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ACÓRDÃO Nº 127.378/2013

CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO.  MANDADO  DE 
SEGURANÇA  CONTRA  ATO  JUDICIAL.  TERCEIRO.  CABIMENTO. 
SÚMULA  Nº  202  DO  STJ.  SENTENÇA  QUE  JULGOU  PROCEDENTE 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DECLARANDO NULAS AS LEIS MUNICIPAIS 
Nºs.5389/2010 E 5.391/2010,  QUE ALTERARAM  A LEI Nº 3.253/1992, 
QUE  DISPÕE  SOBRE  O  ZONEAMENTO,  PARCELAMENTO,  USO  E 
OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO  DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS,  POR 
AUSÊNCIA  DE  ESTUDOS  TÉCNICOS,  DE  PUBLICIDADE,  DE 
TRANSPARÊNCIA  E  DE  PARTICIPAÇÃO  POPULAR  EM  SEUS 
PROCESSOS LEGISLATIVOS, RECONHECENDO INCIDENTALMENTE 
OFENSA À CF, E CONTRARIEDADE AO ESTATUTO DA CIDADE (LEI 
FEDERAL  Nº  10.257/2001)  E  À  LEI  MUNICIPAL  Nº  4.669/2006,  QUE 



DISCIPLINA O PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS. LEIS 
DE EFEITOS CONCRETOS. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA AÇÃO 
CIVIL PÚBLICA.  SENTENÇA QUE AFETA A ESFERA JURÍDICA DE 
TERCEIROS, DECLARANDO NULOS OS ATOS PRATICADOS SOB A 
ÉGIDE  DAS  DITAS  LEIS,  ALCANÇANDO  OS  ALVARÁS  DE 
CONSTRUÇÃO  JÁ  CONCEDIDOS  ÀS  EMPRESAS  CONSTRUTORAS 
COM  OBRAS  EM  ANDAMENTO  E  A  COMERCIALIZAÇÃO  DE 
IMÓVEIS.  VIOLAÇÃO AO PRINCÍCIO DA SEGURANÇA JURÍDICA.

1. Não tendo sido o sindicato ora impetrante da segurança coletiva parte na 
ação civil pública onde foi produzida a sentença impugnada que afeta a esfera 
jurídica das empresas substituídas processualmente, cabível, excepcionalmente, 
é a impetração, nos termos da Súmula nº 202 do STJ.

2. Considerando que as leis que dispõem sobre o zoneamento, parcelamento, 
uso e ocupação do solo urbano municipal, são leis de efeitos concretos, não 
apresentando, pois, características de generalidade e de abstração típicas das 
demais  leis,  podem as  mesmas  ser  impugnadas  por  meio  dos  instrumentos 
processuais voltados para o controle da legalidade dos atos administrativos em 
geral, tais como o mandado de segurança, a ação popular e a ação civil pública, 
não se podendo ter por inadequado o uso dessa última espécie de ação pelo 
Ministério Público Estadual para, com base em elementos de provas colhidos 
em  inquérito  civil  público,  pedir  a  decretação  de  nulidade  de  leis  dessa 
natureza por ausência de estudos técnicos, de publicidade, de transparência e 
de  participação  popular  no  curso  de  seus  processos  legislativos,  ofendendo 
incidentalmente a CF e em confronto com o Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 
10.257/2001)  e  com  a  Lei  que  dispõe  sobre  o  plano  diretor  do  próprio 
município réu.

3.  Configura  ofensa  a  direito  líquido  e  certo  de  terceiro,  por  violação  ao 
princípio da segurança jurídica, a parte dispositiva da sentença produzida em 
ação civil pública que, ao declarar nulas leis municipais de efeitos concretos, 
reconhecendo  incidentalmente  a  inconstitucionalidade  das  mesmas,   declara 
nulos todos os atos praticados em conformidade com as mesmas, alcançando, 
assim, os alvarás de construção concedidos a empresas construtoras cujas obras 
já  se  acham em andamento  e  em comercialização,  empurrando-as  súbita  e 
injustificadamente  para  a  clandestinidade  e  submetendo-as  às  sanções 
administrativas e demais prejuízos daí decorrentes.

   4. Ordem parcialmente concedida.

                         Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Senhores  

Desembargadores  integrantes  das  Câmaras  Cíveis  Reunidas  do  Egrégio  Tribunal  de 

Justiça do Estado do Maranhão, por unanimidade e contra o parecer da Procuradoria de 

Justiça, em conceder parcialmente a ordem impetrada, nos termos do voto do Relator.

 Votaram com o Relator  os Senhores  Desembargadores  Cleonice  Silva 

Freire, Nelma Celeste Souza Silva Sarney Costa, Anildes de Jesus Bernardes Chaves 

Cruz,  Maria  das  Graças  de  Castro  Duarte  Mendes,  Paulo  Sérgio  Velten  Pereira, 
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Lourival de Jesus Serejo Sousa, Jaime Ferreira de Araújo, Vicente de Paula Gomes de 

Castro e Kleber Costa Carvalho

 Presente a Senhora Procuradora de Justiça Clodenilza Ribeiro Ferreira.

 São Luis/MA, 05 de abril de  2013.

