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6.   A INFLUÊNCIA DA LEGISLAÇÃO NA CONFIGURAÇÃO DA 

ARQUITETURA PAULISTANA SOB O IMPÉRIO 
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ntre os fatores que de alguma maneira contribuíram para a 

configuração assumida pela arquitetura paulistana durante a era 

imperial acha-se a legislação então em vigor, cujo papel normativo, 

embora exercido de modo incerto, não pode ser absolutamente ignorado. O exame desta 

questão revela-se oportuno, porquanto mais uma vez fica patente que, a partir sobretudo do 

último quartel do Oitocentos, a cultura burguesa internacional passou a inspirar fortemente os 

padrões de conduta e os valores essenciais, o sistema de ideias enfim, da camada hegemônica 

brasileira, e concomitantemente da elite paulista. Essa influência, entre outras coisas, levou-as 

a desconsiderar leis envelhecidas, que não mais espelhavam a sua realidade sócio-cultural, e a 

elaborar novas normas jurídicas, por meio das posturas municipais, com o fito, nem sempre 

satisfatoriamente alcançado, de reordenar o meio urbano e aperfeiçoar as construções nele 

contidas. 

                              Trata-se de um assunto delicado que enfrentaremos mesmo correndo riscos de 

cometer impropriedades, pois, desnecessário lembrar que a matéria aqui versada ultrapassa 

de muito, em alguns momentos, os limites de nossa formação profissional. 

 

6.1 - A Carta Constitucional de 1824 

          E 
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Como é do conhecimento de todos a própria lei fundamental do Império do 

Brasil, outorgada por D. Pedro I (1798-1834), continha duas prescrições bastante claras 

respeitantes a questões de arquitetura. Uma delas, ao ser admitida a tolerância religiosa nas 

terras do Império, proibia expressamente que as casas em que se celebrassem os cultos 

acatólicos tivessem a forma exterior de templo (artigo 5o); a outra (parágrafo XXI do artigo 177) 

exigia condições de segurança, limpeza e arejamento nos estabelecimentos penais, instituindo 

a separaç~o dos réus “conforme suas circunstancias e natureza de seus crimes”, origem das 

penitenciárias em forma de panóptico cruciforme que surgiriam pelo Brasil afora anos depois1. 

                              Ao longo de suas quase sete décadas de vigência, muitos desses preceitos 

constitucionais tiveram interpretações diversas, de acordo com os diferentes momentos sócio-

culturais atravessados pelo País. Um desses preceitos, que nos interessa diretamente, é o 

relativo à proibição da forma exterior de templo feita aos edifícios de culto dedicados a outras 

religiões que não à do Estado. Observada rigorosamente de início, a interpretação dada a essa 

proibição foi com o tempo adquirindo um sentido cada vez mais restritivo, chegando a limitar-

se à proibição da presença de símbolos religiosos, no exterior, e de um único elemento 

arquitetônico, a torre. 

 No transcorrer da segunda parte do século XIX, os setores sociais admiradores 

do progresso material e intelectual apresentado pelas nações evoluídas de então, acatólicas 

em geral, propenderam a atenuar a exigência da velha Carta Magna, que admitia o culto de 

outras religiões desde que não ameaçassem os privilégios da Igreja estatal, cada vez mais sob 

suspeita de obscurantismo e cristianismo espúrio. As províncias que recebiam mais 

intensamente o fluxo migratório foram aquelas que mais depressa deixaram de acatar essa 

disposição constitucional e a correspondente prescrição criminal que impunha penas em caso 

de infração do artigo 5o 2. 

               Em São Paulo, a igreja dos súditos britânicos, inaugurada no Bom Retiro em 

1873, com evidente forma exterior de templo, mal conseguiu abalar os segmentos mais 

conservadores da sociedade. O progressista Américo de Campos (1835-1900) definiu-a, não 

sem exagero, como “um escandalo do seculo”, mas a realidade é que a construç~o desse 

templo bastante pequeno, “limpo, decente, elegante”, foi decerto muito pouco notada3. 
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                              O Correio Paulistano num retrospecto do ano de 1873 confirmava essa quase 

indiferença: 

 

Em Novembro concluio-se e inaugurou-se a 23 desse mez um templo anglicano nesta 

capital proximo á estação central da linha ferrea ingleza, prova lisongeira de que a 

colonia ingleza avulta entre nós e confia visivelmente no espirito tolerante da 

população paulista, o que quer dizer que ao menos nesta capital não existem de modo a 

tornar-se notório os tristes odios e preconceitos que aliás manifestam-se em outros 

pontos do paíz.4 

 

 Erguido de acordo com o estilo gótico rural inglês, adotado pela maioria das 

pequenas igrejas do interior da Inglaterra vitoriana5, a ele só faltava a torre, elemento 

primordialmente simbólico. 

   E esse mesmo elemento também faltava à casa de oração da Igreja Evangélica 

Fluminense. Numa notícia sobre essa construção dizia a Revista dos Constructores, de 1886: 

 

A Constituição do Imperio prohibe que a semelhantes edificios se dê o caracter exterior 

de templo. 

A prohibição é vaga, pois na épocha actual a architectura, essencialmente ecletica, 

escolhe seus motivos em todos os generos e em todos os estylos; portanto determinar 

qual é a forma exterior de um templo christão, parece um problema tão complicado que 

não se deve tentar uma solução. 

[...] 

Na impossibilidade de responder com certeza e em homenagem ao espirito de 

tolerancia que domina nas modernas sociedades, ficou tacitamente subentendido que 

esta prohibição havia de entender-se só no sentido de não collocar, no exterior, 

symbolos religiosos e esta praxe tem sido admittida por todos os templos acatholicos 

do paiz.6 

 

 Pela descrição do prédio que então se fez, externamente provido de frontão e 

decorado com detalhes da Renascença italiana, nota-se que dele também estava ausente o 

campanário, elemento que mais distinguia a arquitetura religiosa das outras modalidades de 

edificação.  
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                                Essa interpretação complacente da Constituição acabou-se tornando anos 

depois simples desprezo à lei, como ilustra o incidente ocorrido quando a comunidade luterana 

de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, lançou a pedra fundamental do campanário de sua 

igreja em 1887, e o chefe de polícia mandou sustar as obras apoiando sua decisão no texto 

constitucional. O gesto provocou a reação imediata da comunidade acatólica rio-grandense, 

que encaminhou um requerimento aos representantes da nação solicitando a plena liberdade 

religiosa para os não católicos, a parcial revogação do artigo 5o da Constituição e a total do 

artigo 276 do Código Criminal. 

 

Estes artigos, já obsoletos pelo espírito de nosso tempo, são prejudiciais ao progresso do 

país, à causa da imigração e ao bem-estar dos brasileiros acatólicos, argumentavam7. 

 

                             O requerimento, conjuntamente com outros enviados das províncias de Santa 

Catarina, Paraná, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Pernambuco, de 

mesmo teor, chegou às mãos do senador Gaspar da Silveira Martins (1834-1901), que decidiu 

então apresentar um projeto de lei defendendo o princípio da liberdade de cultos. Segundo o 

senador, entre as garantias que a Constituição do Império consagrava aos direitos individuais 

do cidadão brasileiro, achava-se no artigo 179 a livre manifestação de pensamento, a liberdade 

de imprensa e de associação. E esse princípio não tinha correlativo na mesma Constituição, 

pois o artigo 5º, que assegurava a liberdade de consciência, negava aos cidadãos a liberdade de 

cultos, já que quem professasse outra religião que não a do Estado, não podia exercer em 

público o respectivo culto, “n~o em casas com fórma exterior de templo”8 

             O artigo 276 do Código Criminal, que tinha referência ao artigo 5º da 

Constituição, fazia da violação deste princípio um crime e condenava aqueles que o violassem, 

não só a ficarem sujeitos à dispersão pelo juiz de paz, mas também à demolição da forma 

exterior do templo e a uma multa. Era uma incoerência, na concepção do senador, gastar rios 

de dinheiro em passagens de colonos e medição de terras, desenvolver campanhas para 

conferir ao cidadão naturalizado direitos amplos de cidadãos brasileiros e aos que 

professassem religião diferente da do Estado o direito de sentarem-se na representação 
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nacional (lei de 9 de janeiro de 1881), e, ao mesmo tempo, negar a esses mesmos cidadãos a 

liberdade de cultos. 

                               Ao Senado pareceram tão óbvias as ponderações de Silveira Martins, que o 

projeto de lei teve rápida tramitação nessa casa, sendo aprovado sem debates, em terceira 

discussão, na sessão de 11 de junho de 18889. Remetido á Câmara dos Deputados, porém, o 

projeto de lei acabou simplesmente não sendo apreciado, pois os deputados, dependentes do 

voto para prosseguirem em suas carreiras políticas (ao contrário dos senadores, cujos cargos 

eram vitalícios), não se sentiram, decerto, suficientemente seguros para enfrentar um assunto 

polêmico que ainda gerava comoção entre os eleitores domiciliados nas localidades mais 

remotas e conservadoras do País10 

                                Assim, enquanto perdurou o Império, a reivindicação de reforma constitucional 

feita pela comunidade acatólica do Rio Grande do Sul não pôde ser atendida. Mas a torre e os 

sinos da igreja luterana de Santa Maria puderam, afinal, ser inaugurados naquele mesmo ano 

de 1888, já que a aprovação no Senado do projeto de lei que garantia a liberdade de cultos foi 

suficiente para que as autoridades locais não ousassem mais interpor obstáculos à construção 

daquele elemento arquitetônico11.   

 E esse exemplo de descumprimento de leis vistas como ultrapassadas parece ter 

sido frequente no Segundo Reinado, ao menos no que concerne a questões arquiteturais. 

 

6.2 - A legislação civil luso-brasileira 

 

 Também a legislação civil brasileira logo se revelou em descompasso com a 

realidade social do País. Vigoravam ainda as Ordenações Filipinas, que só seriam revogadas de 

todo no Brasil em 1917, com a entrada em vigência do primeiro Código Civil brasileiro, que, 

contudo, na parte reservada ao Direito das Coisas (Do direito de construir) conservava alguns 

artigos inspirados nas antigas leis. Embora o Código Criminal tivesse substituído o Livro V das 

Ordenações em 1830, o código civil previsto pela Constituição de 1824 não veio à luz sob a 
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Monarquia. O que se executou foi tão-somente uma consolidação das leis civis, publicada em 

1859. 

              As Ordenações Filipinas instituídas em 1603 eram, de fato, uma atualização das 

Ordenações Manuelinas, editadas em parte em 1514. No geral, o código filipino procedeu a 

uma modernização adequada das normas, mas o fez “aditando simplesmente o novo ao 

antigo”12 Daí, subsistirem preceitos revogados ou caídos em desuso, verificarem-se frequentes 

faltas de clareza e até contradições resultantes da inclusão de disposições opostas a outras, 

que não se eliminaram. Imperfeições a que se deu o nome de “filipismos”. Se no Livro I 

apareciam notáveis inovações, tal não acontecia no Título LXVIII, na parte dedicada a 

Edificações e Servidões, todo ele baseado nas Ordenações Manuelinas. Do parágrafo 24 ao 41 

concentravam-se as disposições relativas às condições para edificação e servidões em geral. 

Eram prescrições confusas e insuficientes, redigidas em português antigo, que exigiam dos 

juristas o recurso ao direito romano e às interpretações dos doutores consagrados para decisão 

dos casos omitidos pela legislação. 

             A peculiar situação das leis civis brasileiras nos meados do século XIX foi 

descrita com profundo conhecimento por Augusto Teixeira de Freitas (1816-1883), a maior 

expressão da cultura jurídica do País, em sua Consolidação das leis civis, de cuja elaboração 

havia sido encarregado pelo governo imperial em 1855: 

 

Nunca tivemos Codigo Civil, e se por tal reputassemos o corpo das ordenações 

Filippinas, ou antes o 4o livro dellas, que mais se dedicou aos contractos e successões, 

estariamos ainda envolvidos na immensa teia de leis extravagantes, que se tem 

accumulado no decurso de mais de dois seculos e meio. Tambem não existe um só 

escriptor, antigo ou moderno, que puramente se limitasse á colligir e ordenar o Direito 

Patrio. 

Aquellas Ordenações, que são pobríssimas, reclamavão copioso supplemento. Seus 

collaboradores, ou pela escassez de luzes de que têm sido accusados [...], ou por 

fugirem á maior trabalho, reportarárão-se muitas vezes ao Direito Romano, e mesmo 

geralmente o autorisárão mandando até guardar as glosas de Accursio, e as opiniões de 

Bartolo e mais Doutores. 

Essa franqueza, que a Ord. L. 3o T. 64 igualmente estendêra ao Direito Canonico; a 

famosa Lei de 18 de Agosto de 1769, que deu largas ao arbitrio com o titulo de  boa 

razão ; o outro subsidio dos  estilos, e costumes ; tudo concorreu, para que os 
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nossos juristas carregassem suas Obras de materiaes estranhos, ultrapassando mesmo 

as raias dos casos omissos. As cousas têm chegado á tal ponto, que menos se conhece, 

e estuda, nosso Direito pelas leis, que o constituem; do que pelos Praxistas, que as 

invadirão. Outras causas ainda contribúem para tão desagradavel situação.  

A legislação civil é sempre dominada pela organização politica. Uma legislação 

moldada para uma Monarchia absoluta, sob o predominio de outras idéas, deve em 

muitos casos repugnar ás condições do systema representativo. 

Quantas leis entre nós não incorrerão desde logo em virtual e necessaria revogação, por 

se tornarem incompatíveis com as bases da Carta Constitucional ? [...] Quantas outras 

não se acham inutilisadas, ou modificadas, só por effeito das leis novas? A força do 

habito entretanto, as tem perpetuado, e para muitos é sempre grande argumento a 

falta de disposições designadamente revogatorias.13 

 

             E mais adiante concluía: 

 

Examinar as leis em seus proprios textos sem influencia de alheias opiniões, comparar 

attentamente as leis com as antigas, medir com precisão o alcance e as consequencias 

de umas e outras; eis o laborioso processo, que empregado temos para conhecer a 

substância viva da Legislação.14 

 

 Segundo o programa estabelecido pelo governo, o autor da consolidação 

deveria mostrar o último estado da legislação brasileira. A obra seria feita por títulos e artigos 

nos quais seriam reduzidas a proposições claras e sucintas as disposições em vigor. Em notas 

correspondentes deveria ser citada a lei que autorizava a disposição e declarado o costume que 

estivesse estabelecido contra ou além do texto15. 

