades, ocorrerá a transferência com
a oferta do particular para o patrimônio público na categoria de bens
públicos de uso comum, independentemente de qualquer outra formalidade, tornando-se inalienáveis e fora do comércio (C. Civ., art. 66, 67 e
69, e Dec.-lei 58/1937, art. 3.o).
O lote adquirido pelos autores não existe na planta original e na realidade foi "criado" em área municipal constituída por espaço livre de
arruamento (Jardim E), de acordo com assinai ação na planta do loteamento. Essa afirmativa está comprovada pela certidão da 10.a Circunscrição, f. 19-verso/21, constando da averbação n.o 1 que foi consignada
a abertura das vias públicas, reservando-se as áreas designadas pelo nome
de Jardim E para praça pública, conforme planta arquivada no Cartório.
A requerimento do loteador foi feita a averbação n.o 5 para ficar
constando a transformaça'o de várias áreas destinadas a jardim em lotes,
entre as quais a que estava destinada ao jardim. E, que passou a constituir os lotes de ns. 18, da quadra 9, e 13-A, da quadra 4; tudo sem qualquer notícia de alvará, autorização ou qualquer outra manifestação do
Poder Público.
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O Registro de Imóveis praticou nu Iidade insanável, pois desrespeitou
o disposto no art. 285, parágrafo único, do Dec. 4.857 / 1939.
A contestação veio instruida com os documentos de f. 64-68.
Os autores falaram sobre a contestação, f. 84-94, e juntaram as outorgas uxórias de f. 96 e 98.
Saneando o processo, f. 102, repeliu-se a preliminar, em virtude da
juntada das outorgas uxórias, e deferiu-se produção de provas, inclusive
a pericial.
Os peritos das partes ofereceram os laudos de f. 110-121 e 123-140.
O laudo do terceiro perito consta de f. 156-175.
A audiência de instrução e julgamento, f. 185 e verso, não se realizou, a fim de antes fossem julgados os artigos de atentado.
Em seguida, realizou-se a audiência de f. 191-192, em que se ouviram
o perito da autora e o desempatador. Em debates, as partes sustentaram
seus pontos de vista, de acordo com as razões registradas no termo,
f. 191-192, e constantes do memorial de f. 204-209. Os autores ainda
juntaram o parecer de f. 194-203.
Segundo o despacho de f. 21 O e verso, anulou-se esta audiência, porque o Dr. Curador de Ausentes e Incapazes não funcionou por falta
de intimação.
Realizou-se então nova audiência de instrução e julgamento, agora
com a participação do Dr. Curador. Em debates, as partes reiteraram as
alegações anteriormente expendidas, enquanto que o Dr. Curador apresentou o memorial de f. 213-214.
É o relatório. Decido.

Os autores ajuizaram a presente ação, objetivando a declaração judicial de domínio sobre o lote de terreno n.o 18, da quadra 9, no Alto de
Pinheiros, local denominado Boa Vista, com frente para a Rua Caropá,
medindo 950,86 metros quadrados, havido por compra feita a Leozino
Fernandes dos Santos, conforme escritura lavrada nas notas do 23.o Ta-
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belião local e transcrita sob n.o 86.058, no livro 3-BN-PAR, do Registro
de Imóveis da 1O.a Circunscrição.
O vendedor, Leozino Bernardes dos Santos, adquiriu o imóvel mediante arrematação nos autos da ação executiva (Proc. 29.501) movida
pelo Banco Paulista contra Ernesto Bonamico e sua mulher, estando a
carta transcrita sob n.o 49.533, no livro 3-AK, do Registro de Imóveis
da 10.a Circunscrição.
Ernesto Bonamico, por sua vez, havia adquirido o imóvel em maior
porção (130.815,00 m2) da Catarina Pavicio, conforme escritura lavrada
aos 16.7.1945 nas notas do 13.o Tabelião local e transcrito sob o n.o
10.000, no livro 36, do Registro de Imóveis da 10.a Circunscrição.
