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PROCURADORIA

São Paulo, 22 de março de 2021.

Ofício G PLP n° 012/WZI

Senhora Ministra

Ref.: Ofício n° 414/2021 ADI n° 6602

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para o
fim de encaminhar as anexas informações, nos termos do art. 6°, parágrafo único, da Lei
nO9.868/99, as quais subscrevo, na qualidade de Presidente da Assembleia Legislativa
do Estado de São Paulo, visando instruir os autos da Ação Direta de
Inconstitucionalidade
em epígrafe, proposta pelo Exmo. Sr. Procurador-Geral da
República.
Na oportunida
de minha elevada consideração e apt:

a Vossa Excelência os protestos

I

Excelentíssima Senhora
Ministra CÁRMEN LÚCIA
DD. Relatora dos autos da ADI n° 6602
Brasília - DF
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Ação Direta de Inconstitucionalidade

Requerente:
Requerida:

PROCURADOR-GERAL

nO6602

DA REPÚBLICA.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Informações da Requerida, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.

Eminente

Relatora,

Egrégio Tribunal

O Exmo. Sr. Procurador-Geral

da República

submete ao controle dessa Excelsa Corte o art. 180, VII, §§ 1° a 4°, da
Constituição do Estado de São Paulo, norma que veda a desafetação de áreas

verdes e institucionais

em loteamentos

no âmbito municipal, ressalvadas as

hipóteses nela enumeradas.
Sustenta

a

inicial,

em

síntese,

que

o

dispositivo hostilizado teria incorrido em ofensa aos arts. 30, I e VIII, e 182 da
Constituição

da

República,

"que,

respectivamente,

conferem

aos

entes

municipais competência para legislar sobre assuntos de interesse local, para
promover adequado ordenamento territorial, mediante planejamento
do uso, do parcelamento

e controle

e da ocupação do solo urbano, assim como para

executar a política de desenvolvimento

urbano".

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Palácio 9 de Julho

PROCURADORIA

Não tendo havido pedido de liminar, entendeu
a eminente Relatora, Exma. Sra. Ministra CÁRMEN LÚCIA, em determinar a
adoção do rito do art. 6°, parágrafo

único, da Lei nO 9.868/1999,

para o

processamento do feito.

Contudo, deverá ser julgado improcedente

o

pedido, conforme adiante se verá.

PRELIMINARMENTE,

ALEGAÇÃO

DE

OFENSA

INADMISSIBILIDADE

INDIRETA

À

CONSTITUiÇÃO

FEDERAL.

DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.

É pacífico no âmbito desse Colendo Supremo
Tribunal que "não é admissível Adin quando, para o deslinde da questão, for
indispensável

o exame do conteúdo de outras normas infraconstitucionais

ou

de matéria de fato" (RT j 164/49, Relator: Ministro CELSO DE MELLO).

No que tange, particularmente,

constitucionalidade

no âmbito

da competência

legislativa

ao juízo de

concorrente,

Suprema Corte entende incabível a ação direta de inconstitucionalidade,

a
se,

para o "específico efeito de examinar-se a ocorrência, ou não, de invasão de
competência da União Federal, por parte de qualquer Estado-membro,
necessário

o confronto

infraconstitucional:

prévio

entre

diplomas

normativos

de

torna-se
caráter

a legislação nacional de princípio ou de normas gerais, de

um lado (CF, art. 24, § 1°), e as leis estaduais de aplicação e execução das
diretrizes fixadas pela União Federal, de outro (CF, art. 24, § 2°)" (Adin 2.344 Questão de Ordem, j. 23-11-2000, Tribunal Pleno, Relator: Ministro CELSO DE~
MELLO, DJU de 2 de agosto de 2002, p. 57).