 E assim procedeu Teixeira de Freitas, que na Consolidação conservou no Livro 

Segundo (Direitos Reais), o Título II dedicado às servidões. Algumas antigas prescrições 

acabaram porém sendo omitidas porque haviam sido substituídas pelas posturas policiais das 

Câmaras Municipais, confeccionadas nos termos da lei de 1o de outubro de 1828, artigo 66 e 

seguintes16. 

             Em nota feita para a terceira edição (1876), Freitas esclarecia: 
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Nos casos omittidos, regulados pelas Posturas das Câmaras Municipaes, entrão os de 

passadiço, alpendre, escada, balcão etc., sobre a rúa; os de esgôtos, canos de despejo, 

cloacas, esterqueiras etc., e quanto mais possa por interesse de cada um prejudicar ao 

bem publico, constituindo servidões.17 

 

                Desse modo, foram suprimidos da Consolidação das Leis Civis os parágrafos 26, 

29 a 32 e 40 a 42 do L. 1o, T. LXVIII das Ordenações Filipinas. Só permaneceram as normas 

relativas ao exercício de servidões e de domínio que se constituíam em determinadas situações 

entre prédios contíguos ou em prédio comum a dois ou mais proprietários. A partir do artigo 

932 eram enunciadas, entre outras, as disposições sobre embargos, servidão de luz (luminis), 

servidão de travejamento (tigni imittendi), servidão de escoamento de águas pluviais 

(stillicidium avertendi) e direitos e obrigações de condôminos de paredes-meias e de casas 

comuns. 

               No L. 1o, T. LXVIII as Ordenações Filipinas nada haviam feito senão transcrever 

disposições manuelinas que remontavam a legislação muitíssimo mais antiga (Constituição 

Zenoniana, de 483 d. C.). Essas velhas leis do Império Bizantino procuravam garantir certos 

direitos básicos: ao ar e luz, à vista, à privacidade e à propriedade. Como haviam sido redigidas 

para sistemas sociais que praticavam a reclusão do sexo feminino, a intimidade das famílias era 

um bem muito precioso, ciosamente resguardado por meio de meticulosas prescrições 

jurídicas: aberturas e terraços não podiam devassar quintais alheios, nem portas e janelas de 

um edifício poderiam ser abertas diretamente em frente a vãos do prédio existente do outro 

lado da rua. As Ordenações Filipinas haviam mantido escrupulosamente esses preceitos, só 

revogando o que deve ter sido considerado àquela altura como um empecilho ao adensamento 

das aglomerações urbanas: o direito de um edifício de não ser privado de luz por construção 

fronteira (Ord.L.1o, T. LXVIII,§ 24)18. Contudo, com a evolução dos costumes, tanto em 

Portugal como no Brasil  com o afrouxamento dos rigores do isolamento familiar, imposto 

pela tradição cultural ibérica, e com a divulgação dos princípios arquitetônicos classicistas 

entre as camadas altas da população , era natural que algumas dessas proibições fossem aos 

poucos caindo no limbo. 
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               Apenas não foram esquecidas por completo por obra e graça dos praxistas, que 

com extrema cautela admitiam ir os novos costumes superando as antigas restrições ou, ao 

menos, determinando que fossem interpretadas com maior flexibilidade. No entanto, essas 

interpretações comportavam sempre diversidade de opiniões, e disso resultava que os 

jurisconsultos nem sempre concordavam uns com os outros19. 

                               Tomemos como exemplo o parágrafo 29 das Ordenações, longamente 

discutido por Ribeiro de Moura. Assim rezava aquela prescrição filipina: 

 

[...] se alguma pessoa tiver casa de huma parte da rua, e outro seu visinho quizer fazer 

casa da outra parte, ou se já dantes a casa era feita, e quer nella abrir portal de novo, 

ou quer ahi fazer janella, ou fresta, não a poderá abrir, nem fazer direito do portal, ou 

da janella, ou da fresta de outro seu visinho, que móra da outra parte da rua: salvo se 

dantes ahi houve já o dito portal, janella, ou fresta, onde a ora quer abrir porque então 

a poderão fazer no proprio modo e maneira, que dantes estava. Porém desviado do 

outro o poderá fazer. 

                       M –  liv.1 t. 49 § 31.20 

 

 Moura no seu Manual do Edificante (1858) demora-se em examinar a validade de 

tal preceito. Cita o tratadista lusitano Manuel Álvares Ferreira (1750), do qual discorda, 

preferindo apoiar-se em Manuel de Almeida e Sousa, de Lobão (1817). No seu modo de ver 

 

a razão da Lei não póde ser outra senão obviar ou prevenir o devassamento do interior 

das casas, devassamento que se tornaria reciproco com offensa da honestidade das 

famílias .21 

 

 Entendia Ferreira que em algumas situações esse parágrafo devia continuar 

sendo respeitado, como em caso de emulação e inveja entre vizinhos. Ribeiro de Moura, tal 

como Lobão, não aceita essa interpretação e, páginas adiante, acaba por reconhecer estar essa 

obrigação em total desuso em cidades e vilas brasileiras. Conclui que se isso acontecia era 

graças talvez { ignor}ncia do vizinho acerca do direito que lhe competia “ou mesmo a algum 

pacto ou servid~o” havida entre vizinhos22. 
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             Observa-se assim que os doutores ao discutirem prescrições legais havia muito 

esquecidas, detinham-se em longas considerações e citações para constatar por fim o óbvio, 

ou seja, que tal dispositivo não era mais aplicado. De fato, frequentemente o abandono de 

algumas prescrições não era causado pela ignorância das leis por parte daqueles que tinham 

seus direitos violados, mas pela existência de algum acordo tácito, de âmbito geral, havido 

entre as partes. No caso do parágrafo 29 (Ord. L. 1o, T. LXVIII), por exemplo, é fácil deduzir que 

a causa de sua inobservância legal não era de natureza jurídica e, sim, em razão das mudanças 

dos usos e costumes e dos padrões arquitetônicos ocorridos no seio da sociedade luso-

brasileira ao longo do século XVIII. 

              Muito provavelmente o parágrafo 29 manteve-se válido enquanto perduraram 

os severos valores da sociedade tradicional. Com o abrandamento paulatino dos costumes e 

com a propagação da estética arquitetônica erudita, tudo se modificou; a regularidade rítmica 

dos vãos e a simetria axial das fachadas, sem nunca terem sido matéria de posturas municipais, 

foram sendo aceitas insensivelmente, em virtude da difusão de novas modas arquitetônicas. 

             Em São Paulo, os novos princípios estéticos permaneceram desconhecidos até 

os últimos anos do setecentismo. Sua introdução talvez se deva ao engenheiro militar Costa 

Ferreira (1750-1822) que, como visto nas primeiras páginas deste trabalho, ensinou o povo 

paulistano a construir com “bom gosto, emenos despeza”, segundo um depoimento 

contemporâneo. Por consequência, já nos primeiros decênios da centúria seguinte, seria 

inconcebível alguém regular o espaçamento das aberturas de seu imóvel tentando desviá-los 

dos vãos existentes no prédio erguido do lado oposto da rua. Numa época em que estavam em 

voga vãos bastante próximos um dos outros e a estrita simetria na composição dos 

frontispícios, o construtor simplesmente não poderia evitar que as portas e janelas de sua casa 

ficassem eventualmente alinhadas com os eixos das envasaduras da construção fronteira. 

                              Contudo, a parte final da aludida prescrição filipina deu origem a um costume 

que sobreviveu por muito mais tempo que a própria norma legal que o gerara: 

 

salvo se dantes ahi houve já o dito portal, janella, ou fresta, onde a ora quer abrir 

porque então a poderão fazer no proprio modo e maneira, que dantes estava.23 
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                                 Como poderia provar o proprietário ter direito de reabrir um antigo vão 

emparedado; como poderia evidenciar sua localização, forma e dimensões primitivas? São os 

antigos juristas que aludem a um costume ao qual as ordenações não faziam menção. A esse 

respeito comenta o professor Francisco de Paula Dias de Andrade (1913-1985) em sua tese de 

concurso de cátedra, defendida na Escola Politécnica em 1966: 

 

A leitura dos textos dos jurisconsultos deixam-nos a impressão de que o 

enquadramento em pedra das aberturas principais das edificações tinha um sentido 

diferente, que não só o estético ou estilístico, nem o técnico construtivo, 

exclusivamente. 

A pedra por sua durabilidade significava o marco padrão, o testemunho de uma 

efeméride, de um direito, de perene validade [...] 

As janelas [apropriado seria dizer as aberturas, ou antes, as seteiras] simplesmente 

recortadas na alvenaria, “sine saxis quadratis, sive cantonibus”, não asseguravam 

direitos de luz nem de vista, como já expusemos, eram permitidas em oitões divisórios 

sôbre telhados ou quintais vizinhos, podendo porém o confrontante, quando lhe 

conviésse, levantar parede mais alta, obturá-las, mesmo passados ano e meio [sic, 

lapso do autor que deveria ter dito aqui ano e dia] de sua abertura [Ord, L.1o, T. 

LXVIII § 24, correspondente ao artigo 945 da Consolidação]. Já as aberturas 

rematadas por ombreiras de pedra, só poderiam ser construídas, obedecidas que 

fôssem as regras, servidões e distâncias determinadas em lei, sendo demolidas em caso 

contrário [24]. Qualquer reconstrução ou reforma de edifícios, por ruína ou mau estado, 

era permitida apenas se, com relação às janelas, suas formas, dimensões e localização 

primitivas permanecessem as mesmas; mesmo a tapagem temporária ou eventual de 

um vão enquadrado em pedra, desde que as ombreiras continuassem nas paredes, não 

prescrevia o direito à luz, vista [25] ou ar, a ela inerente, sendo permitida a sua 

reabertura, a qualquer tempo.26 

 

                               Esse hábito de conservar visível o aro de pedra do vão emparedado como 

garantia de sua posterior reabertura foi comum no casario de nossos núcleos coloniais, e dele 

se conservam inúmeros exemplos. Nas regiões onde havia falta de pedra, ou dificuldades de 

extraí-la, era transferido esse poder simbólico de perpetuidade do direito ao vão à própria 

madeira. Foi o que ocorreu em São Paulo. Em fotos oitocentistas, é possível observar em 
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fachadas de edifícios de meados do século, datados portanto de um tempo em que a 

prescrição filipina já havia sido abandonada, portas emparedadas ou transformadas em 

janelas, conservando seus umbrais de pau. Era a persistência de uma longa tradição 

construtiva, porém já sem nenhuma base legal que a justificasse27 (figs.122 e 123). 

            Por outro lado, temos na distancia de “uma vara e quarta de medir”, que deveria 

em alguns casos se interpor entre dois prédios confinantes, um exemplo de sobrevivência legal 

dos tempos filipinos a regular certas partes das edificações da época imperial. 

                                De acordo com as Ordenações, o proprietário que pretendesse erguer 

construção nova estaria impedido de fazê-lo se isso provocasse o tapamento de alguma janela 

localizada no oitão do prédio vizinho aberta sobre seu quintal ou sobre seu telhado e que 

passados ano e dia houvesse adquirido direito à servidão luminis (Ord. L.1o, T. LXVIII, §§ 25 e 33, 

correspondentes aos artigos 937, 938 e 942 da Consolidação). No entanto, poderia erguer a 

edificação desejada se fizesse mediar entre a abertura do vizinho e a parede da nova 

construção uma distância de uma vara e um quarto equivalente a cinquenta polegadas ou 

1,375m (Ord. L.1o, T. LXVIII § 33, correspondente ao artigo 939 da Consolidação)28.  

   Na opinião de Ribeiro de Moura, no entanto, também as águas-furtadas, tão 

comuns nos telhados sete e oitocentistas, mas desconhecidas na arquitetura doméstica 

portuguesa do século XVII, e ainda outros tipos de construção, eirados e caramanchões, 

deveriam seguir as mesmas imposições legais acima aludidas. Segundo Moura, no caso de 

eirados, estes ou se deviam afastar da divisa lateral do lote por uma distância mínima de uma 

vara e quarta, e neste caso poderiam ser delimitados por parapeitos de altura conveniente que 

permitisse o observador gozar da vista sem restrições, ou então, em caso de não respeitarem o 

interstício exigido, teriam de ser providos para o lado do quintal vizinho de uma parede tão alta 

quanto possível, que impedisse o observador de devassar a propriedade alheia. 

              A propósito desse assunto argumentava Ribeiro de Moura: 

§ 159 

É sem contestação que na palavra  eirado  empregada no § 24 da Ord. L. 1o, Tit. 68, 

estão implicitamente incluídas as aguas-furtadas  que vulgarmente se chamam  
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sotãos ; e portanto o mesmo direito que rege e regula a edificação do eirado ou terraço 

deve regular a das aguas-furtadas ou sotãos; differem as aguas-furtadas do eirado 

sómente em que este é construido sem tecto ou telhado, á excepção de um ou outro 

caso, em que se edificam com tectos de vidros sobre columnas; as aguas-furtadas são 

sempre cobertas com tecto e edificadas com janellas na mesma summidade, ou parte 

mais alta das casas. Se pois o edificante quer fazer construir aguas-furtadas ou sotãos 

no seu prédio, no [sic, por ou] abrir e edificar janellas sobre a casa ou quintal alheio 

deverá proceder destas duas maneiras. Querendo fazer as aguas-furtadas ou sotão de 

toda a largura do solo do predio, e abrir janellas na parede que fica junto á casa ou 

quintal do vizinho, poderá elevar a dita parede na altura que quizer, mas deve abrir as 

janellas com peitoril tão alto, que sobre elles não possa se reclinar alguem para 

devassar a casa ou quintal do vizinho; ao qual no caso de abuso de devassamento por 

subidas no dito peitoril, compete o mesmo direito do termo de bem viver que é 

permittido ao vizinho do eirado ou terraço. 

§ 160 

A segunda maneira de fazer as aguas-furtadas ou sotãos é a seguinte: Póde o 

edificante recolher para o centro as janellas que haveriam de ficar sobre a casa ou 

quintal do vizinho até onde terminar o espaço de vara e quarta de medir contado da 

extremidade do telhado da sua casa; póde então edificar as janellas licitamente com 

peitoril de tal altura, que qualquer pessoa adulta possa nella reclinar-se e encostar-se. 