Ainda, é de registrar-se que Ernesto Bonamico em 1946 entrou com
requerimento na Prefeitura, visando à aprovação de planta de loteamento
para toda a área. Segundo o documento de f. 68, datado de 24.11.1951,
comprometeu-se a proceder à inscrição do loteamento nos termos do
Dec.-lei n.o 58/1937. Obteve então o alvará pelo prazo de um ano, "de
acordo com as plantas de f. 20, 22 e 25, 27-30, 32-34, 40, 42 a 45,
47-49, 133-137 e 159-170 e de f. 5, 6, 7, do processo bis anexo, sendo
plantas aprovadas e nesta data rubricadas pelo Sr. Engenheiro-Chefe
desta Divisão" (cf. documento de f. 67).
Após o pedido de aprovaçã'o da planta e antes da obtenção do deferimento, Ernesto Bonamico requereu a averbação n.o 1 em data de
19.11.1949 à margem da transcrição n.o 10.000 para ficar constando
que o terreno fora objeto de divisão em quadras e estas em lotes e que
foram abertas também várias vias públicas, entre as quais as que tomaram os nomes de Rua 4 e Rua 5, juntando como comprovante uma
planta arquivada no Cartório e da qual consta que na quadra 9, bem
como na quadra 4, foram reservadas suas áreas, separadas por uma viela,
designadas pelo nome de Jardim E, com frente para as mencionadas
Ruas4e5.
Providenciou também a averbação n.o 4 em data de 6.9.1955, a fim
de ficar constando a mudança nas denominações das vias públicas abertas no terreno sendo que a Rua 4 passou a denominar-se Rua Caropá e a
Rua 5 tomou a denominação da praça que circundava, isto é, Praça
Vicentina de Carvalho.
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Por fim, requereu a averbação n.o 5, em data de 6.9.1955, para consignar a transformação de várias áreas de terrenos destinadas a jardins em
lotes, entre as quais a que estava destinada ao Jardim E, que passou a
constituir os lotes de números dezoito ( 18) da quadro nove (9) e treze-A
( 13-A} da quadra quatro (4) respectivamente, os quais fazem frente para
a Rua Caropá, antiga Rua 4 e para a Praça Vicentina de Carvalho, antigo
trecho da Rua 5 e estão divididos por uma passagem sem nome ou viela.
Assim, é de concluir-se que Ernesto Bonamico requereu e obteve a
aprovação do loteamento, mas na prática fez tudo como pretendeu e da
forma mais estranha poss(vel.
Com efeito, antes do deferimento da aprovação requereu a averbação
n.o 1 à margem da transcrição, onde praticamente fez o loteamento, apesar da proibição reiterada da jurisprudência. Aliás, · o eg. Conselho Superior da Magistratura (RT 428/241) assentou de forma terminante que
"Tratando-se de loteamento, não de simples desmembramento é inadmissível a averbação, à margem da transcrição, de plano de arruamento e loteamento; em tal hipótese é obrigatória a inscrição".
Mas, não obstante o compromisso assumido com a Administração
anteriormente à expedição do alvará, o loteador Ernesto Bonamico
deixou de fazer a necessária inscrição no livro competente, descumprindo a legislação especl'fica sobre o assunto, que tem natureza de ordem
pública (cf. Serpa Lopes, Tratado dos Registro Públicos, vol. 111, p. 38).
Ernesto Bonamico não satisfeito com tudo isso, ainda cuidou sem
prévio conhecimento da Municipalidade (Dec. n.o 3.079/1938, art. 1.o
§§ 2.o e 5.o) de modificar o plano originário do loteamento aprovado
pela Municipalidade em 1951, ao constar à margem da transcrição n.o 5,
de 1955, mediante a qual o Jardim E, que havia sido reservado como área
livre, passou a constituir os lotes ns. 18 da quadra 9 e 13-A da quadra 4.

E fora de dúvida que o denominado Jardim E era realmente uma
área reservada e destinada a jardim, como ficou expressamente constando da questionada averbação n.o 5 e das plantas juntadas com a contestação de f. 64, 65 e 66.
E evidente que o caso dos autos encerra um típico loteamento de
fato, onde o loteador, descumprindo as menores exigências, acabou
realizando sua intenção deliberada de dividir a área original em lotes e
ruas e de vender aos particulares estas frações do terreno.