                                            Desembargador JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
                                                                                    Presidente

                                             Desembargador JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
                                                                                     Relator
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 R E L A T Ó R I O

 Sindicato  das Indústrias  da Construção Civil  do Estado do Maranhão, 

CNPJ nº 05.644.315/001-95, impetrou o presente mandado de segurança coletivo, com 

pedido de liminar, contra ato dito ilegal consubstanciado em sentença do MM. Juiz de 

Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luis, prolatada nos autos da 

ação  civil  pública  nº  48344/2011,  promovida  pelo  Ministério  Público  do  Estado do 

Maranhão  contra  o  Município  de  São  Luis,  através  da  qual  julgou  procedentes  os 

pedidos,  declarando  nulas  por  inconstitucionais  e  ilegais  as  Leis  Municipais  nºs. 

5.389/2010 e 5.391/2010 e nulos seus respectivos processos legislativos e  todos os atos 

praticados sob a égide dessas leis, condenando ainda o Município a abster-se de enviar 

para a Câmara Municipal e esta, de aprovar, qualquer legislação regulamentadora do 

Plano Diretor de São Luis (Lei nº 4.669/2006) sem estudos técnicos e urbanísticos, sem 

publicidade e sem participação popular.

 Consta da petição inicial juntada por cópia às fls. 50/67, que o Ministério 

Público Estadual, por sua 1ª Promotoria de Proteção ao Meio Ambiente, Urbanismo e 

Patrimônio Cultural,  propôs a referida ação civil  pública contra o Município de São 

Luis,  formulando  os  pedidos  em  destaque  que  finalmente  foram  acolhidos,  sob  o 

fundamento  de  que,  com  base  em  inquérito  civil  público,  constatou  que  as  Leis 

Municipais nºs. 5.389/2010 e 5.391/2010, que alteraram a Lei nº 3.253/1992, que dispõe 

sobre o zoneamento, parcelamento, uso e ocupação do solo urbano do Município de São 

Luis,  foram sancionadas  sem que,  no  curso  de  seus  processos  legislativos,  tenham 

havido estudos técnicos, publicidade e  participação popular, em afronta à  Constituição 

Federal, ao Estatuto da Cidade e ao Plano Diretor do Município de São Luis (fls.50/53).

 Diz a mesma peça que referidas Leis produziram alterações significativas 

no  uso  e  ocupação  do  solo  urbano,  com  reflexos  diretos  e  imediatos  na  vida  dos 

cidadãos de São Luis, sendo que a Lei 5.389/2010, ao acrescentar quatro parágrafos ao 

art. 226 da Lei nº 3.253/1992, instituiu, dentre outras alterações,  uma contrapartida a 

ser  empregada  em melhorias  urbanas  no  entorno  de  Empreendimentos  de  Impacto, 

fixada em percentual sobre o valor total da obra, caracterizando-se como uma espécie de 
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tributo sem previsão legal e com violação aos princípios jurídicos pertinentes, além de 

não  condicionar  o  licenciamento  dos  Empreendimentos  de  Impacto  à  aprovação  do 

Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), como exige o art. 36 do Estatuto da Cidade 

(fls.52/53).

 Diz mais  a  mesma exordial  que a Lei  nº  5.391/2010 é tão nociva ao 

equilíbrio  urbano  quanto  a  anterior  e  se  destina  a  viabilizar  obras  cujo  impacto  é 

superior à infra-estrutura urbana, principalmente a infra-estrutura viária, permitindo a 

qualquer  edificação  ter  até  10  (dez)  pavimentos  de  garagem,  além  de  reduzir  os 

afastamentos laterais e de fundos das edificações, salientando que o efeito mais visível 

dessa Lei é tornar viáveis construções cada vez maiores em espaços cada vez menores, 

aumentando, sem nenhum controle, as demandas por transporte, água e energia elétrica, 

subvertendo com isso todo o planejamento urbano em aplicação (fls.54).

 Assevera que, consoante a doutrina especializada, as leis de zoneamento 

e plano diretor são leis de efeitos concretos passíveis de serem impugnadas como atos 

administrativos (fls.64).            

 Por seu turno, sustenta o impetrante que a Lei nº 5.391/2010, ao alterar a 

Lei nº 3.252/1992, que dispõe sobre o zoneamento, parcelamento, uso e ocupação do 

solo urbano do Município de São Luis, passou a permitir, como principais mudanças, 

que  a  chamada  “área  de  lazer”  possa  ser  localizada  em  qualquer  pavimento  da 

edificação vertical  e não apenas no térreo, e a admitir  até 05 (cinco) pavimentos no 

subsolo e igual número de pavimentos superiores, destinados a vagas de garagem, ao 

invés de apenas 02 (dois) pavimentos em cada uma dessas localizações, como previsto 

anteriormente, ao passo que a Lei nº 5.389/2010, ao introduzir modificações naquela 

mesma Lei de zoneamento, instituiu  uma “contrapartida”, cuja natureza jurídica não 

pretende  discutir  por  não  guardar  pertinência  temática  com o objeto  do  mandamus 

(fls.04/05).

 Ressalta  que  as  inovações  introduzidas  por  essas  Leis  alteram 

primeiramente o universos das empresas do ramo da construção civil aqui substituídas 

processualmente,  e,  posteriormente,  os  adquirentes  dos  empreendimentos  ou  seus 

usuários, para só depois, de forma reflexa, causarem alguma modificação na seara de 

direitos  de uma diminuta  parte  da  população,  sendo que,  desde a  entrada  em vigor 

dessas alterações legais, várias empresas construtoras, agindo de conformidade com as 

mesmas, requereram a aprovação de projetos com mais pavimentos destinados a vagas 
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de garagem e com novas disposições sobre as áreas de lazer, e, assim, obtiveram alvarás 

de construção, tendo algumas iniciado obras desde 2011, outras já obtiveram o habite-

se, enquanto outras estão ainda na fase de projetos (fls.08/09).