)

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Palácio 9 de Julho

PROCURADORIA

No mesmo sentido, em ação direta onde se
examinava a alegação de afronta aos artigos 23 e 24, da Constituição Federal,
essa Excelsa Corte, por maioria, ao julgar a AOI nO 252, não conheceu da
ação, acompanhando

o voto de seu relator, o eminente Ministro MOREIRA

ALVES, do qual se extrai a seguinte passagem (DJ de 21.02.03, Ementário nO
2099-1, p. 12):

"Há pouco, no plenário desta Corte, ao julgar a
ADIN 1540, da qual é relator o eminente Ministro
Maurício Corrêa, decidiu que não cabe ação direta de
inconstitucionalidade
não,

de invasão

concorrente
membros,

para se examinar a ocorrência, ou
de

entre a União
porquanto,

inconstitucionalidade
confronto

competência

entre

leis

Federal

quando

é esta

e os Estados-

nesse caso, para a análise da
argüida,

há

necessidade

infraconstitucionais,

não

do
se

verificando assim ofensa direta à Carta Magna.
Ora, no caso, tendo em vista o maior âmbito de
competência concorrente e comum que os artigos 23 e
24 da atual Constituição deram aos Estados-membros
no que diz respeito ao cuidado da saúde, à proteção ao
meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de

suas formas, às leis sobre não só produção e consumo,
mas também sobre proteção e defesa da saúde, para se
verificar

se a Lei estadual

inconstitucional

por

invasão

em causa é, ou não,
de

competência

da

legislação federal, é mister que faça o confronto entre
essas legislações

infraconstitucionais,

o que não dá

margem ao cabimento da ação direta".
~
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De
Requerente

na exordial,

competência
Federal

legislativa

(art. 24, I,

inconstitucionalidade
República,

só

confrontação

cuida-se,
concorrente

fato,

como

o direito

poderá

norma
ocorrer

de

que a eventual

contestada
se

urbanístico,

o

da União, dos Estados

da C.F.), de sorte
da

reconhece

em face

precedida,

da

próprio

matéria

de

e do Distrito
declaração

da

Constituição

da

necessariamente,

da

sua

com a normatização de caráter geral editada pela União acerca

do mesmo tema.

Desse cotejo valeu-se, inclusive,
Requerente,
diversas

ao longo da inicial, ao contrapor

normas

10.257/2001

infraconstitucionais,

(Estatuto das Cidades),

o preceptivo

o insigne

hostilizado

a

notadamente, a dispositivos da Lei nO
bem como aos artigos 100 e 101 do

Código Civil.

Com
constitucionalidade,

efeito,

a ofensa à Constituição

aceitando para a configuração
normativos infraconstitucionais,

mencionados,

inconstitucionalidade,

controle

abstrato

de

deve ser sempre direta, não se

da inconstitucionalidade

o confronto com atos

como aqui se pretende.

Destarte,
precedentes

no

incabível

conforme
a

presente

demonstram

os

ação

de

direta

que sequer poderá ser conhecida por essa C. Corte.

NO MÉRITO.

Na hipótese de a presente
conhecida

e submetida

a julgamento

por essa C. Corte, o que se cogita,

apenas, em atenção ao princípio da eventualidade,
mérito, julgado improcedente. Veja-se.

ação vir a ser

o pedido deverá ser, no
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DA

TOTAL

COMPATIBILIDADE

CONSTITUiÇÃO

DA

NORMA

IMPUGNADA

COM

A

DA REPÚBLICA.

Aduz, O Requerente, que a norma impugnada,
qual seja, o art. 180, VII, §§ 1° a 4° da Carta paulista,
inconstitucionalidade

por suposta ofensa

padeceria

de

aos arts. 30, I e VIII, e 182 da

Constituição da República.

Eis o teor do dispositivo contestado:

"Art. 180 CE - No estabelecimento de diretrizes e
normas relativas ao desenvolvimento

urbano, o

Estado e os Municípios assegurarão:
( ...)