Por identidade de razão qualquer outra construcção semelhante ao eirado, ainda 

mesmo separada do predio, que se queira fazer no quintal em fórma e altura de 

sobrado, e pela qual se possa devassar a casa ou quintal vizinho, está sujeita ao mesmo 

direito que regula a edificação do eirado; por conseguinte se essa construcção, como por 

exemplo um caramanchão ou barracão assobradado para recreio, se estender até a 

extremidade do quintal do mesmo vizinho deve-se-lhe pôr um peitoril alto, pelo qual se 

não possa naturalmente devassar o quintal do vizinho;  se porém se edificar o tal 

caramanchão afastado pelo espaço de vara e quarta, cessa a obrigação de levantar 

peitoril alto [...]. Ás Câmaras Municipaes na fórma de seu regimento compete 

determinar por meio de suas posturas o lugar menos perigoso e menos deforme em que 

na summidade das casas podem edificar aguas-furtadas ou sotãos [...]29 

 

                                 Antes de mais nada, assinalemos que as regras aqui discutidas não deixam de 

apresentar um caráter um tanto bizantino, pois afinal deve-se convir que a distância de 1,375 

m, medida a partir do limite lateral para dentro do lote, era obviamente insuficiente para 

eliminar os constrangimentos provocados pela indiscrição de um observador postado no alto 
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de um terraço ou debruçado numa água-furtada. Pelo menos no direito romano a distância 

mínima estipulada entre a base de um solário e o quintal ou átrio da casa contígua era de 10 

pés, ou seja, cerca de três metros30. Contudo, a propósito desse espaço intermédio de vara e 

quarta de medir, reparava Lafayette Rodrigues Pereira (1834-1917)31, em consonância com 

Lobão, que muito embora o observador mantido a tal distância ainda conseguisse devassar o 

quintal do vizinho, o devassamento produzido nessas circunst}ncias j| n~o era assim “t~o 

vexatorio”. 

  Originalmente as Ordenações só prescreviam essa distância num único caso, 

naquele tratado no parágrafo 33 a que nos referimos. No parágrafo 24, dedicado à construção 

de eirados e abertura de janelas e frestas, o que estava estabelecido era que não seriam 

toleradas essas obras sobre casa ou quintal alheio “sem cousa alguma se metter em meio”. E 

essa coisa no caso do eirado consistia numa parede tão alta que impossibilitasse a curiosidade 

inoportuna do edificante. O jurista Manuel Álvares Pegas (1635-1696) informava que a altura 

dessa parede, determinada e decidida por casos julgados em seu tempo, devia ser de sete 

palmos (1, 54 m), “que é a altura ordinaria de um homem” [sic] explicava Moura32. Porém o 

próprio Pegas, seguido de vários outros jurisconsultos, já admitia que o muro de sete palmos 

fosse substituído pelo espaço de vara e quarta33, o que tornaria essa última solução 

prevalecente na doutrina correntemente aceita 34. Foi ainda por obra dos juristas que se deu a 

extensão da aplicação do afastamento disposto no parágrafo 33 a outras construções 

inexistentes ao tempo da legislação filipina, como era o caso das águas-furtadas e dos 

caramanchões tratados por Moura, conforme vimos acima (figs. 124 e 125). A utilização dessa 

faixa foi, aliás, tão persistente que subsistiu no primeiro Código Civil brasileiro (1917-2003), 

pois transposta para o sistema métrico francês, continuou a impedir que se abrisse janela, ou 

se fizesse eirado, terraço ou varanda a menos de um metro e cinquenta centímetros de 

distância do limite do prédio confinante, segundo rezava o artigo 573 do mencionado código. E 

em decorrência disso se mantém até hoje essa medida como a largura mínima admitida para 

recuos laterais das construções, de acordo com a legislação edilícia das cidades brasileiras, 

embasada no Código Civil atual, Lei Federal n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002, art.1278. 
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 Pode-se afirmar que a aplicação da legislação civil filipina, no que tange a 

condições para edificação, foi, em alguns casos, ao longo de três séculos de vigência, sendo 

suavizada pelo tempo, como bem o demonstram a substituição de um muro protetor por uma 

distância quase simbólica e o esquecimento de algumas de suas disposições. De maneira geral, 

a doutrina corrente no século XIX parece ter-se mantido afinada com os novos tempos, 

mostrando-se condescendente com as investidas contra a excessiva pudicícia das famílias, cuja 

defesa obsidiava o direito lusitano constituído em eras já tão remotas. 

 

6.3 - As posturas municipais paulistanas 

 

             Na realidade, mais do que as arcaicas leis civis portuguesas atualizadas pela 

interpretação jurisprudente, foram os preceitos engendrados no âmbito municipal, a partir do 

Regimento das Câmaras de 1828, os verdadeiros regulamentadores das edificações em geral, e 

os orientadores do desenvolvimento dos núcleos urbanos durante o Império. Muito embora 

nem sempre cumpridas, em virtude da fiscalização deficiente e do desinteresse da 

comunidade como um todo pelo respeito às normas, sobretudo nos primeiros tempos da 

Monarquia, as posturas municipais constituem em última análise o instrumento mais fiel para a 

aferição do grau de sensibilidade às questões urbanas, apresentado, se não por toda a 

sociedade, ao menos pelos membros da camada dirigente detentores, em dado instante, da 

administração municipal. 

                    Durante muito tempo predominou a desorganização na Câmara Municipal 

paulistana e só no último terço do século XIX é que a edilidade teve condições de assumir com 

mais seriedade o seu papel de orientadora, disciplinadora e fiscalizadora da política e 

economia urbana da Capital. 

Pelo Regimento das Câmaras de 1828 foram as corporações municipais 

obrigadas a examinar os provimentos e as posturas até então vigorantes para propor ao 
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Conselho Geral o que melhor convinha aos interesses dos municípios, ficando depois de 

aprovados, sem validez todos os demais preceitos (artigo 39)35. 

             No artigo 66 e nos imediatamente seguintes, constantes do Título III do 

regimento, achavam-se arrolados os diversos objetivos a serem alcançados pelas 

municipalidades a partir daquele momento. No campo das atribuições camarárias incluía-se 

 

o aceio, segurança, elegancia e regularidade externa dos edificios e ruas das povoações 

[...]36. 

 

                               As mais antigas posturas conhecidas a regulamentar as edificações paulistanas 

eram de fato anteriores ao Império, pois haviam sido votadas no dia 8 de março de 1820. 

Segundo elas, era necessária a licença da Câmara para o caso de construção ou reconstrução 

(postura constantemente reiterada desde os mais remotos tempos colonias), proibidas as 

gelosias nas janelas, por tornarem as casas mais escuras e carentes de ar puro, 

“desaformoseando as mesmas casas, e o prospecto” (medida influenciada por outras de igual 

teor tomadas nas cidades mais adiantadas do País, logo após a chegada da Família Real em 

1808), e obrigatória, ao se edificarem sobrados, a execução de alicerces de alvenaria até a 

altura de dois palmos fora do solo37. 

              Essas posturas, de caráter iluminista, mostraram-se tão avançadas para a 

mentalidade paulistana da época, proverbialmente tradicional e conservadora, que 

certamente não foram observadas com regularidade. Na revisão de 1830 determinada pelo 

Regimento das Câmaras, a exigência de alicerces de pedra para sobrados, por exemplo, 

acabou sendo simplesmente revogada, numa evidente indicação de que até mesmo os 

proprietários de maiores recursos não estavam dispostos a fazer grandes gastos empregando 

pedras de construção, nem quando isso significava maior segurança estrutural e salubridade 

para suas moradias38. Ainda em 1852, numa proposta de padrão, voltava à pauta a exigência 

de alicerces executados com alvenaria, agora porém impostos de modo bastante restritivo: só 

os alicerces das frentes das casas construídas em planos inclinados é que seriam feitos de 
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alvenaria até a altura em que se deveria assentar a soleira da porta principal. Mais uma vez, 

contudo, a indicação não conseguiu ser aprovada, confirmando a relutância dos vereadores em 

obrigar os habitantes da cidade a empregar em suas construções a alvenaria de pedra ou 

tijolos, então materiais caros demandando mão de obra igualmente dispendiosa39. 

            Também a proibição de instalação de gelosias acabou não sendo obedecida, o 

que fez com que vários projetos de posturas, nem sempre aprovados, retornassem à matéria 

em diferentes anos (1830, 1855, 1860, 1862, 1871 e 1873)40. 

                              As posturas policiais, como eram então chamadas, finalmente aprovadas pelo 

Conselho Geral da Presidência da Província em 8 de fevereiro de 1830, e publicadas por editais 

em 23 de abril do mesmo ano, dispunham muito pouco sobre construções41. Uma delas (artigo 

26) procurava sobrepor-se, de uma só vez, a três parágrafos das Ordenações (Ord.L.1o, Tit. 

LXVIII, §§ 24, 25 e 33), pois proibia a criação nos oitões das casas de vãos que embaraçassem a 

ereção de edifícios a elas unidos. Os edificantes seriam multados e obrigados a tapar as 

envasaduras. 

 Aparentemente continuava permitida a abertura de seteiras, já que pelo 

parágrafo 24 das Ordenações (L. 1o, Tit. LXVIII) esses vãos não tolhiam em tempo algum o 

direito do vizinho de edificar unido ao oitão. Com o artigo 26 das posturas municipais ficava 

também sem aplicação o caso estipulado no parágrafo 33, tratado por Ribeiro de Moura ainda 

em 1858, em que era previsto um interstício de cinquenta polegadas entre a parede da nova 

construção e o oitão provido de janela aberta havia mais de ano e dia42. A edilidade, por 

intermédio do fiscal, se encarregaria a partir de agora de identificar e multar as irregularidades 

das construções, não deixando recair toda a responsabilidade do pedido de embargo de obra 

ilícita sobre os ombros do vizinho prejudicado43. Ao procurar restringir os casos de servidão de 

ar e luz para aberturas (janelas e frestas) agenciadas em oitões, a Câmara paulistana tentava 

conferir maior regularidade às construções urbanas da cidade e ao mesmo tempo diminuir as 

oportunidades de ocorrência de demandas entre vizinhos. 

                Devemos notar, entretanto, que, conforme vimos páginas atrás, Teixeira de 

Freitas era de opinião que às Câmaras cabia regular casos de servidão pública, ficando 

reservada à legislação civil a regulamentação das servidões que poderiam surgir entre 
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particulares. De acordo com essa ótica, o artigo 26 das posturas de 1830 era descabido, já que 

com ele a Câmara paulistana exorbitava de sua competência. Talvez seja por isso que artigo 

com aquele teor não mais apareça nas regulamentações edilícias posteriormente editadas. 

               O artigo 29 das posturas de 1830 abrandava a proibição da construção de 

rótulas, vigorando desde 1820, o que demonstra que esta última postura vinha sendo 

desrespeitada por aqueles que, como visto, recorriam sistematicamente a esse tipo de 

anteparo: os proprietários e os moradores de casas térreas. A postura agora aprovada limitava-

se a proibir gelosias que abrissem para fora; tinha precipuamente em vista portanto o 

desempachamento (desimpedimento) das ruas, tal como previsto no parágrafo 1o do artigo 66 

do Título III do Regimento das Câmaras. Mesmo assim a nova postura continuou inobservada, 

e outras mais seriam confeccionadas em tempos posteriores com esse mesmo propósito. 

               O artigo 32 obrigava os proprietários e inquilinos a remover os degraus de pedra 

ou madeira da frente das portas da rua, substituindo assim o parágrafo 30 das Ordenações 

(L.1o, Tit. LXVIII), que condicionava a construção de escadas à exigência de não estorvar a 

entrada de casas vizinhas ou a “serventia da [...] rua”44. 

                              É certo que as posturas paulistanas aprovadas em 1830 nada dispunham acerca 

de determinados elementos arquitetônicos que eventualmente viessem a ser erguidos sobre a 

via pública. Não havia proibição explícita a balcões ou passadiços, cuja construção era 

permitida pelo parágrafo 32 das Ordenações (L.1o, Tit. LXVIII), nem menção alguma a ramadas 

e alpendres (Ord. L.1o, Tit. LXVIII § 31)45. Isto não significava porém que ainda se tolerassem 

tais construções. Por antigos documentos iconográficos vê-se que a São Paulo imperial não 

conheceu nenhum desses elementos. A propósito dos passadiços, diz Ribeiro de Moura ser 

incontestável que a construção desse tipo de elemento arquitetônico 

 

não deve ser admittida entre nós, assim como não o é em muitas Nações cultas, aonde 

se tem reconhecido os males accumulados, que produz a existencia de tão burlescos 

passadiços, sendo o menos grave desses males o desfigurar as ruas e privar as vistas 

das casas vizinhas e adjacentes a esses grotescos balcões, por isso que tem servido elles 

para emboscada de malfeitores, de assassinos, e ladrões; e o que é mais ainda, de 

valhacouto para offensa da moralidade publica no exercicio de torpezas. Felizmente a 

sobredita Ord. está em desuso entre nós, pois nas nossas principaes cidades e nas 
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velhas mais importantes não existem passadiços sobre as vias publicas, á excepção do 

que se vê na rua Direita da Côrte do Rio de Janeiro e que faz parte do Palacio de S.M. o 

Imperador, o que se deve ao mau gosto da edificação antiga.46 

 

              Em outra passagem, anterior, Ribeiro de Moura47 advertia que, mesmo no caso 

de as posturas municipais não versarem especificamente sobre a edificação de elementos 

arquitetônicos que avançassem em demasia sobre a rua (refere-se aqui o autor a janelas de 

sacadas e varandas), tinha a Câmara o poder de mandar demolir a obra que prejudicasse o 

trânsito público. Este poder baseava-se na forma do artigo 5o da lei de 15 de outubro de 1827 e 

do Título III da lei de 1o de outubro de 1828. O parágrafo 1o do artigo 5o da primeira lei conferia 

ao juiz de paz a competência de fazer observar as posturas policiais decretadas pelas Câmaras 

Municipais, e o Título III do Regimento, no seu artigo 66, parágrafo 1o, atribuía às corporações 

municipais o zelo pelo desimpedimento das ruas, cais e praças48. Advinha daí, portanto, a 

proibição tácita a qualquer construção particular que invadisse o espaço público, destinado a 

partir de então, fundamentalmente, à circulação de pedestres, animais e veículos. 

                               Teixeira de Freitas dizia mais ou menos a mesma coisa, remetendo-se inclusive 

ao autor acima citado: 

 

Sobre as servidões publicas as Camaras Municipaes (como bem diz o Regim. dellas, 

commentado pelo Sr. Cortines Laxe pag.49, em referencia ao Av.n.101 de 28 de Março 

de 1855), devem desempenhar sua attribuição pela execução de suas Posturas; e 

quando estas nada providenciarem á tal respeito, devem regular-se pela legislação 

commum; invocando em um, e outro caso, a Autoridade Judiciaria. 