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Serpa Lopes (op. cit., vol. 111, p. 57-58) preleciona, contudo, que
"Finalmente, sem a inscrição, nenhuma operação de venda de lotes de
terrenos a prestação pode ter lugar e a escritura que se fizer com preterição dessa formalidade legal, não pode ser transcrita. Isso decorre de
outro princ(pio legal de que nenhuma ação ou defesa será admitida, com
fundamento da lei de loteamento, sem apresentação do documento comprobatório do registro por ela institu fdo (art. 23, Dec. n.o 3.079, de
1938).
Tratando-se de loteamento de fato, é de concluir-se que a Municipalidade tornou-se titular das ruas e praças e espaços livres, em virtude
do concurso voluntário.
A eg. Sexta Câmara Civil do Colendo Tribunal de Justiça de São Paulo (RT 378/112-114), cuidando da questão, assentou magistralmente que
"Além dos modos de adquirir, de transmitir e de perder a propriedade
imóvel, próprios ao direito civil, não prescinde o direito administrativo
da sua disciplina peculiar, indispensável para assegurar as condições de
vida e desenvolvimento das sociedades civilizadas dos nossos dias. O
concurso voluntário - offre de concours, dos franceses - é fruto dessa
disciplina, como observam alhures Jeze, Waline, Barthelemy, Marienhoff
e outros e como se tem apregoado, entre nós direta ou implicitamente,
por Clovis 1 (Soluções Práticas de Direito, vol. IV, p. 39), Unhares de
Lacerda ·(Tratado das Terras do Brasil, 1960, 1/191), Serpa Lopes (Tratado dos Registros Públicos, 1960, § 247), Pontes de Miranda (Tratado
de Direito Privado, 1955, vol. 13, § 1.452, n.o 4), Hely Lopes Meirelles
(Assuntos Municipais, 1965, p. 277) e outros, com positivas repercussões
na jurisprudência de que são exemplos, além de conhecida sentença de
Décio Cesario Alvim (Arquivo Judiciário, vol. 22/505) e dos pronunciamentos do saudoso Ministro Philadelpho Azevedo, no Supremo Tribunal
(Um Triênio de Judicatura, vol. VIl, p. 10 e 14), os julgados que se
lêem na RT. 168/334, 203/412, 307/235 etc. Há ainda, nestes mesmos
autos, certidão do venerando acórdão proferido recentemente pela eg.
Quarta Câmara deste Tribunal, na apelação cível n.o 125.745 (relator o
Des. Evaristo dos Santos), em que se acolheu desenganadamente o concurso voluntário, do direito administrativo, como meio de se transmitir
ao Municfpio o domínio das áreas destinadas às ruas e praças de determinado loteamento. Essa é, sem dúvida, a solução conforme ao melhor
direito".
Este venerando acórdão tratou de caso de loteamento de fato, in
verbis: - "Na hipótese, embora não sacramentada pelas formalidades
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instituídas nas leis dos loteamentos, editadas de 1937 a esta parte, o plano da apelante, provindo de 1925, quando iniciou suas vendas, vincula,
necessariamente, ao uso dos compradores e ao acesso público, as faixas
destinadas às ruas, sempre referidas nas escrituras de promessa e de venda
e compra. Tal conjuntura, irrerversível, implica na oferta administrativa,
que o Município aceitou, se não antes, pelo menos quando editou o Dec.
n.o 4.987, de 6 de dezembro de 1960, para a atualização do cadastro da
cidade, de que constam, no setor 18, as Ruas 3 e 4 questionadas, reconhecidas como públicas".
Hely Lopes Meirelles (Direito Municipal Brasileiro, vol. I, p. 140) preleciona que "Aprovado o arruamento, para a urbanização de terrenos
particulares (loteamentos), as áreas destinadas às vias e logradouros públicos passam automaticamente para o domínio do município, independentemente de título aquisitivo e transcrição, visto que o efeito jurídico do
arruamento é, exatamente, o de transformar o domínio particular em
domínio público, para uso comum do povo. A doutrina moderna considera que não é o título de aquisição civil, nem a transcrição imobiliária,
que conferem ao bem o caráter público. E a destinação administrativa,
possibilitando o uso comum de todos, que afeta o bem de dominialidade
pública".