VII - as áreas definidas em projetos de loteamento
como áreas verdes ou institucionais

não poderão

ter sua destinação, fim e objetivos originariamente
alterados, exceto quanto a alteração da destinação
tiver como finalidade a regularização de:

a)

loteamentos,

CUjas

institucionais
ocupadas
interesse

áreas

verdes

ou

estejam total ou parcialmente

por

núcleos

social destinados

habitacionais
à população

de
de

baixa renda, e cuja situação esteja consolidada
ou seja de difícil reversão;

b)

equipamentos públicos implantados com uso
diverso

da

destinação,

fim

e

objetivos
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previstos

originariamente

quando

da

aprovação do loteamento;

c)

imóveis ocupados por organizações religiosas
para suas atividades finalísticas.

§1° As exceções contempladas nas alíneas 'a' e 'b'
do inciso VII deste artigo serão admitidas desde
que a situação das áreas objeto de regularização
esteja

consolidada

até

dezembro

de 2004,

e

mediante a realização de compensação, que se dará
com a disponibilização
que

contenham

de outras áreas livres ou

equipamentos

públicos

já

implantados nas proximidades das áreas objeto de
compensação.

§ 2° A compensação
anterior

poderá

ser
da

fundamentado

de que trata o parágrafo
dispensada,

por

ato

municipal

autoridade

competente, desde que nas proximidades

da área

pública cuja destinação será alterada existam outras
áreas públicas

que atendam às necessidades

da

população.

§3° A exceção contemplada na alínea 'c' do inciso
VII deste artigo será permitida desde que a situação
das

áreas

destinação

públicas

objeto

esteja consolidada

de

alteração

até dezembro

da
de

2004, e mediante a devida compensação ao Poder
Executivo

Municipal,

conforme

estabelecidas em lei municipal específica.

diretrizes
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§ 4° Além das exceções contempladas nas alíneas
do inciso VII deste artigo, as áreas institucionais
poderão

ter

ongInaIS

sua

destinação,

alterados

programas

para

habitacionais

desenvolvidos

por

a
de

órgãos

fim

e objetivos

implantação
interesse
ou

de

social,

entidades

da

administração pública".

Sustenta,

o Requerente,

que o constituinte

paulista, ao proibir a alteração da destinação original de áreas definidas como
verdes ou institucionais

nos projetos de loteamento, no âmbito do Estado de

São Paulo, teria exorbitado a moldura traçada pela Constituição da República
para a sua atuação
conferidas

nessa seara e usurpado

aos Municípios

ordenamento

o leque de competências

para dispor sobre assuntos

territorial e política de desenvolvimento

de interesse

local,

urbano, interferindo na

autonomia dos entes municipais.
Afirma

que a competência

concorrente

da

União, dos Estados e do Distrito Federal para tratar de direito urbanístico,
prevista no art. 24, I, da CF, se atém à edição de normas gerais, não lhes
cabendo

interferir em interesses locais dos Municípios.

Aduz, ainda, que o dispositivo impugnado se
contrapõe à legislação infraconstitucional

editada pela União acerca do tema e

aponta, ao longo da inicial, várias normas com as quais ele seria supostamente
incompatível,
Cidades),

em especial,

dispositivos

da Lei nO 10.257/2001 (Estatuto das

além dos artigos 100 e 101 do Código Civil.

Conclui, por fim, que "a União, no exercício de
sua competência para editar normas gerais de direito urbanístico, reconheceu
que os municípios podem afetar e desafetar bens, inclusive áreas verdes e
institucionais, assim como têm atribuição para estabelecer, para cada zona em
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que se divida o território municipal, os usos permitidos de ocupação do solo",
isto porque os artigos 30, VIII, e 182 da Constituição Federal, no seu entender,
teriam

conferido

protagonismo

aos

entes

municipais

ordenamento territorial e na política de desenvolvimento

Contudo,

por

invocados, a alegação de inconstitucionalidade

na

promoção

do

urbano.

quaisquer

dos

fundamentos

da norma impugnada não pode

ser acolhida.