 Acrescenta  que  a  sentença  impugnada,  por  lógico,  ao  anular  os  atos 

administrativos autorizativos dessas edificações, impôs às empresas construtoras uma 

atuação de forma irregular, podendo vir a sofrer sanções administrativas decorrentes da 

superveniente  ilegalidade,  tais  como  embargos  e  multas,  sendo  essas  empresas 

imediatamente  afetados  pela  sentença  impugnada  sem  sequer  terem  sido  parte  no 

processo principal (fls.09).

 Alega ainda que a ação civil pública proposta é inadequada, porquanto se 

dirige unicamente ao reconhecimento da inconstitucionalidade das mencionadas  Leis 

Municipais,  sem  apontar  e  sem  impugnar  qualquer  ato  administrativo  concreto 

amparado nas mesmas, achando-se a referida ação como meio de controle concentrado 

ou  abstrato  de  constitucionalidade,  como  substituta  da  ação  direta  de 

inconstitucionalidade,  cuja  competência  é  reservada  ao  Supremo  Tribunal  Federal, 

tornando-se manifesta a ilegalidade da sentença atacada que, por outro lado, mantém 

flagrante  incompatibilidade  com  a  Constituição  Federal  ao  pretender  impedir  o 

Município  de  São Luis  de  legislar,  ao  argumento  de que  eventuais  projetos  de  leis 

regulamentadores do Plano Diretor, contendo os mesmos vícios atribuídos às Leis em 

destaque  seriam  inconstitucionais,   fazendo  aí  um  controle  preventivo  de 

constitucionalidade e de ilegalidade, o que é inadmissível por ir de encontro ao princípio 

fundamental da República, sendo por esse motivo teratológica (fls.14/16).

 A inicial do mandamus veio instruída com os documentos de fls. 19/84.

 Às fls. 88/90, encontra-se o despacho através do qual me reservei para 

apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade impetrada e determinei 

as comunicações de praxe.

 Às fls.99/116 foi juntada a contestação do Ministério Público Estadual, 

apresentada pela aludida Promotoria  de Justiça especializada,  acompanhada de cópia 

dos autos do processo referente à ação civil pública em destaque (fls.117/286).

 Embora devidamente notificado, o Município de São Luis não ingressou 

no feito (fls.93ss e 297ss).
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 Às fls.300/301, encontram-se as informações do Juiz de origem em que 

tece ligeiros comentários sobre a ação civil pública e esclarece que o Município de São 

Luis interpôs recurso de apelação da sentença impugnada na via mandamental, que foi 

recebido em ambos os efeitos.

 Às fls. 304 acha-se a decisão que indeferiu a liminar pleiteada.

 Encaminhados  os  autos  com  vista  à  Procuradoria  de  Justiça,  esta  se 

manifestou  preliminarmente  pela  extinção  do processo sem resolução de mérito  por 

entender incabível a ação mandamental contra ato judicial  passível de recurso, e, no 

mérito, opinou pela denegação da ordem impetrada (fls.313/322).

 Às fls. 325, O Relator Substituto chamou o feito à ordem para determinar 

a notificação do Estado do Maranhão a respeito da impetração, o qual, como assistente 

litisconsorcial,  veio  aos  autos  às  fls.331/334,  para,  ratificando  os  argumentos  da 

Promotoria e da Procuradoria de Justiça, pedir a extinção do processo sem resolução de 

mérito ou a denegação da segurança.

 É o relatório.

V O T O

 Não vejo como acolher a preliminar argüida pelo Ministério Público de 

1º grau e endossada no parecer ministerial de segundo grau e na intervenção do Estado 

do  Maranhão,  com base  no  art.  5º,  II,  da  Lei  nº  12.016/2009,  que  dispõe  sobre  o 

mandado de segurança. 

 É que, em não tendo sido o Sindicato ora impetrante parte na mencionada 

ação civil pública, e tendo as empresas substituídas processualmente sido afetadas em 

sua  esfera  jurídica  por  força  da  sentença  impugnada,  cabível  excepcionalmente  é  a 

impetração, nos termos da Súmula do STJ nº 202, que assim dispõe:

“A impetração de  segurança por  terceiro,  contra  ato judicial,  
não se condiciona à interposição de recurso”.

 Posto isso, voto pela rejeição dessa preliminar.

 Também  não  vejo  como  acolher  a  segunda  preliminar,  argüida  pelo 

Ministério  Público de 1º grau,  que aponta o impetrante  como litigante de má-fé,  ao 
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argumento de que este teria alterado a verdade dos fatos e por usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal (art. 17, II e III, do CPC).

 É que a verdade dos fatos não sofreu qualquer alteração,  porquanto o 

impetrante fez juntar à sua inicial cópias das peças essenciais dos autos da dita ação 

civil pública, dentre as quais se destacam a inicial e a sentença questionada, para que 

este Egrégio Tribunal tirasse suas próprias conclusões.