Sobre as servidões urbanas consulte-se a excellente Monographia do Sr. Ribeiro de 

Moura <<  Manual do Edificante, do Proprietario, e do Inquilino  >>49 

 

                É patente que a década de 1850 deu início a uma etapa bastante significativa 

da história paulistana. Os historiadores, no entanto, parecem não dar a devida atenção a este 

fato. Inúmeras foram então as iniciativas da administração municipal de São Paulo, cidade que 

a partir de 1856 começava a viver em função da expectativa gerada pela futura construção da 
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ferrovia de Santos a Jundiaí. Mais importante que as obras realizadas pela Municipalidade e 

pela Província  de resto ainda bem modestas  era o espírito rejuvenescido e impaciente de 

parcela da sociedade que, indignada, clamava pela imprensa por um progresso que tardava em 

chegar50. 

             Foi justamente nessa época, em 1849, que passou a Câmara a se preocupar 

(embora de modo bem atrasado em relação às cidades ricas do Império) com a organização de 

um padrão municipal a ser imposto às edificações erguidas na cidade, e cujo objetivo 

fundamental era fazer com que elas conservassem “a beleza da igualdade”51. Amparada 

legalmente no artigo 71 do Regimento das Câmaras (já parcialmente transcrito páginas atrás), 

que reservava {s edilidades a atribuiç~o de velar pela “elegancia e regularidade externa dos 

edificios”, essa preocupaç~o perseguia um ideal estético herdado do Classicismo, e prolongado 

pelo Neoclassicismo, ideal esse que no Brasil perduraria até muito tardiamente. 

               Lembremo-nos a esse respeito das críticas formuladas no primeiro concurso 

para a idealização de um monumento escultórico em comemoração à Independência brasileira 

realizado em 1876. A comissão encarregada pela Câmara Municipal de São Paulo de promover 

o mencionado certame recebeu uma carta de um dos concorrentes, em que este fazia 

observações acerca dos embaraços encontrados no edital. O concorrente achava, entre outras 

coisas, 

 

infelicissima a idéa de 9.5 da 10a condição, observando que o systema de uniformisar as 

fachadas dos edificios de uma rua ou praça, tem sido abandonado em todas as cidades 

em que tem tido applicação.52 

 

              A isso respondeu a comissão defensivamente, alegando que, ao prescrever tal 

condição, nem por isso se achava obrigada a pô-la em prática se se convencesse de sua 

inconveniência. Talvez houvesse ela se inspirado numa lei provincial anterior (Lei n.515, de 18 

de abril de 1855), que mandava levantar na Colina do Ipiranga um monumento comemorativo 

segundo o plano que viesse a ser dado pelo governo imperial. O monumento deveria ser 

colocado em uma vasta praça e dela partiria uma rua em linha reta até a Capital. Os terrenos 
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laterais dessa praça e rua seriam concedidos gratuitamente a particulares, obrigados a edificar 

neles conforme projeto a ser elaborado pelo governo provincial53. Verifica-se assim que 

aspirações estéticas ainda válidas no período neoclássico (1855) começavam a ficar descabidas 

já nos primeiros momentos do Historicismo/ Ecletismo entre nós (1877). 

             Os sucessivos padrões edilícios municipais adotados não objetivavam, contudo, 

a estrita uniformidade das construções, mas a estipulação de pés-direitos mínimos e 

dimensões mínimas de vãos a serem observados pelos edifícios comuns paulistanos (fig.126). 

O escopo desses padrões era eminentemente estético, conforme o artigo 71 já aludido, porém 

não deixavam de exercer uma benéfica influência sobre as condições de salubridade das 

construções, na medida em que as alturas dos edifícios e as dimensões das aberturas estavam 

diretamente relacionadas com a cubagem de ar e com o nível de iluminação dos interiores das 

casas. (Segundo as concepções médicas da época, nas casas térreas as emanações 

miasmáticas provindas do lençol freático ascendiam pelas frestas do assoalho e cumulavam-se 

junto do forro. Quanto mais alto o pé-direito, mais afastado se manteria o morador das 

nocivas influências dos miasmas.) O problema, no entanto, era que a fiscalização deficiente 

exercida por funcionários da Câmara provavelmente comprometia todo e qualquer esforço de 

padronização. 

 Não eram todos os edifícios da cidade que estavam sujeitos às prescrições dos 

padrões municipais. Segundo a explicação de João Batista Cortines Laxe (1830-1875), em sua 

obra sobre o Regimento das Câmaras Municipais ou Lei de 1º de outubro de 1828 (1885), por 

 

Edificios entendem-se particulares, ou municipaes. Os avs. no186 de 10 de Junho, no224 

de 15 de Julho e no389 de 7 de Novembro de 1867, declarão que as posturas municipaes, 

na parte em que exigem certos requisitos para a construcção dos predios, não 

comprehendem, por motivos obvios, os theatros, egrejas e edificios publicos, e 

construcções similhantes. Os mesmos motivos imperão para se exceptuarem os predios 

publicos provinciaes, feitos debaixo das vistas da Administração, que é tambem por sua 

parte executora da Lei do 1o de Oitubro, e tem interesse em não infringil-a. Todavia, 

não vemos porque o Poder judicial ficaria inhibido de estatuir em questão que a 

municipalidade levantasse contra o governo, geral ou provincial, por offensa das suas 

posturas.54 
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             Realmente, a ideia que fundamentava o estabelecimento de padrões era a de 

que suas exigências representavam o mínimo aceitável em termos de dignidade estética e 

segurança higiênica, e assim edifícios públicos e palacetes particulares não deviam nortear-se 

por eles, mas por regras ditadas pela elegância e monumentalidade, requisito essencial para 

esses tipos de edificação. O código de posturas de 1875 no seu artigo 8o dispunha que as 

alturas dos edifícios em seus diferentes pavimentos, bem como as dimensões exteriores de 

portas e janelas, seriam regulados por um padrão a ser futuramente organizado por 

engenheiro, e alertava: 

 

O padrão municipal não poderá regular a construcção dos edificios de destino especial, 

ou no interesse publico, quando, segundo o plano destes, forem de proporções 

superiores ao mesmo padrão.55 

 

 Durante a realização do concurso do Liceu Ipiranga, ocorrido no segundo 

semestre de 1884 e sobre o qual já falamos em capítulo precedente (Cap. V, seção 5.2), foi 

ridicularizado um projeto concorrente (Ignotus) justamente por ter sido o seu térreo 

 

tratado no estylo das casas communs de aluguel desta cidade, levado seu escrupulo 

até a adoptar, para as janellas a bitolla da illma. camara municipal.56 

 

   A instituição bastante tardia de nosso primeiro padrão57 partiu da iniciativa de 

uma corporação constituída em sua maioria por membros do partido liberal, de tendência 

progressista. Aprovado no nível municipal em 1850, foi dois anos mais tarde objeto de uma 

tentativa de reforma menos exigente por parte da Câmara conservadora que então substituiu 

a corporação anterior, suspensa por motivos políticos pelo presidente da Província, o ultra-

conservador Pires da Mota (1799-1882)58. As posturas finalmente aprovadas pela Assembleia 

Legislativa em 1853, no entanto, tentavam compatibilizar o projeto aprovado pela Câmara em 

1850 e o substitutivo de 1852, sendo em alguns pontos mais tolerante do que ambos. 

Confrontemos essas três versões: 
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[projeto de posturas, discutido na 3a sessão ordinária aos 4 de março de 1850] 

 

 [...] 

Art. 7o  [...]Toda a casa athe 4 braças de frente [8,80 m] q. d’ora em diante se edificar, 

terá 19 palmos [4,18 m] de vivo de pé direito no 1o pavimto. 19 palmos no 2o, e 18 [3,96 

m] no 3o.  As portas q. se abrirem, bem como as janellas de sacada, terão 13 palmos 

[2,86 m] de vivo e [sic, por em] altura, e 5 1/2 [1,21 m] de vivo em largura. As janellas 

de peitoril terão 8 1/2 á 9 palmos [l,87 m a 1,98 m] de vivo em altura, e 5 1/2 em 

largura. Os contraventores donos das obras pagarão a mulcta de 20$000rs. e os 

mestres q. as dirigirem soffrerão a prisão de 8 dias, sendo os donos condemnados a 

demollir a obra.59 

 

Projecto de Posturas sobre a edificação na Cide. [de 1852]. A commissão especial. 

Art.1o  Toda a casa terrea até quatro braças de frente [8,80 m], que d’ora em diante se 

edificar na Cide. terá pelos menos 18 palmos [3,96 m] de altura desde a soleira até a 

linha do telhado; e sendo de sobrado, terá a mesma altura da solleira ao segundo 

pavimento, e 16 palmos [3,52 m] palmos d’ahi pa. cima ate ao telhado. 

Si a casa contiver mais de um andar diminuir-se-á dous palmos [0,44 m] em cada um 

delles. Os infractores donos das obras serão multados em 10$rs., sendo alem d’isso 

obrigados a conformar a obra ao padrão que a Cama. adopta pelas presentes posturas 

e os mestres ou operarios q. as dirigem em 5$rs. São exceptuadas d’estas dimensões as 

casas em construcção, q. á promulgação d’estas Posturas acharem-se já promptas de 

madeiramento pa. receber telhas. 

Art.2o  As portadas das frentes das casas em construcção, e bem como as janellas de 

saccadas nos sobrados não terão menos de doze palmos [2,64 m] de altura e cinco e 

meio [1,21 m] de largura e os claros intermediarios de 3 palmos [0,66 m] de largura, 

inclusive a grossura da porta. As janellas de peitoril terão oito palmos e meio [1,87 m] 

de altura, e cinco e meio [1,21 m] de largura. As portas de cocheira terão onze palmos 

[2,42 m] de largura, treze [2,86 m] de altura, até a bandeira, e dous e meio [0,55 m] 

desta até a verga. Aos infractores (donos da obra, mestres ou operarios) impor-se-ha 

multa do artigo 1o) [sic]. 

Art. 3o  Quando não possão ser exactame. guardadas as dimensões acima designadas 

os donos das obras representarão á Cama. nesse sentido; a qual com audiencia do 

respectivo Engenhro. resolverá como for razoavel. Os infractores ficão sujeitos á multa 

do art. precede.. [...]60 

 

Posturas confeccionadas em 9 de Abril de 1850 e publicadas por editaes em 16 de Abril 

de 1853  
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[...] 

Art.6o  Toda a caza ate quinze braças [33,00 m] de frente, que de ora em diante se 

edificar, tera 19 palmos [4.18 m] de vivo de pé direito no primeiro pavimento, 19 no 

segundo, e 18 [3,96 m] no terceiro. As portas que abrirem, bem como as janellas de 

sacadas terão 12 palmos [2,64 m] a 13 [2,86 m] de vivo em altura 5 a 6 [1,10 m a 1,32 

m] de vivo em largura. As janellas de peitoril terão 8 a 9 palmos [1,76 m a 1,98 m] de 

vivo em altura, e 5 a 6 [1,10 m a 1.,32 m] de vivo em largura; não podendo ter menos 

altura antes mais querendo quem as edificar aquellas que forem de maior frente. Os 

contraventores donos das obras soffrerão a multa de 20:000 Rs$ e os mestres que a 

dirigirem serão condemnados em oito dias de prizão, ficando os donos na obrigação de 

demolir a obra.61 

 

              São-nos conhecidas outras tentativas de estabelecimento de padrões, neste 

caso de índole uniformizadora ao que parece. Em 1855, com a abertura da Rua Formosa, 

cogitou-se a formulação de um plano e padrão para as construções a serem erguidas naquela 

via. O engenheiro inglês William Elliot chegou a ser designado para esse trabalho, que 

aparentemente não foi executado62. Dois anos depois o vereador e engenheiro José Porfírio de 

Lima (c.1810-1887) propôs a nomeação de uma comissão para estudo de um projeto que, 

tendo em vista os preceitos de salubridade pública, harmonizasse estas condições com a de 

segurança, regularidade e embelezamento da cidade no “melhor systema de construcç~o dos 

predios edificios publicos” [sic]. A nosso ver, consistia esta proposta na criaç~o de um padr~o 

que contemplasse, ao mesmo tempo, a estética neoclássica e o novo método construtivo 

(alvenaria autoportante de tijolos) que então se introduziam na cidade por intermédio da 

arquitetura oficial. Essa indicação, embora aprovada, também não teve sequência63. Mais uma 

tentativa de criar um padrão arquitetônico ocorreu em 1859, agora para a urbanização da 

Várzea do Carmo, cujo plano estava sendo desenvolvido por Porfírio de Lima. Tal como as 

iniciativas anteriores essa ideia acabou sem continuidade64. 

              Pelos meados dos anos de 1850 vários projetos de posturas mereceram a 

aprovação dos vereadores, patenteando o princípio de uma fase de renovação na vida da 

cidade, { qual j| fizemos menç~o. É neste instante que se inicia o “quadriculamento” disciplinar 

referido na Introdução deste trabalho, instrumento de reordenação urbana a serviço dos ideais 
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burgueses, que se insinuavam na até então conservadora mentalidade paulistana. Como já 

vimos, o espaço urbano da Capital passou então a ser objeto de medidas que visavam a 

separação da circulação de carros e animais do trânsito de pedestres, o disciplinamento do 

estacionamento de carros e animais, a restrição ao comércio de ambulantes e ao exercício de 

atividades artesanais ao ar livre, a segregação de estabelecimentos poluidores ou perigosos, 

etc. As vias públicas começaram a ter seu espaço hierarquizado, com a criação de passeios 

laterais e leito carroçável central, e nelas passou a ser aplicada nova modalidade de 

pavimentação (empedramento), segundo recente sistema observado na Corte. A Ladeira do 

Carmo (1852) e a Rua Direita (1855) contavam-se entre as primeiras vias a receber um novo 

tipo de revestimento de seu leito carroçável. No tempo do presidente Torres (1857-1859) foi 

estendido a outras ruas centrais um revestimento semelhante ao macadame: tinha a 

vantagem de propiciar uma locomoção confortável para os veículos; era um tipo de piso 

barato, mas muito frágil, necessitando constante manutenção. As águas das chuvas lançadas 

aos jorros pelos buzinotes logo abriam crateras no leito das ruas, e para evitar esse 

inconveniente propôs-se na Câmara uma postura que obrigasse nos edifícios novos a 

instalação de calhas e condutores; as águas captadas nos beirais dos telhados seriam 

despejadas, já sem força, próximas do nível do solo. A indicação partiu do engenheiro Porfírio 

de Lima em 1857, mas não foi aprovada imediatamente. Reapresentada em 1860, só obteve 

aprovação da Assembleia Provincial no ano seguinte (postura aprovada em 6 de abril de 

1861)65. Mesmo assim, tempos depois esse assunto voltaria a ser objeto de novas disposições 

(1869 e 1889)66. 