Com efeito, no que tange à criação de normas
de direito urbanístico, tema sobre o qual se debruça o dispositivo questionado,
não há comando

constitucional

que imponha exclusividade

ou primazia de

competência ao Município e que exclua a competência do Estado membro.

Cumpre
versa tema de competência

legislativa

lembrar

que

concorrente

a norma

hostilizada

da União, dos Estados e

do Distrito Federal (art. 24, I, da C.F.); foi editada, pelo constituinte paulista,
tendo como foco as peculiaridades regionais do Estado e em harmonia com as
disposições contidas na Constituição da República a respeito da matéria.

De fato, o art. 30, I e VII da CF conferiu aos
Municípios competência
de

interesse

ordenamento
parcelamento

local"

e,

territorial,

para, respectivamente,
também,

''promover,

mediante

planejamento

e da ocupação do solo urbano";

inciso II do mesmo comando constitucional,
amplitude

defendida

"legislar acerca de assuntos

pelo Requerente,

no

que

couber,

e controle

do

adequado
uso,

do

contudo, à vista do disposto no

esta competência

não pode ter a

pois deve se ater a "suplementar

a

legislação federal e a estadual no que couber".

É

oportuno

relevante na repartição de competências
predominância

lembrar

que

o

critério

mais

adotada pela Carta de 1988 é o da

dos interesses, segundo o qual cabe à União as questões d~
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interesse geral e nacional, aos Estados as matérias de interesse regional, e,
finalmente, aos Municípios, as de interesse local.

Portanto,

em

assuntos

de

natureza

urbanística, não se atribui aos entes municipais total liberdade para legislar, tal
como defende o Requerente, sujeitas que estão, as

Municipalidades,

aos

limites e contornos gizados pela Constituição

Federal e, por conseguinte,

diretrizes

acerca

federais

e estaduais

já traçadas

do tema. Apenas

assuntos específicos, que digam respeito particularmente
em

matérias

de interesse

estritamente

local,

às
em

à comuna, ou seja,

é que deve

prevalecer

a

competência dos Municípios para legislar sobre direito urbanístico.

Em outras palavras, os incisos I e VIII do art.
30 da CF não podem ser lidos isoladamente,

mas compatibilizados

com o

disposto no inciso II do mesmo dispositivo.

A propósito, de acordo com a lição de JOSÉ
AFONSO DA SILVA, "do princípio da supremacia da constituição resulta o da
compatibilidade
sentido

vertical das normas da ordenação jurídica

de que as normas

de grau

inferior

somente

de um país, no
valerão

se forem

compatíveis com as normas de grau superior"1.

Verifica-se,
Requerente

que

portanto,

a

tese

do

no sentido da primazia do Município em dispor sobre assuntos

sobre ordenamento

territorial e política urbanística se baseia, com a devida

vênia, numa interpretação sistemática equivocada das normas da Constituição
da República.

Todavia, essa mesma técnica hermenêutica,
aliada à teleológica, pode ser empregada para se chegar à conclusão de que a

, Cu",o de Di"ho

Con,titueional

Po,itivo, 24a. ed., SOo Paulo, Malhei,""

p. 47.

!
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norma hostilizada, longe de afrontar as disposições da Carta federal a respeito
da matéria, com elas se coaduna perfeitamente.

Realmente,
denominadas

ao

mirar

a

proteção

das

áreas verdes ou institucionais, vedando a sua desafetação pelo

Poder Público fora das hipóteses por ele previstas, o preceptivo impugnado
visa a resguardar não apenas os bens públicos materiais, mas também o meio
ambiente

e os direitos

sociais

da coletividade

que usufrui da res publica,

bens imateriais que são, na realidade, o fundamento
estatal; pretendeu-se,

portanto, com tal medida,

e o fim da atividade

garantir que o bem publico

não se afaste da destinação e objetivos originais da sua afetação, a fim de que,
efetivamente, cumpra a sua finalidade social, tal como prevista na Constituição
da República.