Pontes de Miranda escreveu que "Tem-se pretendido que as vias de
comunicação e os espaços livres somente se tornem públicos por ato dos
interessados, entregando-os à Prefeitura Municipal. De modo nenhum. A
aprovação do loteamento faz públicas as vias de comunicação e públicos
os espaços livres, com a exigência de serem ultimadas pelos loteadores as
obras das vias de comunicação e os espaços livres e da modificabilidade
segundo o Dec. lei n.o 58" (Tratado de Direito Privado, tomo Xlll/89).
Por outro lado, tratando-se de loteamento de fato, não há que se
falar na existência da inscrição, como quer a lei e exigem alguns acórdãos
para manifestar-se com toda força a ocorrência do concurso voluntário.
Hely Lopes Meirelles (cf. parecer inserto na RT 378/60-67) admitiu
expressamente que "Só seria relegável a inscrição nos loteamentos de
fato, em que a destinação das vias e logradouros publicas as integra no
domínio do Municl'pio sem a prévia legalização administrativa e civil do
parcelamento da gleba para fins urbanos".
O eg. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (RT 412/363, seguindo essa mesma linha de pensamento, assentou que "O direito à via

Estudos de Dir. Público. São Paulo, I (I), jan./jun. 1982

80
pública, constituído em favor do Poder Público, somente se integra com
a inscrição do loteamento ou com a caracterização do aspecto do fato :
utilização da via como coisa de uso comum".
Em verdade, a lei de loteamento, de natureza de ordem pública, precisa ser interpretada, tendo-se em vista o bem comum, para o qual veio a
ser elaborada, segundo osconsiderandosnela constantes. Ora, exigir-se a
inscrição no loteamento de fato para a verificação do concurso voluntário, seria beneficiar-se duplamente o loteador faltoso. Com efeito, na
prática, tais loteamentos dadas as repercussões de ordem social e econômica são irreversíveis e existem infelizmente centenas por aí afora, sem
que o Poder Público possa fazer a questão voltar ao estado anterior. Em
segundo lugar, reconhecer a impossibilidade do concurso voluntáro
nessas hipóteses, constituiria manifesta falha de interpretação da vontade
da lei e verdadeira interpretação gramatical do dispositivo legal.
Daí a lição do preclaro Professor Miguel Reale (Filosofia do Direito,
ed. 1965, p. 500-501), no sentido de que "Um juiz ou um advogado, que
tem diante de si um sistema de Direito, não o pode receber apenas como
uma concatenação lógica de proposições. Deve sentir que nesse sistema
existe algo de subjacente, que são os fatos sociais aos quais está ligado
um sentido ou um significado que resulta dos valores, em um processo
de integração dialética, que implica em ir do fato à norma e da norma
ao fato, como Carlos Cossio com razão assinala, embora nos quadros de
diversa concepção. Querer interpretar um sistema de normas, como o
Código Civil ou o Código Penal, tão-somente naquilo que eles expressam
no plano lógico-formal, e deixar de lado o próprio problema da vida ou
da experiência jurídica, sem olvidar que a Ciência do Direito e prevalentemente Ciência de normas, desde que estas não sejam reduzidas a meras
entidades lógico-ideais. O jurista deve sempre basear-se na experiência
jurídica e, nunca se afastar dela. O problema da experiência jurídica é,
no fundo, o problema da atualização normativa dos valores em uma
condicional idade fática".
E de notar-se, ainda, que a averbação n.o 5 está datado de 6 de setembro de 1955 e a penhora no âmbito da aludida ação executiva efetivou-se a 5 de maio de 1956. Mas o questionado imóvel, aprovado em
1951 como espaço livre e denominado Jardim E (cf. plantas de f. 64,
65 e 66 e alvará de f. 67) já pertencia à Municipalidade na qualidade de
bem de uso comum do povo e não podia mais ser alienado, ainda que
mediante venda forçada, sem a indispensável e prévia desafetação por
lei municipal.
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Hely Lopes Meirelles (Direito Municipal Brasileiro, vol. I, p. 140) ensina que "Por outro lado, a alienação de ruas e logradouros públicos,
quando for de interesse municipal, depende de desafetação do uso comum do povo, por lei, para que, convertidas em bens do domínio disponfvel do Município, possam ser regularmente transferidas a terceiros".