 Outrossim,  o  argumento  relativo  ao  uso  do  processo  para  conseguir 

objetivo ilegal também não encontra amparo em qualquer elemento dos autos, muito 

menos  nos  fundamentos  da  impetração,  os  quais   se  destinam a  demonstrar  que  a 

sentença impugnada atingiu a esfera jurídica das empresas substituídas processualmente 

sem que estas tenham sido parte no processo de origem, expondo-as à possibilidade de 

virem a sofrer não só penalidades administrativas, mas também prejuízos econômico-

financeiros,  por  terem,  de  boa-fé,  laborado  em  conformidade  com  as  leis  que 

acreditavam se achar em consonância com o sistema jurídico acolhido pela Constituição 

Federal, além de defender tese visando a defesa dos interesses das mesmas, expondo 

que a ação civil pública acabou sendo utilizada inadequadamente como instrumento de 

controle  concentrado  de  constitucionalidade,  fatos  esses  que,  por  si  sós,   não 

caracterizam litigância de má-fé.

 Nada há nos autos, objetivamente, que me convença de que o impetrante 

age de forma maldosa, com dolo ou culpa, enfim, de maneira improba com o objetivo 

de obter a ordem ou de apenas criar embaraços para que o ato judicial atacado demore 

indefinidamente a produzir seus efeitos.

 Ante  esses  fundamentos,  voto  pelo  não  acolhimento  desta  segunda 

preliminar.

 No mérito, razão não assiste ao impetrante, ao sustentar a inadequação da 

ação civil pública no caso concreto, como passo a demonstrar.

 A sentença atacada,  que julgou procedentes  os pedidos formulados na 

referida ação civil pública nº 48344/2011,     declarou a nulidade dos atos jurídicos 

consubstanciados  nas  Leis  Municipais  de  efeitos  concretos  nºs.  5.389/2010  e 

5.391/2010,  por  reconhecer,  a  um  só  tempo,  incidentalmente,  vícios  de 

inconstitucionalidade  em  seus  processos  legislativos  (controle  difuso  de 

8



constitucionalidade) e de ilegalidades, declarando ainda nulos os atos praticados sob a 

égide dessas leis. 

 Examinando a petição inicial da referida ação civil pública, constato que 

a causa de pedir daquela ação não se limitou à argüição de inconstitucionalidade, assim 

também como na mesma peça não houve formulação de pedido restrito à declaração da 

inconstitucionalidade  argüida,  não  havendo,  pois,  que se falar  tenha  a  referida  ação 

pretendido substituir a ação direta de inconstitucionalidade, usurpando a competência 

do  Supremo  Tribunal  Federal,  assim  também  como  a  sentença  impugnada  não  se 

afastou dos termos da inicial.

 Impõe-se, portanto, o acolhimento das alegações do Órgão do Ministério 

Público contestante, quando sustenta (fls.101/102):

“A declaração de inconstitucionalidade e de ilegalidade das Leis Municipais nº  
5.389/2010 e nº 5.391/2010, foi requerida nos seguintes termos:
‘A vertente  ação civil  pública  tem por objeto a declaração de nulidade dos  
processos legislativos e da ilegalidade das leis municipais nº 5.389/2010 e nº  
5.391/2010, e sua incidental declaração de inconstitucionalidade, e condenação 
do Município de São Luis em obrigação de não-fazer, inibitória’.
Portanto,  a  inconstitucionalidade  que  se  objetivou  nunca  foi  de  natureza  
abstrata, mas sim diante de controvérsia concreta.
Além da inconstitucionalidade incidental, requereu-se a declaração de nulidade  
dos processos legislativos e de ilegalidade das leis municipais, posto que tais  
leis o são somente em sentido formal e não em sentido material. A lei de Plano  
Diretor e as demais leis de sua regulamentação são leis de efeitos concretos  
(...).
Portanto, o item 1), descrito na inicial, não poderia ser lido dissociadamente  
dos  demais  termos  da  inicial,  nos  quais,  quando  se  fala  em declaração  de  
inconstitucionalidade se faz de forma incidental, e o pedido inclui a declaração  
de  nulidade e  de ilegalidade  dos  processos  legislativos  e  das  leis  de efeitos  
concretos.
Enquanto leis  de efeitos concretos,  são elas os atos administrativos a seram  
declarados nulos, além de seus processos legislativos, e dos atos praticados sob  
sua égide,  quais sejam os pareceres na Câmara Municipal e demais atos de  
tramitação.
Portanto é fato incontroverso, eis que  presente na própria inicial, que o pedido  
de  inconstitucionalidade  não  é  em abstrato,  e  há  pedidos  de  nulidade  e  de  
declaração  de  ilegalidade  dos  processos  legislativos  e  das  leis  de  efeitos  
concretos”.
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 A meu sentir,  nada há nos autos, portanto, a indicar tenha sido a ação 

civil  pública  nº  48.344/2011  utilizada  como  sucedânea  de  ação  direta  de 

inconstitucionalidade. 

 Por outro lado, segundo a doutrina especializada e a jurisprudência, as 

leis que tratam de zoneamento e de plano diretor, como é o caso, são leis de efeitos 

concretos passíveis de serem impugnadas como os atos administrativos em geral.