                                Uma matéria quase nunca regulamentada pelas posturas paulistanas era o 

alinhamento de ruas e esquinas; por muito tempo foi deixada a critério dos fiscais e dos 

arruadores a melhor direção a ser dada às vias públicas e a forma a ser conferida às esquinas. 

Havia consenso de que as ruas deveriam ser retas e com largura de 60 palmos (13,20 m) e que 

as esquinas não deveriam apresentar ângulos obtusos ou agudos, então considerados 

disformes67. Os arruadores, porém, e eventualmente os engenheiros, nem sempre se 

orientavam por esses critérios68. O primeiro canto cortado executado em edifício erguido em 

esquina da cidade deve ter sido o da casa do brigadeiro Luís Antônio de Sousa, construída na 
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confluência da Rua de São Bento com a Rua do Ouvidor (atual José Bonifácio) na década de 

1810 (entre 1809 e 1819, como vimos alhures). Nesse caso, supomos, o agenciamento até 

então inédito parece ter sido adotado por uma questão eminentemente estética (fig. 127 a).  O 

segundo exemplo desse tipo de agenciamento de esquina que se tem notícia foi concedido em 

1823 para um sobrado a ser erguido no Largo da Sé, canto da Rua do Rosário (fig.127 b). 

Aquele ponto extremamente estrangulado da trama viária paulistana prejudicava o trânsito, e 

para encontrar a solução foi necessária a convocação por edital de todos os homens 

republicanos da cidade69. Outro canto cortado que conhecemos foi o concedido em 1846, 

numa esquina da Rua da Esperança70 (fig.128). Mais um exemplo data da década seguinte 

(1851) e pode haver sido sugerido pelo engenheiro municipal João José Soares ao alinhar o 

sobrado do engenheiro Bresser no Largo do Capim, ou de São Francisco71 (fig. 9). Este gênero 

de alinhamento veio a se tornar corriqueiro por essa época  dando nova configuração à 

paisagem urbana e influenciando o agenciamento interno e o aspecto externo das edificações 

localizadas nesses pontos , e algumas esquinas com tal solução são bem visíveis em fotos de 

Militão Augusto de Azevedo (1862/1863). Não era, porém, exigência a ser atendida 

sistematicamente em razão de algum artigo de postura em particular, mas uma decisão de 

caráter a um só tempo técnico e estético, tomada pelos arruadores ou engenheiros no 

momento da demarcação do alinhamento. A finalidade dessa solução urbanística era evitar o 

estrangulamento de certas vias públicas, ampliar o ângulo visual nas esquinas, proteger 

melhor as arestas das casas contra os maus condutores de carros, além de, obviamente, 

introduzir padrões classicistas na estética das construções paulistanas, que até então exibiam 

cantos ora muito abertos ora muito fechados, por acompanharem o traçado irregular do 

arruamento colonial (fig. 129). 

                                 O engenheiro Porfírio, vereador em 1859, submeteu à apreciação da Edilidade 

um projeto de postura pelo qual ficavam os proprietários de edifícios de esquina obrigados a 

arredondar o referido ângulo72. Estava por certo influenciado por soluções neoclássicas que se 

vulgarizavam na Corte e em outras cidades importantes do Império, mas aqui, não obstante a 

aprovação em primeira discussão, logo caiu no esquecimento, só chegando a se tornar uma 

disposição municipal efetiva muito tempo depois. Pouco mais tarde, surge um dos primeiros 
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exemplares de cunhal arredondado da cidade; tratava-se do predinho reformado em estilo 

neoclássico ocupado pela confeitaria do Leão, inaugurada em 186273 (fig.170). Anos depois, 

em 1878, afirmava-se em sessão da Câmara que era o canto arredondado a forma 

recomendada pela elegância e então em uso74. O que não impediu que em 1881 os vereadores, 

tomados de dúvidas acerca de qual agenciamento era menos prejudicial às construções 

erguidas em esquinas, consultassem a esse respeito o engenheiro municipal75. Com a vigência 

do último padrão municipal paulistano adotado sob o Império (1889), passaram a conviver, 

agora por força de medida legal, o canto cortado em 45 graus e o arredondado, conforme 

teremos oportunidade de ver mais adiante76. 

             Identificamos alguns exemplares arquitetônicos providos de canto quebrado 

anteriores à vigência desse padrão municipal: a sede do New London and Brazilian Bank, cujo 

projeto, de autoria do engenheiro inglês Edward Dukinfield Jones, foi submetido à aprovação 

da Câmara em 188777 (localizava-se na Rua da Imperatriz esquina com a Travessa da Quitanda) 

e o edifício fronteiro (na outra esquina da mesma travessa), onde passou a funcionar os 

escritórios da San Paulo Railway e que foi ocupado nos primeiros anos do século passado pela 

Casa Michel (fig.130 e 131). Este último teve seu alinhamento proposto pelo então vereador 

engenheiro Domingos Correia de Morais (1851-1917) em 27 de março de 1888, poucos dias 

antes de o último padrão do período imperial ser aprovado provisoriamente pelo presidente da 

Província, fato comunicado à Câmara em 7 de abril desse ano78. Nesse mesmo dia 7 de abril era 

sugerido pelo vereador Correia de Morais um outro canto cortado, agora na Rua de São Bento 

esquina da Rua da Boa Vista, onde seria erguida a bela sede do Grande Hotel Paulista79 

(fig.197). Datava de pouco antes desses pedidos de alinhamento a solicitação feita pelo 

empreiteiro Manuel dos Reis Pinto da Rocha para edificar na Rua da Fundição esquina do 

Largo de Palácio80. O prédio de três andares então erguido, ainda subsistente, possui cunhal 

arredondado e traz no friso o ano de 1888 (fig.204). 

               Com a recente aprovação de vários artigos de postura, a Câmara começou a 

pensar, em 1856, sobre a oportunidade de ser organizado um código que reunisse de modo 

sistemático todos os preceitos em vigor81. As inúmeras prescrições municipais que vinham 

sendo aprovadas desde 1830 se encontravam dispersas e não eram conhecidas em sua 
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totalidade por ninguém, muito menos pelos fiscais, que deveriam zelar por sua observância. 

Em 1858 era apresentada uma indicação de revisão de posturas, pela qual foi apontado como 

responsável o vereador Bittencourt; mas como de hábito nada se fez nesse sentido82. Dois 

anos mais tarde, o delegado de polícia requeria cópia das posturas vigorantes para impor 

multas às infrações. Confessava-se bastante desatualizado, pois só tinha em seu poder as 

aprovadas em 1837! A Câmara, pressurosa, determinou então o envio das existentes83. Algum 

tempo depois (1862), o Dr. Pedro Taques de Almeida Alvim (1781-1869) entregava à 

Municipalidade uma proposta de código de posturas, conforme lhe havia sido solicitado84. Esta 

proposta era antecedida por uma Declaração explanatória, cujo teor é de grande interesse para 

nós. Afirmava Almeida Alvim a certa altura: 

 

As posturas existentes formavão um chaos: ignorava-se o que estava legislado, não só 

por que desconhecia-se certas posturas que não foram registradas; como apparecião 

algumas contraditorias sem data, e o que é mais, as posturas promulgadas constavão 

de pedaços de papel, dos livros de registro de materias estranhas, e muitas vezes 

encontrou-se [sic] posturas sem a competente nota, não se sabendo se forão 

approvadas pelo Gov.°. 

 

              E prosseguia: 

 

  Nesta circunstância nos foi necessario recorrer ao archivo da Secretaria do Governo, 

da Assembléa Prov.al, e nos apontamentos [sic] que tinhamos em nosso poder, 

formados pela necessidade de nossos cargos de Promotor e Delegado de Policia. 

                                         Ainda assim conseguimos um todo incompleto, contraditório e 

defeituoso; e admira que os infractores se resignem aos pagamentos de multas na 

maioria dos casos pr q se contestassem a existencia da postura, dificil [sic] seria a 

authoridade mostrar a authenticidade: ainda mais, o que estava feito prestava-se a mil 

evasivas que dificultavão a execução. Basta dizer, que as Posturas da Capital, 

constavão de Cadernos sem authenticidade: o que estava impresso era o peior. 

 Foi esta a baze que tivemos p.a o nosso trabalho. Mas, julgamos e garantimos, que com 

algumas correcções, q a Illustre Camara fizer, ficamos com a legislação a mais 

completa que é possível. 

                                        Garantimos, por que transpomos p.a o Municipio o Codigo da Côrte, que tivemos em 

mãos, na parte que não complicava a nossa circunstancia e costume. 
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                       A experiencia dos cazos ommissos, que tanto embaração a Authoridade Policial, em 

frente das infrações, experiencia, que alcançamos nos dous cargos que occupamos em 7 

annos, muito nos auxiliou no apanhamento dos casos d’infracções. 

 

 

               E á guisa de conclusão, acrescentava, não sem se queixar da pequena 

remuneração que recebera por tão exaustiva tarefa: 

  

 Por ultimo, devemos diser que, empregamos esforço em dar um Código 
soffrivel, não tanto pela modica retribuição que se nôs offereceo, como pelo 
desejo de ter-se na Capital em q resido, um Código que garanta as necessidades 
Municipaes.85 

    
                              Passados quase dois anos a Câmara ainda aguardava a aprovação provisória 

desse código pela presidência da Província, o que aliás nunca veio a acontecer86. Novas 

posturas continuaram a ser confeccionadas e decretadas pela edilidade paulistana, e a 

desordem só aumentava. Em 1864, enviava a Municipalidade uma outra coleção de posturas 

ao chefe de polícia, mas não podia assegurar que essa coleção contivesse todas as medidas 

vigentes, pois era impossível localizá-las, por andarem esparsas em diversos livros de 

registros87. Alguns anos mais e a Câmara desistia de procurar uma postura que dizia achar-se 

em vigor; preferiu simplesmente reeditá-la88. E tudo isso dá uma ideia da nulidade do papel 

administrativo exercido àquela altura pela corporação municipal. Tempos antes já denunciava 

a imprensa esse vergonhoso estado de coisas. Num desabafo, alguém sob o pseudônimo de 

Povo se queixava da falta de melhoramentos materiais na Capital: 

 

A capital tem urgente necessidade de um bom encanamento, as calçadas estão em 

pessimo estado, a limpeza publica necessita ser uma realidade, as posturas da camara 

devem ter execução, pois para isso foram confeccionadas. Ora tudo isto parece-nos 

estar comprehendido nos taes  melhoramentos materiaes, mas é justamente do que 

menos se trata de realisar.89 [grifo nosso] 
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              Quando em 1869 resolveram os edis pôr em execução as posturas conhecidas, 

foi necessário arranjar um reforço policial para que os fiscais realizassem o seu trabalho, de tal 

modo estava desacostumada a população paulistana a observar as normas municipais90. 

               Na verdade, o primeiro código de posturas da cidade de São Paulo só seria 

aprovado pela Assembleia Provincial em 14 de maio de 1873. Considerado muito rigoroso e 

injusto, sofreu enorme oposição. Seu autor era o vereador e professor da Academia de Direito 

Paulo Egídio de Oliveira Carvalho (1843-1906), futuro divulgador do pensamento sociológico 

entre nós91. Os vereadores solicitaram em consequência a suspensão do código, mas a 

presidência da Província informou só ter poder para aprovar provisoriamente as posturas 

municipais, e não para revogá-las. A solução era manter o código em vigor e substituí-lo o mais 

breve possível por outro, mais adequado. Foi então nomeada uma comissão revisora integrada 

pelo mesmo vereador Paulo Egídio, pelo conselheiro João Crispiniano Soares (1809-1876) e 

pelo Dr. João Mendes de Almeida (1831-1898), autores da versão que substituiria em 31 de 

março de 1875 o código criticado92. 

               A compilação de 187393 poucas exigências fazia em relação às edificações: o 

artigo 4o previa um padrão a ser estabelecido pela Câmara, para regular as alturas e as 

dimensões das partes externas dos novos edifícios e daqueles cujas frentes viessem a ser 

reedificadas (padrão de 1874); o artigo 12 obrigava os prédios novos ao uso de calhas e 

condutores de águas pluviais e concedia dois anos para que as construções existentes 

cumprissem a mesma disposição (o que naturalmente não foi obedecido, pois ainda em 1889 

tentava a Municipalidade dispor nesse mesmo sentido); o artigo 6o trazia a medida talvez mais 

notável, ao proibir definitivamente a instalação de rótulas, postigos e cancelas, e ainda portas 

e janelas de abrir para fora, e dava o prazo de sessenta dias para a remoção dos elementos 

existentes. Desde os anos de 1820 tentava-se sem sucesso abolir as rótulas, que tanto vexame 

causavam às frações progressistas da sociedade e que, quando situadas no térreo das casas, 

por abrirem para fora, embaraçavam o trânsito dos pedestres pelas calçadas então recém-

adotadas94: eram o símbolo acabado do retardamento dos costumes paulistanos, tão 

repulsivas aos adeptos da europeização quanto o uso da mantilha ou baeta, conservado pelas 

mulheres mais tradicionalistas ou humildes do povo. A postura de 1830 disciplinara o uso da 
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rótula e essa disposição fora renovada em 1855 e novamente cogitada em 1860 e 1871. O 

projeto confeccionado neste último ano ainda previa, conciliadoramente, a mudança das 

rótulas que se abriam para fora, para o lado de dentro, mas somente em 1873 a Câmara, 

enfrentando forte resistência popular, que nos jornais acusou de inconstitucionalidade essa 

medida de caráter retroativo, passou a exigir a remoção incontinente das gelosias, remoção 

que acabou adiada para janeiro do ano seguinte. Alusões à existência de rótulas ainda em 1875, 

no entanto, nos faz supor que a retirada desses anteparos não tenha sido tão imediata e 

eficiente quanto se pretendia de início95. 