E, não tendo ocorrido a desafetação, o aludido imóvel conservou
desde a aprovação do loteamento até a presente data a condição de
inalienável, nos termos do art. 67, do C. Civil.
O preclaro Professor Washington de Barros Monteiro elaborou o
parecer de f. 194-203, propugnando pela procedência da ação. Procurou
demonstrar, com base no Código Civil e de resto no Direito Privado, que
os autores são efetivamente os titulares do domínio sobre o lote de terreno, através dos argumentos ali deduzidos. E, no aspecto administrativo,
negou que o concurso voluntário possa ser um modo aquisitivo de caminhos, ruas, estradas, praças e espaços livres, acrescentando textualmente,
f. 201, que "Esse concurso não constitui modo aquisitivo. Pode ser que,
no futuro, venha a constituí-lo; não, porém, no atual sistema jurídico. O
Código Civil ainda não foi alterado e enquanto não for alterado a propriedade, pública ou particular, só pode ser adquirida pelos modos indicados no art. 530, ns. 1 a IV".
A conclusão do parecer, em que pese a grande admiração que este
juizo tem por seu eminente subscritor, não pode ser aceita, como ficou
demonstrado no transcorrer da sentença, porque se trata antes de tudo e
principalmente de uma questão de Direito Administrativo.
Aliás, é oportuna a invocação mais uma vez do magistério de Hely
Lopes Meirelles (Direito Administrativo Brasileiro, p. 13), para quem
"Entre nós, País carente de estudos administrativos, a aplicação de princípios civilistas do Direito Público tem raiado pelo exagero e causado
não poucos erros judiciários nas decisões em que é interesspda a Administração nos conflitos com o particular, merecendo a justa crítica de
Bilac Pinto contra "essa imprópria filiação doutrinária das decisões
jurisdicionais em matéria administrativa".
O pagamento de imposto territorial salientado pelo perito indicado
pelos autores, não possui a menor significação na presente res in juditio
deducta.
A eg. Sexta Câmara Civil do Colendo Tribunal de Justiça de São
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Paulo (RT 378/114) decidiu a propósito da questão que "As nugas chamadas à colação pela loteadora são irrelevantes, inclusive a que diz com
o lançamento do leito das aludidas ruas, para incidência do imposto territorial urbano; tal lançamento, se feito, foi indevido e não tem o mérito
de intervir· na substância do domínio, para definÍ-Io como particular, a
detrimento do Poder Público.
Os laudos periciais, afora a ordenação cronológica dos títulos e das
averbações, não tem outro significado para o deslinde da causa de vez
que a matéria é estritamente de natureza jurídica.
Isto posto e considerando tudo o mais que dos autos consta, julgo
improcedente a presente declaratória e condeno os autores ao pagamento das custas processuais, dos salários dos peritos estimados em Cr$
1.000,00 a cada um dos honorários de advogado da Municipalidade
arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (RT 433/292).
P. R. 1., na audiência designada.
São Paulo, 14 de novembro de 1973".
O v. acórdão recorrido é do seguinte teor: f. 282-284:
"Os apelantes moveram ação declaratória contra a apelada, visando
serem reconhecidos únicos proprietários legítimos do lote n.o 18 da quadra 9, com frente para a Rua Caropá, no local denominado Boa Vista,
bairro do Alto de Pinheiros, ·desta Capital, não só por constar, nos seus
nomes, e nos de seus antecessores, no registro imobiliário, como por
estarem pagando, de há muito, impostos relativos ao imóvel à aludida
apelada, que, entretanto, se recusava a aprovar planta de construções
projetadas para o mesmo, por entendê-lo, sem razão, área pública.
A apelada, na sua defesa, levantou preliminar, e afirmou, no mérito,
que o terreno, em loteamento que tinha aprovado, havia sido reservado
para espaço livre, e como tal, se integrara ao patrimônio municipal.
O saneador irrecorrido repeliu a preliminar, e, após provas e debates
a sentença repeliu a demanda.
Daí o recurso dos autores, para colimar a reforma integral do julgado.

Estudos de Dir. Público. Silo Paulo, I (1), jan./jun. 1982

83
E favorável lhe foi o parecer da Procuradoria-Geral da Justiça (f. 274276).