 Nesse sentido, aliás, escreve Victo Carvalho Pinto:

“Para efeito de controle de legalidade, pode-se qualificar o plano diretor como  
uma lei de efeitos concretos, ato jurídico que, a despeito de ser veiculado por  
lei, não apresenta característica de generalidade e abstração. Nesse sentido, o  
plano diretor pode ser impugnado pelos instrumentos processuais voltados para  
o  controle  dos  atos  administrativos  mandado de  segurança,  ação popular  e  
ação  civil  pública”  (PINTO,  Victo  Carvalho.  Direito  Urbanístico.  RT.  
p.258/259).

 Também assim já  decidiu  o Egrégio  Tribunal  Regional  Federal  da  1ª 

Região, como bem lembrado pelo Órgão Ministerial contestante:

“AMBIENTAL E CONSTITUCIONAL.  NATUREZA JURÍDICA DE PLANO  
DIRETOR.  LEI  EM  SENTIDO  FORMAL.  CABIMENTO  DE AÇÃO  CIVIL  
PÚBLICA  PARA  IMPUGNAR  LEIS  DE  EFEITOS  CONCRETOS  E  
IMEDIATOS.  CONTROLE  DIFUSO  (INCIDENTER  TANTUM)  DE  ATO  
NORMATIVO MUNICIPAL. CABIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA  
DEFESA  DO  MEIO  AMBIENTE  DO  PATRIMÔNIO  HISTÓRICO.  
COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  FEDERAL.  PERICULUM  IN  MORA  E  
FUMUS  BONI  IURIS  PRESENTES.  LIMINAR  PARA  AFASTAR  O  DANO  
AMBIENTAL, PATRIMONIAL E PAISAGÍSTICOS IMINENTES.
1. As normas do plano diretor não apresentam natureza jurídica de lei  em  
sentido  material.  Esta  se  caracteriza  pelos  atributos  de  generalidade  e  
abstração,  ou  seja,  deve  estabelecer  normas  iguais  para  um  conjunto  de  
situações jurídicas indeterminadas. Isto não é o que contém o plano diretor  
urbano, que determina concretamente o direito de construir de cada terreno  
em particular e localiza as áreas destinadas a futuras obras públicas.
2. Para efeito de controle de legalidade,  pode-se qualificar o plano diretor  
urbano como uma “lei de efeitos concretos”, ato jurídico que, a despeito de  
ser  vinculado  por  lei,  não  apresenta  características  de  generalidade   e  
abstração: “Por leis e decretos de efeitos concretos entendem-se aqueles que  
trazem em si mesmos o resultado específico pretendido, tais como as leis que  
aprovam planos de urbanização, as que fixam limites territoriais, as que criam  
municípios ou desmembram distritos, as que concedem isenções fiscais; as que  
proíbem atividades  ou condutas  individuais;  os  decretos  que desapropriam 
bens, os que fixam tarifas, os que fazem nomeações e outros dessa espécie.  
Tais leis ou decretos nada têm de normativo; são atos de efeitos concretos,  
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revestindo  a  forma  imprópria  de  lei  ou  de  decreto  por  exigências  
administrativas.  Não  contêm  mandamentos  genéricos,  nem  representam  
qualquer regra abstrata de conduta; atuam concreta e imediatamente como  
qualquer  ato administrativo  de efeitos  individuais  e  específicos,  razão pela  
qual se expõe ao ataque pelo mandado de segurança”. (Hely Lopes Meirelles).
3. Entende o Supremo Tribunal Federal que não cabe ação direta contra atos  
normativos  de  efeitos  concretos.  Por provocar dano aos  cidadãos,  os  atos  
normativos de efeitos concretos não podem ser apreciados em sede de controle  
abstrato,  haja  vista  a  existência  de  um processo  subjetivo  e  de  uma lide,  
características não inerentes a esse tipo de controle. O controle cabível para  
se impugnar atos normativos de efeitos concretos é o difuso, por intermédio de  
qualquer um de seus instrumentos.
4.  O  nosso  sistema  constitucional  não  admite  o  controle  concentrado  de  
constitucionalidade de lei ou ato normativo municipal em face da Constituição  
Federal;  nem mesmo perante  o  Supremo Tribunal  Federal  que  tem,  como  
competência  precípua,  a  sua  guarda,  art.  102.  O  único  controle  de  
constitucionalidade  de  lei  e  de  ato  normativo  municipal  em  face  da  
Constituição Federal que se admite é o difuso, exercido incidenter tantum, por  
todos os órgãos do Poder  Judiciário,  quando do julgamento  de cada caso  
concreto.
5. “Nas ações coletivas, não se nega, à evidência, também, a possibilidade de  
declaração  de  inconstitucionalidade,  ‘incidenter  tantum’  de  lei  ou  ato  
normativo  federal  ou  local”  (STF-Pleno,  Rcl  600-SP,  rel.  Min.  Néri  da  
Silveira, julgado improcedente em 03.09.97, DJU 05.12.03, p.19).
6. “O STF tem reconhecido a legitimidade da utilização da ação civil pública  
como instrumento  idôneo  de  fiscalização  incidental  de  constitucionalidade,  
pela via difusa, de quaisquer leis ou atos do Poder Público, mesmo quando  
contestados em face da Constituição da República, desde que, nesse processo  
coletivo,  a  controvérsia  constitucional,  longe de  identificar-se  como objeto  
único  da  demanda,  qualifique-se  como  simples  questão  prejudicial,  
indispensável à resolução do litígio principal” (Rcl 1.733-SP, Min. Celso de  
Mello na Presidência do STF, DJU 01.12.00, p.103).
7.  A  ação  civil  pública  é  instrumento  de  defesa  dos  interesses  sociais,  
categoria que compreende o interesse de preservação do patrimônio público e  
social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, expressões  
que  compõem  uma  díade  incindível,  enquanto  bens  pertencentes  a  toda  a  
comunidade, a todos e a cada um, como um bem comum, não individualizável,  
isto  é,  sem  haver  possibilidade  de  distinção  formal  individualizadora  em  
termos  de  direitos  subjetivos  ou  situações  jurídicas  subjetivas,  na lição de  
Miguel Reale (Questões de Direito Público, Saraiva, 1997, p.132).
8. A Justiça Federal é competente para conhecer e julgar demanda relativa a  
omissões do IBAMA na proteção da Mata Atlântica e do IPHAN na defesa do  
patrimônio histórico e paisagístico de bens tombados pela autarquia federal  
na Cidade de Salvador no Estado da Bahia.
9. A proteção e a utilização do bioma Mata Atlântica têm por objetivo geral o  
desenvolvimento  sustentável  e,  por  objetivos  específicos,  a  salvaguarda  da 
biodiversidade,  da  saúde  humana,  dos  valores  paisagísticos,  estéticos  e  
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turísticos, do regime hídrico e da estabilidade social (art.6º da Lei da Mata  
Atlântica).
10. A supressão de vegetação primária e secundária no estágio avançado de  
regeneração somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública e  
poderá ser suprimida nos casos de utilidade pública e interesse social,  em  
todos  os  casos  devidamente  caracterizados  e  motivados  em  procedimento  
administrativo próprio, quando inexistir  alternativa técnica e locacional  ao  
empreendimento proposto, ressalvado o disposto no inciso I do art. 30 e nos  
§§ 1º e 2º do art. 31 desta Lei.
11. Nos perímetros urbanos aprovados após a data de início de vigência da  
Lei  11.428/06,  é  vedada  a  supressão  de  vegetação  secundária  em estágio  
avançado de regeneração do bioma Mata Atlântica para fins de loteamento ou  
edificação.
12. O corte, a supressão e a exploração da vegetação secundária em estágio  
médio de regeneração do bioma Mata Atlântica somente serão autorizados em  
caráter excepcional, quando necessários à execução de obras, atividades ou  
projetos  de  utilidade  pública  ou  de  interesse  social,  pesquisa  científica  e  
práticas preservacionistas (Código Florestal, art. 3º).
13.  Obras  que  provoquem  o  adensamento  populacional  em  terrenos  da  
marinha,  em  grande  extensão,  com  potencial  descarte  de  esgoto  de  
residências, hotéis e lojas comerciais, com significativo impacto ambiental no  
mar,  atrai  a  competência  do  IBAMA  para  o  licenciamento  ambiental  
( Resolução CONAMA 237).
14. Os bens históricos e sítios naturais tombados pelo IPHAN não podem ser  
objetos de alteração, demolição, reformas sem a prévia anuência do órgão  
federal.
15. Os gabaritos da zona costeira estão submetidos à legislação municipal.