Conforme

dispõe o art. 4°, I, §2° da Lei

nO

6.766/79 - Lei de Parcelamento do Solo:

"Art. 4°. Os loteamentos deverão atender, pelo menos,
aos seguintes requisitos:
I - as áreas destinadas a sistemas de circulação, a
implantação

de equipamento

urbano e comunitário,

bem como a espaços livres de uso público, serão
proporcionais à densidade de ocupação prevista pelo
plano diretor ou aprovada por lei municipal para a
zona em que se situem.
( ...)

§2° - Consideram-se
públicos

de

similares" .

comunitários

educação,

cultura,

os equipamentos
saúde,

lazer

e)0
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Por conseguinte, não se pode falar em política
pública de urbanização
dissociar

esses

ou sobre ocupação

instrumentos

de

salvaguarda dos direitos sociais,
da CF);

do princípio

e parcelamento

ordenamento

territorial

do solo sem
da

necessária

como o direito à moradia e ao lazer (art. 6°

da dignidade

humana (art. 1°, 111,da CF),

e da

proteção do meio ambiente (art. 225 da CF).

Note-se que uma das exceções à proibição
geral de desafetação dessas áreas, contida no § 4° do inciso VII do art. 180 da
CF, é a implantação
desenvolvidos

de programas

por órgãos

habitacionais

ou entidades

evidencia a intenção do constituinte

de interesse

da administração

pública,

social,
o que

em garantir o efetivo cumprimento

da

finalidade social dos bens públicos.

Também

mereceu

especial

atenção

do

constituinte paulista a proteção das áreas verdes.

Saliente-se que, segundo JOSÉ AFONSO DA
SILVA, "(...) o que caracteriza as áreas verdes é a existência de vegetação

contínua, amplamente livre de edificações, ainda que recortada de caminhos,
vielas, brinquedos infantis e outros meios de passeios e divertimentos leves,
quando tais áreas se destinem ao uso público''2.

Uma vez que a desafetação

indiscriminada

dessas áreas, sem a observância de critérios, traria inevitável prejuízo ao meio
ambiente e à coletividade,
no dispositivo

entendeu por bem o legislador constituinte em fixar,

atacado, as condições

para a excepcional

destinação originária.

2

In Direito Urbanístico brasileiro, 4a. ed., São Paulo: Malheiros, 2006, p. 247.

alteração

de sua

)
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Outrossim, há que se ressaltar que a norma
em discussão, na sua integralidade, mostra-se em harmonia com a legislação
federal existente.

Com efeito, a par de sua compatibilidade

com

a já mencionada Lei nO6.766/79 - Lei de Parcelamento do Solo, não se infere,
do cotejo entre a norma atacada e as disposições da Lei nO 10.257/2001 - o
Estatuto das Cidades, qualquer discrepância.

Ao

contrário,

do

teor

do

dispositivo

questionado, depreende-se que o seu propósito maior é o de garantir a efetiva
implementação

das funções sociais da cidade e da propriedade urbana,

que também é objetivo primordial do referido Estatuto, tal como enunciado no
art. 2°, "caput"3, da mesma lei.

Tome-se,

ainda,

exemplificativamente,

o

inciso V do mesmo art. 2° do Estatuto das Cidades, que aponta, como uma das
diretrizes

da

comunitários,

política
transporte

urbana,

a

"oferta

de

equipamentos

urbanos

e

e serviços públicos adequados aos interesses e

necessidades da população e às características locais", o que se alinha
com as disposições da norma contestada,

que prevê, na sua alínea "b", como

exceção à regra geral de proibição, a possibilidade de desafetação, quando

esta

tiver

como

finalidade

a

regularização

dos

equipamentos

públicos

implantados com uso diverso de sua destinação original.

Pelos

mesmos

argumentos

aduzidos,

tampouco se verifica desacordo com as regras gerais contidas nos artigos 100
e 101 do Código Civil4.