Mas o apelo desmerecia guarida.
Certo que o ·loteamento registrado pelo antecessor dos apelantes, Ernesto Bonamico, o tinha sido no ano de 1949 (f. 20 e verso).
Ao passo que a apelada só aprovara o em que se baseia, para disputar
o domínio, dois anos depois, a dizer, em 1951, sem que o referido antecessor dos apelantes o tivesse feito registrar.
Entanto, os próprios peritos, inclusive o dos apelantes, afirmaram
que, em ambos loteamentos, a área era destinada a uso público.
Assim, muito embora o primeiro não coincidisse, noutros pontos,
inteiramente com o segundo a verdade é que na parte discutida, tal
não se dava.
Acresce que, como bem salientou a sentença, o aludido antecessor
dos apelantes fez duas outras averbações no registro imobiliário, uma
ainda no ano de 1949, para fazer constar que o imóvel loteado passara
a integrar o subdistrito de Vila Madalena, e, a outra, já em 1955, para
que constasse que a Rua 4 ficara com a denominação de Caropá, e a
Rua Cinco tomara a denominação da praça que circundava, isto é, Vicentina de Carvalho.
Evidente, portanto, que esses atos do citado antecessor e então
dono do imóvel deixaram mantida a situação da área disputada tal
como constava do primeiro loteamento irregularmente registrado, e
do outro, aprovado pela apelada, mas não averbado, de forma expressa.
Conseguintemente, quando esse antecessor, no mesmo ano de 1955,
transformou, em lotes, a área antes destinada a "jardins", não mais
podia fazê-lo, porque essa área já passara, por aquela sua anterior destinação, pela aceitação da apelada, e pelos registros acima aludidos, a
integrar o patrimônio municipal.
De notar, mais, que, como exaustivamente demonstrou a sentença,
apoiada nas lições de Pontes de Miranda e do Prof. Hely Lopes Meirelles, bem assim em julgados deste Tribunal (RT. 364/94 e 378/112),
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invocados para fundamentar outro do Colendo Supremo Tribunal Federal (RTJ. 62/467), bastava aquela aceitação administrativa da apelada
para que a área lhe passasse a pertencer.
Merecia, por tudo isso, ser mantida a sentença apelada, que muito
honra seu digno prolator (Dr. José Luiz Dias Filho), e que deverá, com
este acórdão, ser inclu (da na "Revista de Jurisprudência" deste Tribunal.
São Paulo, 26 de setembro de 1974.
Dantas de Freitas, Presidente com voto. - Coelho de Paula,
Relator".
Indeferido o apelo extraordinário pelo ilustre Presidente Gentil do
Carmo Pinto, f. 301-305, dei provimento ao agravo para melhor exame,
tendo em vista o dissídio jurisprudencial invocado.
Arrazoaram as partes, e a Procuradoria-Geral da República por seu
ilustre 1.0 Subprocurador-Geral Dr. José Fernandes Dantas, assim se manifestou : f. 338-341 :
"Questiona-se a preponderância do domínio privado -comprovado
mediante transcrição imobiliária em confronto com o domínio público
constitu (do sobre os loteamentos quanto às áreas reservadas ao uso comum.
A hipótese se peculiariza no fato de o loteamento não ter sido inscrito, após a aprovação pela municipalidade, embora tenha sido averbado
pelo loteador antes mesmo · de aprovado definitivamente; e mais pela
circunstância de o dito loteador ter promovido novas averbações, alterando, a seu bel prazer, a averbação primitiva e aí transformado em lote
uma parte da área reservada.
Por isso foi nesado ao adquirente desse lote o pretendido licenciamento de construção, o que motivou a ação de que ora se trata, via da
qual o Autor-recorrente quer que se declare a legitimidade de seu domínio, por força da transcrição imobiliária que exibiu.
A matéria alçou-se à via extraordinária, a teor de precedentes que deixam antever a carência da constituição do domínio público sobre áreas
reservadas, se o loteamento não foi inscrito na forma legal.
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Todavia, melhor examinada a controvérsia, como propiciou o provimento do Agravo apenso, não nos ocorre censurar a brilhante sentença
singular (f. 216), confirmada com louvores pela v. decisão recorrida f. 282.