                O código de 187596, sucessor do código de 1873, apresentava a singularidade de 

adotar o sistema métrico francês no lugar das medidas luso-brasileiras. Pelo artigo 1o, as ruas 

deveriam ter a largura de 60 palmos, obrigatória desde o código de 1873 (artigo 16), convertida 

agora em 13,22 m. Porém, não avançava muito em relação ao código anterior no tocante ao 

controle das edificações particulares. O artigo 8o previa a existência de um padrão, que deveria 

tomar o lugar do executado pela Câmara em 1874. Tal como o código de 1873, obrigava à 

adoção de calhas e condutores de águas pluviais (artigo 15), proibia rótulas, ao que se 

acrescentavam sacadas de madeira (artigo 24) e edificações com telhado de meia-água e 

cobertas de capim ou sapé (artigo 14). E como novidade trazia a reprodução de uma postura 

aprovada na Corte em 185197: a de que nas novas edificações era vedada a construção de 

sótãos da cumeeira dos edifícios para frente (artigo 16). Esse último artigo de postura vem 

sendo interpretado ultimamente de modo equivocado98. Nada mais significava que a proibição 

da construção de águas-furtadas nas partes dos telhados que fossem visíveis da rua.  As águas-

furtadas haviam-se difundido na arquitetura luso-brasileira no decorrer do Setecentos, mas 

agora eram tidas como fator de enfeiamento dos frontispícios. Tal proibição não foi contudo 

seguida à risca99. A moda dos chalés, que então se introduzia, fez com que começassem os 

habitantes a enfeitar as trapeiras de suas casas com duas águas lambrequinadas, e assim 

foram toleradas nas décadas posteriores, como nos mostram registros fotográficos datados 

dos anos de 1880 e 1890; fenômeno, aliás, que também ocorreu no Rio de Janeiro. 

                 O código de 1875 é ainda notável por ter introduzido no seu artigo 28 a 

responsabilização do mestre de obras pelos erros de construção que eventualmente o edifício 
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sob sua incumbência viesse a apresentar. Supomos que tal medida tenha sido tomada em 

decorrência dos fatos já narrados relacionados com a má edificação do palácio da Escola 

Normal, sob o encargo do famigerado Antônio Bernardo Quartim ((1822-1887). Não é também 

de desprezar a possibilidade de haver sido fruto da campanha corporativa desencadeada pelos 

engenheiros contra os construtores leigos, que ainda detinham em suas mãos a maior parte do 

mercado das edificações particulares. 

                 Com a rápida sofisticação intelectual da Capital, onze anos foram suficientes 

para fazer envelhecer a apresentação do código de 1875, visto agora como uma legislação de 

confusa e simplória redação. A responsabilidade de reorganizar as posturas vigentes foi então 

atribuída ao Dr. Estevão Augusto de Oliveira Junior, comissionado pela Câmara para esse 

trabalho100. Convém chamar a atenção aqui para o fato até hoje nunca atentado de que o 

chamado código de 1886 não era na verdade um novo código, e sim mera recodificação, 

não havendo sido necessária para a sua entrada em vigência nem a solicitação de aprovação 

provisória à presidência da Província, nem a aprovação definitiva por parte da Assembleia 

Provincial. Foi aceito pela Câmara em 6 de outubro de 1886 e entrou em vigor imediatamente. 

A nova redação, segundo a Edilidade, tinha a virtude de tornar mais claras as posturas, e o 

todo mais harmônico, ficando separada do resto a parte regulamentar101. Nessa recodificação, 

ou rearranjo, foram incorporadas posturas aprovadas posteriormente ao código de 1875: as 

ruas deveriam agora ter 16 m de largura102 e o artigo 11 transcrevia um padrão adotado 

recentemente pela Câmara, cuja confecção estava prevista no artigo 8o do código de 1875. Era 

mais rigoroso que os padrões anteriores, ou seja, exigia pés-direitos mais altos e dimensões 

maiores de vãos, mas ainda estava preso a antigas medidas lusitanas, simplesmente 

convertidas em metros. E além de exigente, podemos afirmar que também era elitista, pois os 

pés-direitos muito altos então estipulados (cinco metros de altura) requeriam o emprego de 

uma quantidade maior de material, o que logicamente encarecia a construção. Aliás, durante a 

Primeira Grande Guerra seria decisivo o fator econômico para a redução dos pés-direitos 

mínimos exigidos, que começaram a diminuir até atingir três metros de altura em 1918. 

               O padrão de 1874, estranhamente, exigia em geral medidas menores que a 

versão aprovada em 1853. Os pés-direitos da casa assobradada e do sobrado eram menores, o 
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mesmo acontecendo com as medidas estipuladas para os vãos (não havia menção a janelas de 

sacadas, mas por tradição deveriam ter as mesmas medidas das portas). O criador desse 

padrão, o vereador Antônio José Fernandes Braga, deve ter levado em conta no resultado final 

das fachadas as alturas do porão e da platibanda. As alturas desses elementos arquitetônicos, 

de recente introdução na arquitetura paulistana, não eram reguladas pelo padrão, mas sua 

presença, ao menos nos edifícios medianos, já era de rigor, e isso muito contribuía para a 

maior elegância apresentada pela maioria das construções neoclássicas: a altura mínima das 

casas térreas deveria ser de 4,40 m (20 palmos); o pé-direito da casa assobradada, 3,96 m (18 

palmos), principiando do assoalho (isto é, excluída a altura do porão); na casa de sobrado, a 

mesma distância, da soleira ao primeiro andar, e assim sucessivamente em todos os andares 

até o telhado. As portas teriam 2,75 m (12,5 palmos) x 1,30 m (aprox. 6 palmos) e as janelas 

1,80 m (aprox.8 palmos) x 1,10 m (5 palmos)103. 

   Acreditamos que o padrão de 1874 tenha tido vida bastante breve, pois, 

aprovado pela Câmara em novembro desse ano, deve ter sido revogado juntamente com o 

código que o autorizava em maio do ano seguinte, quando entrou em vigência o código de 

1875. Este, por seu turno, previa a existência de um padrão a ser futuramente confeccionado, o 

que só ocorreu em 1886. Supomos que nesse intervalo de onze anos tenha voltado a vigorar o 

de 1850, na versão definitivamente aprovada em 1853. É essa interpretação que justifica a 

declaração de Mendes de Almeida104, feita em 1882, de que se achava então em vigor o 

primeiro padrão paulistano, àquela altura completamente desatualizado em relação ao 

estilo arquitetônico que começava a ser praticado na cidade, em virtude das poucas 

exigências que fazia. 

                                 Já o artigo 11 da recopilação de 1886 foi elaborado pelo engenheiro municipal 

Luís César do Amaral Gama (1848-1921). Por meio de ofício datado de 26 de julho desse ano, o 

engenheiro encaminhou o padrão encomendado pela edilidade paulistana. O pavimento 

térreo teria agora cinco metros de altura e o 2o e 3o pavimento 4,88 m e 4,56 m 

respectivamente (ou seja, dois palmos a menos que o pé-direito do térreo no caso da última 

altura). As dimensões mínimas das portas não eram estipuladas (provavelmente por 

esquecimento!), mas a altura delas dependia do nível das vergas das janelas. Estas últimas 
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eram mais altas que as dos padrões superados: 2,20 m (10 palmos) x 1,10 m (5 palmos). O novo 

padrão, conforme salientava seu autor, mesmo limitando-se à fachada dos edifícios, como 

determinava o Regimento das Câmaras, tinha por objetivo, além do embelezamento, a higiene 

das habitações. De acordo com a praxe, deveria ser adotado por todas as construções 

“exceptuados os palacetes e os edificios destinados a fins especiaes”’105. Quanto aos cortiços, 

era de opinião que deveriam simplesmente ser extintos, o que não deixava de denunciar uma 

posição a um tempo idealista e ingênua, compartilhada por muitos higienistas da época. 

Instado pelo médico de partido, propunha como padrão de lotação para essas habitações 

coletivas pelo menos 3,75 m2 por ocupante, índice que, como necessitava de aprovação do 

Legislativo Provincial, não foi incluído na recodificação que estamos tratando106. 

 Uma das importantes inclusões na reorganização das posturas paulistanas 

datada de 1886 foi a padronização dos cortiços. Essas moradias insalubres desde alguns anos 

vinham infestando a Capital, constituindo a face negra da expansão econômica e física da 

cidade, então sujeita a um processo de notável incremento populacional. A falta de moradia já 

era sentida nos últimos anos de 1850, no tempo em que ainda se sonhava com a construção da 

estrada de ferro inglesa107, e só se agravou com o passar das décadas. Os aluguéis eram 

exorbitantes e as construções oferecidas, velhas e malsãs108. Ao proletariado nascente não 

restava senão amontoar-se em pardieiros ou em sórdidos cubículos erguidos pelos 

especuladores. O lucro auferido pelos proprietários de cortiços era tão grande que a Câmara 

passou a cobrar um pesado imposto sobre este tipo de habitação subnormal desde ao menos 

1877109. Os problemas sociais e de higiene pública decorrentes desse gênero de moradia 

coletiva obrigaram as autoridades a se preocupar mais seriamente com o assunto. 

Primeiramente cogitou-se em criar companhias prediais que construíssem casas de aluguel 

adequadas às residências das camadas desfavorecidas, mas estas iniciativas não tiveram 

êxito110. Os abusos eram constantes e em 1879 mencionavam-se pés-direitos baixíssimos 

nessas construções, de até 2,20 m111. 

                                  Por fim, em uma das sessões camarárias de 1881, o vereador Domingos 

Sertório (c.1824-1910) propôs normas para a regulamentação de cortiços112, que foram 

imediatamente aprovadas pela corporação municipal. No entanto houve grande demora para 
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serem apreciadas pelo Legislativo Provincial, o que levou a Municipalidade a representar à 

Assembleia, em 1885, a urgência da aprovação definitiva dos artigos de posturas de 1881113. 

Uma vez promulgada a lei n.13, de 27 março de 1886, foram suas determinações incorporadas 

ao código em reestruturação, passando desde então a figurar no artigo 20. Os cortiços 

deveriam ser construídos em terrenos com mais de 15 m de largura114, observar um espaço 

mínimo de cinco metros entre cada linha de cortiços, e, em caso de ser constituída cada 

unidade por único cômodo, este deveria ter pelo menos cinco metros quadrados de área 

[sic]115. A altura das construções do solo à cimalha deveria ser de 4,50 m e o piso elevado de 

0,20 m do solo. As janelas deveriam ter ao menos de 0,90 m a um metro de largura e o duplo 

correspondente de altura. Como inovação, inexistente nos artigos aprovados pelos vereadores 

em 1881, mas introduzida cinco anos depois pela Assembleia Provincial (lei n.13), havia o 

parágrafo 4o (do artigo 20 da recodificação de 1886), exigindo portas e janelas em todas as 

peças de cada unidade, determinação que, ao dispor sobre a parte interna das moradias 

operárias, surpreendentemente extrapolava os limites estabelecidos pelo artigo 71 da lei de 27 

de outubro de 1828. 

 Essa última prescrição bem pode ter sido copiada do Projecto de novos 

alojamentos para a classe pobre da cidade do Rio de Janeiro, apresentado ao Governo Imperial 

pela extincta Junta Central de Hygiene, cujo teor foi publicado no número da Revista dos 

Constructores datado de 7 de março de 1886. As exigências mínimas para as construções 

proletárias constantes do projeto de lei carioca eram muito ambiciosas e no artigo 5o vinham 

expressas as mesmas disposições que extrapolavam a lei de 27 de outubro de 1828: 

 

5o Serão construídas [as casas] de maneira que todos os aposentos, sem excepção, 

tenham janellas [...] 116 

 

               Como afirmamos antes, a Câmara paulistana aceitou o padrão de edificações 

elaborado pelo engenheiro municipal, e o fez em 11 de agosto de 1886, mandando publicá-lo 

conjuntamente com o ofício que encaminhou a proposta, datado de 26 de julho daquele ano. 

No Correio Paulistano de 18 do mesmo mês foi o padrão divulgado na íntegra, porém 
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desacompanhado do texto do ofício correspondente. Esse padrão, repetimos, veio a constituir 

o artigo 11 da recodificação de 1886. Na mesma ocasião em que o aceitou, a Edilidade 

encarregou o seu engenheiro de executar ainda um outro padrão, desta feita 

 

para a construcção de casas, para trabalhadores a imitação das conhecidas no Rio de 

Janeiro com o nome de Villas, isto é, com entrada para um pateo commum, porém em 

melhores proporções que as dos actuaes cortiços117. 

 

                               Esse novo padrão para a habitação popular veio a constituir um capítulo de um 

muito bem detalhado padrão municipal, a respeito do qual não poucos equívocos têm sido 

cometidos por todos os pesquisadores recentes que se têm debruçado sobre a 

regulamentação edilícia paulistana do período anterior à República118. Com efeito, a origem do 

engano é muito antiga e, estranhamente, provém de fontes oficiais. A cronologia que 

passamos a expor é, portanto, mais um produto de nossas pesquisas, e totalmente inédita. 

               O novo padrão municipal, elaborado a partir da ordem emitida pela Câmara em 

11 de agosto de 1886, era igualmente de autoria do engenheiro Amaral Gama, e trazia a data 

de 18 de outubro de 1886, posterior portanto à reorganização das posturas municipais, 

datadas do dia de sua aceitação pela corporação municipal, ou seja, de 6 de outubro daquele 

ano. Achava-se em tramitação pelas repartições provinciais em julho do ano seguinte119 e 

obteve despacho presidencial favorável em abril de 1888120. Permaneceu engavetado por 

vários meses, até ser finalmente mandado à publicação por ordem do presidente da Câmara 

em 17 de janeiro de 1889. 

               O edital, que pôde ser lido pela população da Capital no Correio Paulistano do 

dia subsequente, iniciava-se da seguinte forma: 

 

A Camara Municipal desta imperial cidade, em vista da deliberação tomada em sessão 

de 21 de Abril do anno proximo passado, manda publicar o padrão para a edificação 

nesta capital organisado pelo dr. engenheiro da camara e approvado provisoriamente 

pelo presidente da provincia, devendo vigorar depois de findo o praso de trinta dias, 

contados da presente data. 
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Paço da Camara Municipal de S.Paulo, 17 de  

Janeiro de 1889 

O presidente 

Domingos Sertório 

O Secretario interino 

Joaquim Roberto de Azevedo Marques121. 

 

                Por motivos ignorados esse padrão municipal, o último adotado pela Câmara 

Municipal de São Paulo em tempos imperiais, acabou confundido com o anterior, aprovado em 

11 de agosto de 1886. Este era muito sucinto e aparecia na recodificação daquele ano 

transcrito no artigo 11. O outro, ao contrário, desenvolvia-se em seis capítulos e só entrou em 

vigor mais de dois anos depois, devendo substituir justamente o precedente. Em leis 

posteriores, porém, já na República, ambos foram considerados de modo inexplicável um 

único padr~o municipal: “estatuido no art.11, do Codigo de Posturas e no Cap. 5o do acto de 11 

de Agosto de 1886”, afirmava confusamente um dos diplomas legais municipais de 1912122. 