3 "Art. 20. - A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento
das funções sociais da
cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais: ( ... )"
4 Art. I 00. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, enquanto
conservarem a sua qualificação, na forma que a lei determinar.
Art. 101. Os bens públicos dominicais podem ser alienados, observadas as exigências da lei.
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Por fim, é oportuno registrar que, no âmbito
do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, já há firme jurisprudência,
sede de controle concentrado de constitucionalidade,
arguição de inconstitucionalidade,

tanto em

como nos incidentes de

no sentido de reconhecer a higidez da norma

impugnada, declarando a inconstitucionalidade

das leis municipais que a ela se

contrapõem. A conferir:

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
Lei Municipal

nO 4.584/14

outorgando

concessão

direito real de uso de área institucional
Residencial dos Ypês

de

do loteamento

para associação religiosa. Ofensa

aos art. 180, VII, da Constituição do Estado de São Paulo
e arts. 19, I, 24, I, 30, I, 11 e VIII, e 182, 'caput',
Constituição
Arguição

Federal. Arguição acolhida"
de

Inconstitucionalidade

05.2018.8.26.0000,

(Incidente de
nO

0021836-

ReI. Des. EVARISTO DOS SANTOS,

2a Câm. Dir. público,j.

ARGUIÇÃO

da

19.9.2018).

DE INCONSTITUCIONALIDADE

- Leis

nO 1.688, de 05 de abril de 1990, e 2.405, de 23 de março
de 2000,

ambas

do município

de

Ibitinga

-. atos

normativos que dispõem sobre desafetação e autorização

para

alienação

loteamento
expressa

de

área

denominado
prevista

Constituição

no

institucional
Jardim

artigo

reservada

Planalto
180,

-

inciso

Paulista - exceções acrescentadas

no

vedação
VII,

da

com a

superveniência das emendas constitucionais n° 23/07 e n°
26/08

que

não

compatibilidade
constitucional

incidem

na

espécie

deve ter por parâmetro
vigente

-

aferição

da

o ordenamento

ao tempo da edição da norma

impugnada - diplomas legislativos que, de qualquer modo,
não se enquadram nas ressalvas previstas no novo te~
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constitucional
(Incidente

-

de

precedentes
Arguição

-

de

incidente

procedente

Inconstitucionalidade

0.018.951-18.2018.8.26.0000,

ReI.

Des.

n°

RENATO

SARTORELLI,j.22.8.18).

"I - Ação direta objetivando a inconstitucionalidade

do

artigo 1°, inciso II da Lei Municipal nO 11.055, de 30 de
novembro de 2011, que autoriza a alienação de área verde
no bairro Nova Redentora do município de São José do
Rio Preto. II - A competência do Município para legislar
sobre urbanismo é supletiva, a teor do art. 24, I e art. 30,
incisos II e VI da Constituição

Federal e art. 144 da

Constituição Estadual. A lei que desafeta o bem público
deve subordinar-se

às Constituições

Federal e Estadual

para obter legitimidade. III - A alteração da destinação de
áreas

verdes

de

loteamento

ocorre

em

situações

excepcionais estabelecidas pela Constituição Bandeirante.
A norma local não se enquadra

em nenhuma

dessas

exceções. Ofensa aos artigos 144 e 180, inciso VII, ambos
da Constituição
prejudicado.
procedente"

Bandeirante.

IV - Agravo Regimental

Inconstitucionalidade

configurada.

Ação

(ARg nO 2.153.403-67.2014.8.26.0000/50000

- Órgão Especial,

ReI. Des. GUERRIERI REZENDE, j.

10.12.2014).

Ação Direta de Inconstitucionalidade

em face do § 2° do

artigo 1° da Lei Complementar n° 203, de 02 de junho de
2004, alterada pela Lei Complementar
novembro

de

2006,

do

Município

nO 372, de 24 de
de

Araraquara.