Na verdade, a sobredita sentença esgota a análise da espécie e se afirma como soluça'o acertada. A aparente clandestinidade do loteamento
não havia de impedir a formação do domínio público sobre as áreas reservadas, tanto quanto o art. 8.o do Dec.-lei 58/ 1937, c.c. art. 66, I, e
67 do C. Civ., também incide nos casos de loteamento de fato. Essa
qualificação do loteamento não basta para obstar a afetação das áreas
reservadas ao uso comum do povo, e que se concretiza pelo próprio
uso inerente ao arruamento, tudo sem dependência de formalização
espec(fica, da categoria daquela que se prende à aquisição de domínio
nos negócios eminentemente privados.
Deveras, se o loteador, ao averbar o loteamento irregular, o fez com
reserva regular das áreas sobre as quais o uso comum se estabeleceu
segundo a conformação do arruamento, seria mesmo ineficaz a posterior alteração dessa destinação das áreas, desde quando já se encontravam afetadas, até mesmo pela coincidência de sua configuração topográfica averbada, com a do projeto submetido com êxito à aprovação
da municipalidade.

Dar o acerto da v. decisão em posicionar como inalienáveis aquelas
áreas assinaladas na averbação do loteamento, assim irreversivelmente
afetadas pela sua destinação de ordem pública.
Tal colocação da matéria forte, aliás, na melhor doutrina publicista ligada à propriedade urbana, conforta o merecimento dos aplausos que lhe dedicou o v. acórdão recorrido. E quanto a brigar com os
arestos colacionados pelos recorrentes, não nos parece que assim aconteça.
A nosso ver, colacionados apenas pela transcrição de suas ementas
(RE 49.159, e outro aresto que seria do T.J. do R.G.S.) referidos arestos a mais não levam do que à genérica enunciação de que as áreas reservadas se tornam inalienáveis a partir da inscrição do loteamento.
Mas, esse assertivo não parece contradizer a proposição de que, nos
loteamentos de fato, da sua simples averbação imobiliária decorre afetação de ditas áreas, irreversível ao nuto do loteador.
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Nesse sentido, será de ver-se que a proposição atacada concerta-se
com o acórdão desse Excelso Pretória, oferecido pela recorrida - RE
59.065, Primeira Turma, Relator o eminente Ministro Djaci Falcão In RTJ. 50/686. Esse paradigma apoiou o princípio do concurso voluntário como forma de transferência do domínio particular para o
domínio público, sem indagar-se da necessidade de título aquisitivo e
sua transcrição imobiliária, exigíveis, com rigor, nas relações meramente civis.

E bem o caso sub judice, no qual se esposou o prefalado princípio
do concurso voluntário, operante como forma de salvaguarda do domínio público, nos casos de bens urbanos do uso comum do povo.
Isto posto, com inteira reportagem aos fundamentos da sentença
louvada pelo v. acórdão recorrido, o parecer é contrário ao provimento
do recurso, se acaso for conhecido."

E o relatório.
VOTO
O Sr. Ministro Cordeiro Guerra (Relator):- O Dec.-lei n.o 58, de 10.12.
1937, dispõe, como é sabido, sobre loteamento e a venda de terrenos para
pagamento em prestações, impondo obrigações aos loteadores, inclusive a
apresentaça"o de plantas do imóvel, em que se especifiquem os lotes e as
vias públicas e os espaços livres- art. 1.o, 11.
Tratando-se de propriedade urbana o plano e a planta devem ser
previamente aprovados pela Prefeitura Municipal, observadas ainda outras
caütelas - § 1.o, do art. 1.o, e, aprovado, poderá ser modificado quanto
aos lotes não comprometidos e ao arruamento se a Prefeitura aprovar a
modificação - § 4.o.
No art. 3.o expressamente se estabelece: "A inscrição forma inalienáveis por qualquer título, as vias de comunicação e os espaços livres,
constantes do memorial e das plantas".
Se assim é, nos loteamentos regulares, diverso não me parece poder
ser nos loteamentos irregulares, sob pena de beneficiar-se o infrator da norma legal, isto é, daquele que aprovando as plantas, destinando áreas do interesse público, não só não leve o projeto aprovado à inscrição, como altere
a destinação das áreas públicas, em seu interesse particular, à revelia da
Prefeitura Municipal.