   16. Sentença reformada. Liminar parcialmente deferida.
17. Retorno dos autos à vara de origem para regular processamento do feito.
18.  Apelação  dos  autores  provida”.  (TRF1.  Apelação  Cível  nº  
2008.33.00.003305-8/BA.  Processo  de  origem:  200833000033058.Rel.  Des.  
Federal Selene Maria de Almeida).

 Ademais, em momento algum o impetrante sequer tentou demonstrar que 

as leis declaradas nulas não são de efeitos concretos ou que as mesmas não continham 

os vícios de inconstitucionalidade e de ilegalidade mencionados na inicial da dita ação 

civil  pública  e  acolhidos  na sentença  impugnada,  não sendo essa  matéria  objeto de 

discussão nestes autos.

 Por  outro  lado,  ainda  que  se  admita  que  a  sentença  atacada  tenha 

pretendido exercer o controle preventivo de constitucionalidade ao impedir o Município 

de  São  Luis  de  legislar,  ao  argumento  de  que  eventuais  projetos  de  leis 
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regulamentadores  do  Plano  Diretor  contendo  os  mesmos  vícios  atribuídos  às  Leis 

declaradas  nulas  seriam  igualmente  inconstitucionais  e  ilegais,  o  que,  segundo 

argumenta o impetrante, seria inadmissível por ir de encontro ao princípio fundamental 

da República,  isso, quando muito, estaria a autorizar fosse podada essa parte dispositiva 

da sentença, o que, entretanto, nenhum benefício traria para as empresas substituídas 

processualmente,  não  tendo,  pois,  o  Sindicato  impetrante  interesse  processual  nesta 

providência.

 Todavia, não tenho dúvida de que a sentença impugnada, em sua parte 

dispositiva que declarou nulos os atos administrativos praticados sob a égide das Leis 

declaradas  nulas,  atingiu  diretamente  as  empresas  substituídas  processualmente  que 

laboraram com base nessas leis, obtendo alvarás de construção de acordo com os novos 

contornos permitidos pelas mesmas, estando algumas das construções autorizadas já  em 

andamento desde de 2011 e outras com habite-se, tornando essas empresas submetidas a 

situações  de  ilegalidades  com  a  possibilidade  de  virem  a  sofrer  não  só  sanções 

administrativas  daí  decorrentes,  mas também graves prejuízos  de ordem econômico-

financeira, além da constrangedora e embaraçosa situação que certamente enfrentarão 

perante  seus  clientes  que,  também  de  boa-fé,  adquiriram  imóveis  postos  à 

comercialização.