Dispositivo de norma Municipal que dispõe sobre a opção
do Município

na substituição

de áreas institucionais

reservadas em projeto de loteamento fechado, por doaÇ

r
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de obras em terrenos públicos. Impossibilidade. Ausência
de hipótese admissível para alteração da destinação de
áreas institucionais. 1) Norma municipal em descompasso
com a Constituição

Estadual por veicular alteração da

destinação

de

original

áreas

institucionais

fora

das

exceções admissíveis à regra (art. 180, VII da Constituição
Paulista) e em afronta à norma federal que rege a matéria
(Lei Federal n° 6.766/79 - violação

ao princípio

da

simetria). 2) Norma urbanística sem prévia participação
popular. Afronta aos artigos 180, caput, II e 191, ambos da
Constituição

Estadual.

Precedentes

deste

C.

Órgão

Especial. Eficácia a partir desta decisão (efeito "ex nunc").
Ação direta de inconstitucionalidade
modulação

(Ação

Direta

2135744-69.2019.8.26.0000,

procedente,

de Inconstitucionalidade

com
nO

Órgão Especial, ReI. Desa.

CRISTINA ZUCCHI,j.

Não
incompatibilidade
constitucionais

entre

o

se

dispositivo

verifica,
em

testilha

apontados pelo Requerente; tampouco

portanto,
e

qualquer
parâmetros

os

há divergência face à

legislação federal existente.

Logo, patente a constitucionalidade

da norma

vergastada, pois esta, longe de afrontar a Constituição da República, vem, em
verdade, atribuir eficácia ao seu conteúdo no que tange à matéria ora discutida,
notadamente, aos artigos 1°, 111; 6°, e 225.

Assim,

a melhor

interpretação

constitucional

deve procurarencontrarum sentidoque reconheçaa constitucionalidade
dy
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tal dispositivo, pois este, tendo sido aprovado segundo o devido processo
legislativo, é dotado de presunção de constitucionalidade.

Nesse diapasão, a lição clássica e sempre
atual de CARLOS MAXIMILIANO:

"Todas

as

presunções

validade

de um ato, legislativo

portanto, se a incompetência,
inconstitucionalidade,
dúvida

militam

a

favor

da

ou executivo;

a falta de jurisdição

ou a

em geral não estão acima de toda

razoável,

interpreta-se

e

resolve-se

pela

manutenção do deliberado por qualquer dos três ramos em
que se divide o Poder Público.

Entre duas exegeses

possíveis, prefere-se a que não infirma o ato de autoridade.
Oportet ut res plus valeat quam pereat.

Os

tribunais

inconstitucionalidade

só

declaram

a

de leis quando esta é evidente, não

deixa margem a séria objeção em contrário. Portanto, se,
entre duas interpretações mais ou menos defensáveis, entre
suas correntes de idéias apoiadas por jurisconsultos

de

valor, o Congresso adotou uma, o seu ato prevalece. A
bem da harmonia e do mútuo respeito que devem reinar
entre os poderes federais (ou estatais), o Judiciário só faz
uso da sua prerrogativa

quando

o Congresso

viola

claramente ou deixa de aplicar o estatuto básico, e não
quando opta apenas por determinada interpretação não de
todo desarrazoada".

511etmenêuúca

5

a

e l\\)\lcação <loD\xe\to, R\o de lane\TO, Forense, 18 ed., 1998, llll· 307 e 308.

ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Palácio 9 de Julho
PROCURADORIA

DA CONCLUSÃO.

Em face dos argumentos acima declinados e,
especialmente, pelos elevados subsídios a serem acrescidos por esse Colendo
Tribunal,

a

presente

IMPROCEDENTE,

ação

direta

deverá

ser

proclamando-se a constitucionalidade

julgada

totalmente

do art. 180, VII, §§ 1°

a 4° da Constituição do Estado de São Paulo.

Requer,

outrossim,

sejam

intimações realizadas em nome dos Procuradores infrafirmados.

URA
e - OAB/SP nO123.101

DIANA COELHO BARBOSA
Procuradora - OAB/SP nO126.835

as

futuras