            No padrão posto a vigorar em 16 de fevereiro de 1889, o que de imediato 

desperta a atenção é o fato de ser bastante minucioso e por vezes muito exigente, 

característica que deve ter provocado como de hábito, ao menos inicialmente, uma tendência 

à inobservância generalizada. Em relação aos cortiços isso é praticamente uma certeza, 

sobretudo à luz do relatório sanitário de 1893 aqui já parcialmente transcrito123. 

 O novo padrão municipal distinguia-se ainda dos demais por incorporar os 

conceitos da arquitetura eclética, que então surgia timidamente na cidade de São Paulo. 

Admitia balcões de madeira, anteriormente banidos, desde que complementassem 

construções do tipo chalé. Tentava também disciplinar a ocorrência deste tipo de edificação  

apropriado exclusivamente, segundo as convenções da arquitetura acadêmica internacional, 

para elegantes porém despretensiosas residências de subúrbios  por meio da proibição de sua 

construção dentro do perímetro comercial (o famoso Triângulo). O aparecimento de prédios 

de comércio no centro da cidade com os característicos telhados contornados com 
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lambrequins, era uma incorreção vinda da Corte, onde aliás o engenheiro Vieira Souto (1849-

1922) já censurava em 1875 essa manifestação de progresso urbano desorientado: 

 

E que diremos dessa conhecida forma de chalet tão propria para os arrabaldes, quanto 

absurda para ser adotada na rua do Comércio, como já se vai fazendo entre nós?124 

 

               No padrão válido a partir de fevereiro de 1889 mantinha-se a proibição de 

águas-furtadas na parte dianteira dos telhados, agora contudo com uma redação bastante 

explícita: 

 

Ainda neste perímetro [do comercio] é proibida a construcção de sotãos que possam 

ser vistos da rua, quer tenham ou não aberturas.125 

 

              Em total contraste com essa proibição estava a situação das lucarnas dos 

telhados à la Mansard. O elemento arquitetônico era positivamente o mesmo, mas 

transvestido pelas linhas do Classicismo francês enobrecia-se, e assim tinha seu uso 

plenamente sancionado126. 

               As novas normas admitiam como corretas, tornando-as obrigatórias, as duas 

soluções de esquina que vinham sendo usadas na Capital desde 1860: o canto cortado e o 

canto arredondado, desde que fosse aquele trecho de parede “sempre preenchido por janella, 

porta ou outros motivos decorativos”127. 

              As alturas das construções e as dimensões dos vãos eram quase as mesmas do 

artigo 11 da recopilação de 1886 (as portas e as janelas teriam 3,20 m de altura por 1,30 m de 

largura, enquanto as janelas de peitoril permaneceriam com 2,20 m x 1,10 m), a novidade 

residia no fato de que já não mais se mensurava em palmos para convertê-los em seguida em 

metros: os centímetros das medidas mínimas exigidas haviam sido arredondados, 4,80 m e 

4,50 m para o 2o e o 3o pavimento, respectivamente128 

               A exemplo do que ocorria com as normas edilícias parisienses de 1882129, eram 

meticulosas as prescrições de medidas máximas para a saliência de molduras, pilastras e 
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balcões, indício da ampla vulgarização da modenatura classicista nos edifícios paulistanos. A 

rigor, todos os estilos arquitetônicos eram tolerados, ainda que se afastassem do padrão130, 

mas nesse caso o proprietário ou o construtor deveria submeter o plano completo da obra à 

Câmara e esta, ouvido seu engenheiro, elevado agora a verdadeiro censor de fachadas, 

autorizaria a construç~o “fazendo as observações ou correções que” julgasse 

“convenientes”131. 

               Observa-se por aí a limitação das atribuições das Câmaras Municipais no que se 

refere à regulamentação das construções urbanas durante o Império. Limitação contra a qual 

já se insurgiam os sanitaristas da Corte, preocupados em ditar regras higiênicas para a parte 

interna das edificações, desde os anos de 1870 pelo menos132. O Regimento das Câmaras 

vedava ao poder público aquilo que era considerado uma abusiva ingerência na esfera do 

privado, numa atitude de proteção à liberdade individual e à inviolabilidade da propriedade 

particular. Contudo, essa prática liberal vinha sendo superada na Europa por novas formas de 

intervenção pública, desde os primeiros assolamentos das grandes epidemias, ainda na 

primeira metade do oitocentismo. 

                              No Brasil, só a República implementaria uma ação de franco caráter pós-liberal, 

iniciada, no âmbito da municipalidade paulistana, com o estabelecimento em 1893 da 

exigência de aprovação das plantas dos edifícios a construir (lei n.38, de 24 de maio desse ano). 

E, no ano seguinte, no plano estadual, com a criação do primeiro código sanitário, em que 

havia um capítulo especialmente dedicado à regulamentação higiênica das edificações em 

geral, inclusive das partes internas. Como veremos abaixo, porém, as medidas mais próximas 

das republicanas foram as tomadas no final do Império em relação à moradia operária. 

                 Um dos objetivos da ação salubrista que então começava a ser desenvolvida 

pelas autoridades de recente mentalidade aburguesada era a erradicação das infectas 

habitações proletárias, para as quais já havia sido encomendado em 1886 ao engenheiro da 

Câmara paulistana um novo padrão inspirado em exemplos da Corte. Esse padrão impunha 

uma série de condições que, sem dúvida, permaneceram letra morta para a maioria dos 

proprietários de cortiços133. Este tipo de moradia coletiva, a partir de 16 de fevereiro de 1889, 

quando o padrão passou a ter validade, não mais poderia ser construído dentro do perímetro 
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do comércio, revelando essa proibição a tendência para a elitização dos centros urbanos, 

manifestada em todas as cidades importantes da Europa burguesa. A área comum em frente 

das habitações teria de ser na razão de 30 metros quadrados para cada habitação. Deveria 

haver poço ou torneira com água e pequeno tanque de lavagem para cada grupo de seis 

habitações no máximo. Uma latrina para cada duas habitações, tendo essas latrinas água 

suficiente para o asseio necessário. A área comum ou ruela de passagem seria a partir de então 

arborizada. Cada habitação disporia de uma área de serviço interna, calçada, de 12 m2. O pé-

direito das habitações de um só pavimento teria no mínimo quatro metros de altura (em 1893, 

o relatório sobre os cortiços de Santa Ifigênia, do qual participou o próprio Amaral Gama, 

recomendaria como ideal a altura de cinco metros também para esse gênero de moradia). Os 

pavimentos seriam atijolados e os aposentos assoalhados de madeira. Cada habitação 

compreenderia ao menos três cômodos (sala, quarto e cozinha) não menores de 7,50 m2. 

Todos os cômodos deveriam ter aberturas para o exterior, propiciando ar e luz em abundância. 

O assoalho do primeiro pavimento se afastaria do solo 0,50 m no mínimo, etc., etc. 

 Vemos assim que por motivos salubristas o padrão de cortiços de 1889, do 

mesmo modo que o de três anos antes, procurou estabelecer algumas regras para o interior da 

casa proletária, embora sem contar para isso com o necessário respaldo legal. Na visão das 

autoridades da época, suas determinações eram de fato avançadas, e até oportunas, já que a 

febre amarela rondava a Capital, mas provavelmente, como sempre, foram muito pouco 

cumpridas. 

               Na verdade, na São Paulo da era monárquica, toda vez que os vereadores 

pretenderam modificar radicalmente hábitos consagrados ou não conseguiram fazer passar 

suas indicações, ou as posturas aprovadas foram simplesmente ignoradas pela população. Isso 

predominou até o último quartel do Oitocentos, quando então a Edilidade, mais bem 

estruturada, teve condições de fazer respeitar melhor suas disposições. A desorganização 

administrativa e a inobservância dos preceitos municipais, facilitada por uma fiscalização 

deficiente, levaram amiúde os edis a apresentar os mesmos projetos de posturas  ou projetos 

muito semelhantes  em quadriênios sucessivos, e às vezes até aprovar posturas já em vigor. E 

no afã de fazer avançar o controle social sobre as camadas mais pobres da sociedade, cuja 
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habitação insalubre, supunha-se, ameaçava os destinos da imigração134, não hesitaram os 

vereadores nos últimos anos do Império em lançar mão de dispositivos legais destituídos de 

toda sustentação jurídica. 

                  Em suma, é forçoso reconhecer que as posturas municipais nunca exerceram 

absoluto controle sobre a realidade material da capital paulista no período do Império. 

Contudo, sempre permitem inferir os diferentes e sucessivos  embora ainda pouco definidos 

 modos de conceber a questão urbana presentes na mente dos governantes, vale dizer, dos 

representantes dos segmentos hegemônicos que então se revezavam no poder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 6 -  742 

NOTAS - Capítulo 6 

1 - CONSTITUIÇÃO politica do Imperio do Brasil, seguida do acto addicional, da lei da sua interpretação e 

de outras. Análise e interpretação de José Carlos Rodrigues. Rio de Janeiro; Eduardo e Henrique 

Laemmert, 1863. p.9 e 154. 

       No que se refere à arquitetura prisional ou penitenciária adotada no Brasil a partir da Constituição de 

1824, veja-se por exemplo: 

      SEGAWA. Construção de ordens. p.267 e ss. 

2 - Artigo 276 do Código Criminal. 

3 - CAMPOS, Americo de. A cidade de São Paulo em 1877. p.4. 

4 - RETROSPECTO... Correio Paulistano. São Paulo, 3 de janeiro de 1874. p.3.  

5 - A esse respeito, ver: 

        MIGNOT. L’architecture au XIXe siécle. p.128 e ss. 

6- NOVAS edificações. Noticia sobre a construcção da Casa de Oração da Egreja Evangelica   Fluminense. 

Revista dos Constructores. Rio de Janeiro, n.3, [29], abr. 1886. 

 7 - PETIÇÃO do Conselho Diretor do Sínodo Riograndense aos representantes da Nação. São Leopoldo, 28 

de maio de 1887. Apud: RELLY, Duncan A. História documental do protestantismo no Brasil. São Paulo: 

ASTE, 1985. p. 54. 

8- ANNAES DO SENADO DO IMPERIO DO BRAZIL – 2ª SESSÃO DA 20ª LEGISLATURA. Rio de Janeiro: 

Imprensa Nacional, 1887.V.7.p.440. 

  9- ANNAES DO SENADO DO IMPERIO DO BRAZIL – 3ª SESSÃO DA 20ª LEGISLATURA. Rio de Janeiro:       

     ANNAES DO SENADO DO IMPERIO DO BRAZIL – 3ª SESSÃO DA 20ªLEGISLATURA. Rio de     Janeiro: 

Imprensa Nacional. V.2. p. 41 e 67. 

         10- ANNAES DO PARLAMENTO BRAZILEIRO – CAMARA DOS SRS. DEPUTADOS. TERCEIRA SESSÃO DA 

VIGESIMA LEGISLATURA. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1888.V.2 p.59 e 173.  

                ANNAES DO PARLAMENTO BRAZILEIRO – CAMARA DOS SRS. DEPUTADOS. TERCEIRA SESSÃO DA 

VIGESIMA LESGISLATURA. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1888. V.7. p.17 e 140. 

                ANNAES DO PARLAMENTO BRAZILEIRO – CAMARA DOS SRS. DEPUTADOS. QUINTA SESSÃO DA 

VIGESIMA LEGISLATURA. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1889. p.18. 

        11- RELLY. História documental do protestantismo no Brasil.p.148 (nota n.106) 

  12- ORDENAÇÕES Filipinas. Interpretação e notas de Fernando H Mendes de Andrade. São Paulo: Saraiva, 1957-

1966. 3v. V.1. p.15, 372 a 377. 

       ORDENAÇÕES Filipinas. ed. fac-similar da de Cândido Mendes de Almeida, 1870. Notas de Mário Júlio 

de Almeida Costa. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1985. 3v. V.1. p.5 a 10 e 160 a 162. 

      13-FREITAS, Augusto Teixeira de. Consolidação das leis civis. 3o ed. Rio de Janeiro: B. L. Garnier, 1876. 

p.XXXII e XXXIII. 

14- Id., ibid., p. XXXVI. 

15- Id., ibid., p. XXX e XXXI. 

16- Id., ibid., p.553 (nota n.25). 

17- Id., ibid. 
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18 - ORDENAÇÕES Filipinas.. V.1. p.160. 

19 -  Em 1886, ao criar em seu periódico denominado Revista dos  Constructores  uma  seção dedicada à 

jurisprudência da construção, assim descrevia a situação jurídica de seu tempo o engenheiro Ernesto da 

Cunha de Araújo Viana (1851-1920): 

 

Si ha entre nós alguma especialidade technica pouco cultivada, é certamente a 
jurisprudencia da construcção. 
A nossa legislação nessa materia deixa muito a desejar: poucas são as leis, e essas 
obscuras, incompletas e suscetiveis de varias interpretações. 
As questões relativas a servidões, quer publicas, quer particulares, são decididas 
arbitrariamente: as sentenças em assumptos semelhantes e até no mesmo assumpto 
divergem de juiz a juiz; a intervenção dos poderes publicos nas construcções está mal 
estabelecida. Cf.: 
 

 VIANNA, E.da C. Araujo. Jurisprudencia da construcção. Revista dos Constructores. Rio de Janeiro, n.1, 

8, fev.1886. 

20 – ORDENAÇÕES Filipinas p.161. 

21 - MOURA. Manual do edificante, do proprietario e do inquilino. p.113. 

22 - Id., ibid. 

23 - Ver nota n. 20. 

24 - Para sustação e demolição de obra indevida estava prevista nas Ordenações Filipinas a nunciação ou 

embargo de obra nova, de competência do juiz almotacé, que agia a requerimento da parte prejudicada 

(Ord. L.1o, T.LXVIII, § 23). Se esta última não denunciasse a obra irregular dentro do prazo de ano e dia 

ficava constituída servidão de ar e luz, não podendo mais a parte prejudicada reclamar os seus direitos. 

Assim, se uma janela irregularmente aberta sobre o quintal do vizinho não fosse objeto de denúncia por 

parte deste dentro do prazo de ano e dia, adquiria direito à perpetuidade, não podendo em tempo 

algum ser tapada por vontade de outrem que não a de seu proprietário (Ord. L.1o, T.LXVIII, § 33). 

Condição que se manteve válida no artigo 576 do primeiro Código Civil Brasileiro aprovado em 1916. 

          Com o decreto de 26 de agosto de 1830, que aboliu a almotaçaria, a nunciação de obra nova passou a 

ser de competência dos juízes municipais e dos juízes de Paz, dentro de sua alçada. O Aviso n.401 de 

outubro de 1874, no entanto, retirou essa competência dos juízes de Paz. Cf.: 

         FREITAS, op.cit., p.544 e 545 (nota n.1). 