 A  sentença  impugnada,  portanto,  ao  efetuar  o  controle  difuso  da 

constitucionalidade das referidas leis, adotou a teoria clássica das nulidades, atingindo 

essas leis  desde as  suas  origens  ou edições.  Trata-se,  pois,  de sentença  com efeitos 

claramente retroativos ou  ex tunc.

 Referida sentença, não teve os seus efeitos limitados ou modulados para 

o futuro, a partir da data de sua publicação ou de outra data,  como admitido no controle 

difuso de constitucionalidade por aplicação analógica do disposto no art. 27 da Lei nº 

9.868/99. 

 Ao contrário,  a  mesma  se  estendeu para  declarar  nulos  todos os  atos 

praticados sob a égide das Leis  declaradas  incidentalmente inconstitucionais,  pondo, 

assim, em risco a segurança jurídica e a harmonia da ordem constitucional, na medida 

em que não resguardou os atos praticados em consonância com as ditas leis, atos esses 

praticados de boa-fé,  dada a presunção de constitucionalidade das leis.  As empresas 

construtoras substituídas processualmente,  de boa-fé,  estabeleceram diversas relações 
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jurídicas baseadas em leis presumidamente constitucionais, dentre as quais se destaca a 

venda de imóveis em construção.

 A respeito da técnica de modulação dos efeitos da sentença no controle 

difuso  de  constitucionalidade,  escrevem Demetrius  Almeida  Leão  e  Soraya  Ferreira 

Costa1:

“...sem  dúvida,  a  modulação  de  efeitos  cinge-se  em  um  importante  
instrumento,  pautado  na  discricionariedade  e  razoabilidade,  visando  
resguardar a força normativa da Constituição, na medida em que, mediante  
um juízo  de  ponderação  de  interesses,  permite  limitar  a  retroatividade  da  
decisão ou ampliar seus efeitos em relação àqueles alheios à lide concreta  
apreciada,  de  modo  a  resguardar  a  segurança jurídica  do  ordenamento  e  
preservar a própria vontade constitucional (...).
No Brasil, consagrou-se a sanção de nulidade como regra, em se tratando de  
regime  sancionatório  de  inconstitucionalidade,  com  base  na  tradicional  
doutrina  americana  (...),  equiparando-se,  portanto,  inconstitucionalidade  e  
nulidade (...).
Não obstante, admite-se temperamentos à teoria da nulidade, permitindo-se a  
limitação temporal dos efeitos da decisão, com fundamento no art. 27 da Lei  
nº  9.868/99.  Assim  sendo,  consoante  explanação  alhures,  admite-se  a  
modulação  temporal  dos  efeitos  da  decisão  declaratória  de  
inconstitucionalidade,  como  forma  de  evitar  que  danos  maiores  que  a  
declaração de nulidade acometam a ordem jurídico-constitucional (...).
Destarte,  resta  inconteste  a  mitigação  da  teoria  da  nulidade  dos  atos  
declarados  inconstitucionais  quando  se  aplica  a  técnica  da  modulação  de  
feitos, afigurando-se esta como situação excepcional (...). Em situações como  
esta, a declaração de nulidade da lei, que culmina na sua ineficácia desde a  
origem,  seria  mais  perniciosa,  em  face  da  insegurança  jurídica  
proporcionada, do que a admissão de efeitos da mesma durante determinado  
período  de  tempo.  Desse  modo,  a  modulação  de  efeitos  visa  a  manter  a  
sintonia entre a necessidade de se afastar do ordenamento a lei  eivada de  
inconstitucionalidade e a segurança jurídica que o norteia.
Assim sendo, a decisão só produzirá efeitos a partir de sua publicação, sem  
retroagir à edição da lei, ocorrendo a relativização do princípio da nulidade,  
segundo o qual a lei inconstitucional é considerada nula; devendo-se, pois,  
afastar  a  aplicação  desse  princípio  quando  a  declaração  de  nulidade  se  
distanciar mais ainda da vontade constitucional (MENDES, 2002). Portanto, a  
técnica de que ora se trata possibilita que se atribuam alguns efeitos à norma  
declarada  inconstitucional,  em  incontestável  flexibilização  do  dogma  da  
nulidade,  diminuindo  a  incerteza  e  a  insegurança  que  a  declaração  de  
nulidade pode causar em determinados casos (...).

1 LEÃO, Demétrius Almeida, e COSTA, Soraya Ferreira. Modulação de efeitos em sede de controle 
difuso de constitucionalidade. In 
http://revista.uepb.edu.br/index.php/datavenia/article/viewDownloadInterstitial/1162/751. Acesso em 
06.10.2012.