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Na espécie, salienta o acórdão, a área transformada em lotes era destinada a uso público, desde o início - "Consequentemente, quando esse
antecessor dos recorrentes no ano de 1955, transformou em lotes a área
antes destinada a jardins, não mais podia fazê-lo, porque essa área já passara,
por aquela sua anterior destinação, pela aceitação da apelada (ora recorrida),
e pelos registros acima aludidos a integrar o patrimônio municipal", f. 283.
Afirma, ainda o acórdão recorrido: reportando-se à douta sentença,
"bastava a aceitação administrativa da apelada (a Prefeitura) para que a área
lhe passasse a pertencer.
Não vejo ofensa aos art. 676 e 859 do C. Civ., nem aos arts. 1 a 3 do
Dec.-lei 58/1937, pois as normas próprias do Dec.-lei 58, excepcionam a disciplina do C. Civ., e o art. 3.o do Dec.-lei 58, há de ser aplicado, com a inteligéncia necessária para não dar ao seu infrator o direito que não outorga a
quem obedece aos seus preceitos.
A alteração das plantas, no pertinente às áreas públicas, só valem com
a concordância expressa da Prefeitura.
Acresce a isso, que este Supremo Tribunal, já admitiu no RE n.o
59.065-SP, de que foi relator o eminente Ministro Djaci Falcão, a teoria
do concurso voluntário.
"Inicia-se o mesmo, com o pedido de aprovação de planta.
Executado o arruamento, se a Municipalidade aceita o plano, operase a transferência do domínio particular para o domínio público. Para a sua
caracterização é necessário o ato da oferta do particular ao Poder Público
(aprovaç3'o da planta) e a aceitação por parte da Municipalidade.
Manifestada a vontade de ambas as partes, opera-se a transferência
do dom(nio", RTJ 50/688.
De igual modo se decidiu no R E n.o 73.044-SP, de que foi relator
o eminente Ministro Thompson Flores, que se reportou ainda aos acórdãos
das 4.a e 6.a Câmaras Civeis do eg. Tribunal de São Paulo, in RT 364/94-7
e 378/112-14.
Transcrevo a propósito o parecer do ilustre Procurador Olavo Drumond, citado ao relatório:
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"O memorial e a planta mencionados foram aprovados pela Municipalidade, que assim aceitou o plano neles apresentado e, automaticamente, assumiu o domínio das áreas reservadas para ruas e jardins.
Ora, como é da doutrina pacl'fica e da jurisprudência uniforme, invocada pela recorrente, com a aprovação do loteamento pelo poder público, as áreas reservadas passaram para o domínio público, independentemente de transcrição imobiliária."
Digo eu, somente exigível, como salientou precisamente a sentença
no âmbito do direito privado, não alterado pelo Dec.-lei 58/1937.
Como bem observou a recorrida, os recorrentes não têm título a ela
oponfvel pois adquiriram o imóvel a non domino.

E admissivel que os recorrentes tenham direitos à indenização dos
danos que sofreram, e à repetição dos impostos pagos indevidamente, mas
à evid~ncia tais questões não foram postuladas na causa.
Por esses motivos, invocado o dissÍdio com os acórdãos mencionados
a f. 289, conheço do recurso, porém, pelas razões expostas, lhe nego provimento.

EXTRATO DA ATA
RE 84.327 - SP - Rei. Ministro Cordeiro Guerra, Rectes. ldel
Lucki e outro (Adv. ldel Aronis). Recdo., Prefeitura Municipal de São Paulo
(Adv. Manoel Alvares).
Decisão: Conheceram do recurso mas lhe negaram provimento.
Unânime.
Presidência do Sr. Ministro Thompson Flores, Presentes à Sessão os
Srs. Ministros Xavier de Albuquerque, Leitão de Abreu, Cordeiro Guerra e
Moreira Alves, 2.o Subprocurador-Geral da República, o Dr. Joaquim Justino Ribeiro.
Brasília, 28 de setembro de 1976.
Hélio Francisco Marques -

Secretário.
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