14

http://revista.uepb.edu.br/index.php/datavenia/article/viewDownloadInterstitial/1162/751


...Nessa  linha  de  compreensão,  a  técnica  em  apreço  foi  criada  para  ser  
aplicada no bojo do controle concentrado de constitucionalidade, posto que  
sua previsão legal resta abarcada pelo art. 27 da Lei nº 9.868/99 c/c art. 11 da  
Lei  9.882/99,  ambas  atinentes  a  esse  tipo  de  controle.  Entretanto,  como  
também já foi oportunamente aventado, admite-se a aplicação da modulação  
de  efeitos  em  sede  de  controle  difuso,  utilizando-se  como  supedâneo,  por  
analogia, esses dispositivos legais (CUNHA JR., 2007)...
Desse modo, não há que se falar em incompatibilidade entre a fiscalização  
difusa e a modulação de efeitos. Isso porque a limitação de efeitos apresenta  
base constitucional,  porquanto reclama a ponderação de interesses entre o  
princípio da nulidade e o da segurança jurídica, ambos constitucionalmente  
assegurados,  o  que  propõe  a  sua  utilização  no  modelo  de  jurisdição  
constitucional em sua totalidade (MENDES, 2004). Ora, a segurança jurídica,  
principal mote da mitigação de efeitos, deve ser resguardada em ambos os  
modelos de controle de constitucionalidade; logo, não permitir  a utilização  
dessa técnica em sede de fiscalização incidental é desconsiderar a existência  
em nosso país de um controle misto de constitucionalidade. Portanto, embora  
autônomos, não se deve olvidar a crescente intersecção que se tem verificado  
ultimamente entre os controles concentrado e difuso no Brasil. 

 Falando mais precisamente a respeito do princípio da segurança jurídica, 

destacam os mesmos autores2:

“Com  efeito,  a  segurança  jurídica  traduz  a  idéia  de  previsibilidade  e  
estabilidade  das  relações  jurídicas  pautadas  em  leis  supostamente  em  
consonância com a Lei Magna, espelhando, concomitantemente, a confiança  
do cidadão na estabilidade da ordem jurídica e o desejo por leis claras, que  
não ponham em dúvida ações  nela baseadas (DELGADO, 2005).  Assim,  é  
cediço  que  o  princípio  da  segurança  jurídica  tem  caráter  constitucional,  
apresentando-se  como  princípio,  como  valor  e  como  direito  fundamental:  
revela-se  como princípio  no  preâmbulo  e  também no caput  do  art.  5º,  na  
medida em que norteia a atuação estatal no sentido de garantir a segurança  
em suas diversas nuances (segurança pública, segurança jurídica, segurança  
aos direitos e garantias individuais e sociais); já o valor da segurança jurídica  
está indubitavelmente estampado na Lei Magna, de modo que se complementa  
à justiça e visa a concretizá-la; ademais disso, ostenta a condição de direito  
fundamental, porquanto reiterado por todos os outros a fim de resguardá-los  
(DELGADO, 2005).
De fato, a segurança jurídica está intimamente relacionada com os direitos e  
garantias  fundamentais,  porquanto  trazem  em  seu  bojo  esse  desiderato  
(BORGES,  2002);  de  modo  que  vislumbra-se  como  manifestação  desse  
princípio  garantias  constitucionais  como  a  legalidade,  a  igualdade,  a  
irretroatividade  das  leis,  dentre  outras.  Logo,  o  princípio  da  segurança  
jurídica é, por assim dizer, um sobreprincípio, na medida em que figura como 
objetivo de todos os outros preceitos basilares da ordem jurídico-normativa  
(DELGADO, 2005).

2  LEÃO, Demétrius Almeida, e COSTA, Soraya Ferreira. Ob.cit.
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Posta  assim  a  questão,  cumpre  assinalar  que  tal  princípio  é  inerente  ao  
Estado Democrático de Direito...”.

 Com efeito,  a  sentença  impugnada,  ao  declarar  nulos   todos  os  atos 

praticados  sob  a  égide  das  Leis  declaradas  nulas,  alcançando,  assim,  sem qualquer 

ressalva, os alvarás de construção já concedidos em conformidade com as mesmas a 

favor das empresas construtoras, atingindo inclusive obras em andamento, sem dúvida 

que  violou  o  princípio  da  segurança  jurídica,  causando  enormes  prejuízos  a  essas 

empresas e aos adquirentes de imóveis em fase de construção,  empurrando-os súbita e 

injustificadamente  para  a  clandestinidade  e  sujeitando  essas  empresas  a  sanções 

administrativas  e  a  prejuízos  diversos,  o  que  é  inconcebível  segundo  a  ordem 

constitucional  em  vigor,  tratando-se,  pois,  de  sentença  nula  quanto  a  essa  parte 

dispositiva.

 Posto isso, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, voto pela 

parcial  concessão  da  ordem  impetrada,  para  cassar  apenas  a  parte  dispositiva  da 

sentença impugnada que declarou nulos “todos os atos praticados sob a égide das leis” 

(nºs. 5.389/2010 e 5.391/2010), permanecendo, assim, válidos os atos administrativos 

tais como licenças, alvarás de  construção e  habite-se concedidos pela Prefeitura de São 

Luis  até  a  data  da  publicação  da  sentença  impugnada,  inclusive,  que  se  deu  em 

03.08.2012, devendo desta decisão ser intimado o Município de São Luis, através de sua 

Procuradoria Geral, para os fins de direito, excepcionalmente mediante mandado a ser 

cumprido por oficial de justiça.             

 Sala das Sessões das Câmaras Cíveis Reunidas do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado do Maranhão, em São Luis/MA, aos 05 de abril de 2013.

 Desembargador JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO

   Relator
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