           25- Neste ponto o autor deixou de esclarecer que o direito à luz e à vista já estava extinto na legislação 

portuguesa desde 1758. A edição de Cândido Mendes de Almeida datada de 1870 trazia o seguinte 

comentário a propósito de parágrafo 24 (Ord. L.1o T.LXVIII): 

Em vista do D. de 12 de junho de 1758, explicado pelo Ass no2  de 2 Março de 1786, 
não se permitte a nunciação para embargo da obra nova em predios fronteiros, com o 
fundamento de impedirem a luz ou vista para o mar, como autorisava a Constituição 
Zenoniana; o que melhor se póde ver em Pegas no respectivo Com.e add. no tomo 14. 
Cf.: 
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ORDENAÇÕES Filipinas. V.1. p.160 (nota n.2). 

26 – ANDRADE. Subsídios para o estudo da influência da legislação na ordenação e na  arquitetura das cidades 

brasileiras. p. 71 a 73. 

27 -  Na Consolidação das leis civis, o artigo 947, correspondente ao parágrafo 28  (Ord  L.1o, T.LXVIII), só 

condicionava a reabertura de vãos às formas, dimensões e localização primitivas quando estivessem 

situados em oitões que dessem para propriedades vizinhas, e não em frontispícios: 

Quem tivér janella, ou beiras de telhado, sobre a casa do visinho, e apear sua parêde 
para levantar outra de novo; deve refazêr a obra pela mesma maneira, em que d’antes 
se-achava, sem havêr differença alguma. Cf.: 

 

FREITAS, op.cit., p.550. 

28 – Ver nota n.20. 

29 - MOURA, op.cit., p.186 e 187. 

30 - Id., ibid., p.184. 

 31- PEREIRA, Lafayette Rodrigues.  Direito das Cousas.  Rio de  Janeiro:  B.  L.  Garnier, 1877. 2v. V.1. p.334. 

32 - MOURA, op.cit., p.185 e nota n.2 dessa página. 

33 - PEREIRA, loc.cit. 

34 - Teixeira de Freitas na Consolidação (artigo 941) de 1859 substituiu a passagem original “sem cousa 

alguma se metter em meio” por “sem que haja algum espaço de permeio”. Cf.: 

          FREITAS, op.cit., p.549. 

35 -  Para mais informações a respeito dos assuntos tratados aqui, consulte-se por exemplo: 

         ANDRADE, op.cit., p.151 e ss. 

36 – Art. 71, T. III da lei de 1o de outubro de 1828. 

37 - ACTAS, 1815-1822. p.356 e 358. 

Presumimos que antes dessas posturas a Câmara não exercesse quase nenhum tipo de controle sobre 

as edificações paulistanas, salvo talvez no aspecto referente à concessão de alinhamento. Assim, 

ficariam os edifícios entregues totalmente à responsabilidade do dono da obra e do mestre que nela 

trabalhasse. A tradição edilícia que em São Paulo adquira traços quase vernáculos teria sido até a 

chegada do engenheiro militar Costa Ferreira a única luz a orientar quem quisesse edificar. 

38 - ATAS, 1829-1830. p.92. 

39 - ATAS, 1852. p.95. 

40 - ATAS, 1829-1830. p.92. 

ATAS, 1855. p.85. 

ATAS, 1860. p.19. 

SÃO PAULO (Cidade).ARQUIVO HISTÓRICO DE SÃO PAULO. Proposta do Codigo de Posturas da 

Camara Municipal da Imperial Cidade de São Paulo – 1862. V.CM-1-40. (artigo 132). 

ATAS, 1871. p.98. 

TRANSCRIPÇÃO. Posturas da Camara municipal da capital. Correio Paulistano. São Paulo, 16 de junho 

de 1873. p.1 e 2. (artigo 6o). 

MARTINS. São Paulo antigo. p.269 a 271. 
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Antônio Egídio Martins transcreve artigo do jornal O Constitucional, de 21 de outubro de 1854, em que 

se discutia o interesse de manter as rótulas vedando portas e janelas. Argumentavam que eram 

cômodas. “Comodas em que sentido?” perguntava o articulista. “Para occultarem-se as familias”, ele 

mesmo respondia. E concluía: “[...] é bom reflectir sobre o estimulo de tudo que se esconde”. 

41 -  SÃO PAULO (Cidade). DEPARTAMENTO DO ARQUIVO HISTÓRICO DE SÃO PAULO. Colecção de 

Posturas. V. CM-1-39. Resoluções da Assembléa Provincial, Editaes e Regulamentos da Camara Municipal 

de São Paulo que se achão em vigor. [Datadas de c. 1862, com complementos de 1873]. Posturas 

approvadas pelo Conselho Geral da Provincia em data de 8 de Fevereiro de 1830, publicadas por Editaes de 

23 de Abril de dicto anno. Folha 1 a 29. 

42 - No entanto, a vara e quarta deveria continuar sendo usada em casos de terraços e águas-furtadas, 

conforme a interpretação jurisprudente da época. 

43 - Ver nota n.24. 

44 -ORDENAÇÕES Filipinas. V.1. p. 161. 

45 - Ibid. 

46 - MOURA, op.cit., p.162 e 163. 

Embora no tempo do Império não mais se admitissem passadiços por sobre as vias públicas, em 

Diamantina foi aprovado e construído um exemplar desse tipo de edificação em época bastante tardia 

(1878), interligando um colégio e um internato então pertencentes às irmãs da congregação de São 

Vicente de Paulo. Na época a aprovação do passadiço foi objeto de polêmica, mas hoje a construção 

constitui um dos mais notáveis monumentos da cidade, conhecido sob o nome de passadiço da Glória. 

47 – Id.,Ibid., p.158. 

 48 - COLLECÇÃO DE LEIS DO IMPERIO DO BRAZIL DE 1827.  Rio de Janeiro: Typ. Nacional, 1878.1o parte. 

p.68. 

ANDRADE, op.cit., p. 156. 

49 - FREITAS, op. cit., 545. 

50 - Ver a esse respeito:  

CAMPOS. São Paulo em 1860. passim. 

51 - ATAS, 1848-1849. p.131. 

52 - MONUMENTO do Ypiranga. Correio Paulistano. São Paulo, 21 de março de 1876. p.3. 

Produto da estética romântica que começava predominar, a crítica da uniformidade da cidade ideal 

classicista e neoclássica, foi feita pelo escritor franco-suiço Benjamim Constant (1767-1830) em 1814 

nos seguintes termos: 

 

Hoje o preito à uniformidade  que para algumas almas simples é verdadeiro, para 

outras nem tanto  é uma ladainha repetida por todos. O refrão do dia: uniformidade. É 
uma pena que não se possa arrasar com todas as cidades, e depois planejá-las por 
igual, nivelando todas as elevações, para deixar a paisagem uma monotonia só: e eu 
não me admiraria se se ordenasse a todos os moradores de portarem as mesmas 
roupas, para que o soberano não se defrontasse mais com roupas com cores berrantes e 
as mais variadas possíveis [sic], evitando com isso um confronto desnecessário. 
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         Citado por: 

         FUCHS, Heinz e BURKHARDT, François. Produto, forma, história. Stutgart. Instituto de Relações 

Exteriores, 1985. p.13. 

            Em Portugal, o pintor e arquiteto Cirilo Volkmar Machado (1748-1823), um dos poucos teóricos e 

historiógrafos de arquitetura daquele país, criticava a uniformidade da Baixa Pombalina já em 1793, 

baseando-se contudo em  tardios e anacrônicos critérios barrocos: 

 

É assim que Lisboa podendo ser a mais bela do Universo tem uma monotonia que gela e 
que sendo a habitação de um povo católico parece ser uma cidade de Ateus porque até 
as Igrejas são marcadas com insípida e uniforme decoração de casas. 

 

Também o arquiteto português José da Costa e Silva (1747-1819) afirmava em 1807 que a monotonia 

desagradava “a pessoas inteligentes”. Cf.: 

GOMES. A cultura arquitetónica e artistíca em Portugal no séc XVIII. p. 124 a 127. 

53- ANNAES, 1855.p.489. 

54- LAXE. Regimento das Camaras Municipaes ou Lei de 1 de Outubro de 1828. p.202. 

55 - COLLECÇÃO DE LEIS E POSTURAS MUNICIPAES... 1875. p.121. 

   56- CONCURSO Ypiranga  Projectos de edificios (conclusão). IV. Correio Paulistano. São Paulo, 11 de 

outubro de 1884. p.2. 

57 - Recife, por exemplo, cidade rica e avançada na primeira metade do Oitocentos, teve seu primeiro 

padrão datado de 1830. Cf.: 

VAUTHIER, L.L. Casas de residência no Brasil. p.8. (introdução de Gilberto Freire). 

58 - Ver, a esse respeito: 

CAMPOS, op.cit., p. 16, 30 e 31. 

59- ATAS, 1850-1851. p.28 e 29. 

         60 - ATAS, 1852. p. 94 e 95. 

       61 - SÃO PAULO (CIDADE). ARQUIVO HISTÓRICO DE SÃO PAULO. Colecção de posturas. Folha 40 e   40v. 

             O padrão de 1850, publicado três anos mais tarde com alterações, foi de novo alterado pelo art.36   da 

lei provincial de 7 de maio de 1856, que dizia: 

Os proprietarios de cazas q’as quizerem consertar não são obrigados a se sujeitar ao 
padrão da Camara Municipal, ainda quando o concerto importe a inteira substituição 
da parede e telhado da frente do edificio, nem são obrigados em caso algum a demolir 
qualquer parte do edificio antigo para conformar a nova obra ao dito padrão, sendo 
portanto a Post.a da Com.a Mun.al de 9 d’Abril de 1850 art 6o e qualquer outra relativa a 
mesma materia, somente aplicavel ás cazas que se construirem inteiramente de novo. 
 

Esta disposição, no entanto, foi revogada pelo art. 26 da lei provincial de 4 de maio de 1858. Cf.: 

       Ibid., folhas 40v a 42 (nota n.1). 

62 -  ATAS, 1855. p.98 e 99. 

63 -  ATAS, 1857. p.142. 
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64-  ATAS, 1859. p.23 a 25. 

65 -  ATAS, 1857. p.173. 

ATAS, 1860, p.19. 

ATAS, 1862, p.70. 

66 - ATAS, 1869. p.54. 

COLLECÇÃO DE LEIS E POSTURAS MUNICIPAES PROMULGADAS... NO ANNO DE 1889. S. Paulo: 

Typ. do Correio Paulistano, 1889. p.253. 

Pela lei n.145 de 18 de maio de 1889 ficavam os proprietários dos prédios existentes na Capital 

obrigados a instalar calhas e condutores de águas pluviais dentro de determinado perímetro a ser 

marcado pela Câmara. 

67 - A preferência por ângulos retos e ruas retilíneas na São Paulo de meados do século XIX pode ser 

surpreendida em: 

CARTAS DE DATAS, (1851 e 1853). p.21. 

Ibid. (1854). p.103. 

Sobre a largura das vias paulistanas, lemos numa declaração de alinhamento concedido em 1830 ser ela 

de: 

 

sessenta palmos que é a usual largura das novas ruas d’esta cidade. Cf.: 

 

Ibid. (1830 a 1831). p.16. 

Somente no código de 1873 é que a largura de 60 palmos tornou-se objeto de explícita prescrição 

municipal (artigo 16). 

68 - ATAS, 1878. p.109. 

69 - Ver a esse respeito: 

CAMPOS. Quatro moradias paulistanas do tempo do Império. p.2 e ss. 

70 - Id. São Paulo em 1860. p.76 e ss. 

71 - Id. Quatro moradias paulistanas do tempo do Império. p. 17 e ss. 

72 - ATAS, 1859. p.111. 

73 - CAMPOS. São Paulo em 1860. p.81. 

74 - ATAS, 1878. p.32. 

75 - ATAS, 1881. p.91. 

76- CÓDIGO DE POSTURAS DE MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, 6 DE OUTUBRO DE 1886. São Paulo: 

Departamento de Cultura, 1940. p.39 a 42. 

           Nesta publicação o padrão traz equivocadamente a data de 11 de agosto de 1886, mas o fato é que só 

foi aprovado provisoriamente pela presidência da Província em 1888, passando a ser aplicado 

definitivamente a partir de fevereiro de 1889. Voltaremos adiante a esse assunto. 

77 - ATAS, 1887. p.49. 

78 - ATAS, 1888. p.102 e 103. 

79 - Ibid. 

80 - Ver nota n.125 do Capítulo 2, seção2.2, Empreiteiros...  
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81 - ATAS, 1856. p.45. 

82 - ATAS, 1858. p.130 e 131. 

83 - ATAS, 1860. p.20. 

84 - ATAS, 1862. p.66. 

85 - SÃO PAULO (CIDADE). ARQUIVO HISTÓRICO DE SÃO PAULO. Proposta do Codigo de Posturas da 

Camara Municipal da Imperial Cidade de São Paulo – 1862. 

Este código, aceito pela Câmara em 1862, não conseguiu ser aprovado nem provisoriamente pela 

Presidência da Província, nem definitivamente pela Assembleia Provincial. Por isso, como estava 

previsto, teve só um ano de vigência, após o que foi automaticamente revogado, voltando à validade as 

posturas anteriormente aprovadas. Praticamente não apresentava novidades quanto às edificações. O 

padrão edilício nele contido era uma simples transcrição do datado de 16 de abril de 1853, o qual já foi 

por nós analisado páginas atrás. 

86 - ATAS, 1863. p.265. 

87 - ATAS, 1864. p.131. 

88 - ATAS, 1866. p.114 e 133. 

89 - OS MELHORAMENTOS materiaes. Correio Paulistano. São Paulo, 17 de maio de 1861. p.3. 

90 - ATAS, 1869. p.53. 

91- É BOM que se saiba. Correio Paulistano. São Paulo, 5 de agosto de 1873. p.3. 

           ATAS, 1873. p.51. 

Acerca desse vereador ver nota n.100. 

92 - Ibid. p.173 174, 180, 196, 203, 223. 

93 - TRASCRIPÇÃO. Posturas da Camara Municipal da capital. Correio Paulitano. São Paulo, 16 de julho de 1873. p.1 e 2. 

Id. Correio Paulistano. São Paulo, 17 de julho de 1873. p.1. e 2. 

Id. Correio Paulistano. São Paulo, 18 de julho de 1873. p.1. e 2. 

94-  Diabo Coxo, que tudo reduzia ao risível, publicou uma charge sobre os constantes acidentes provocados 

pelas rótulas de abrir para fora; acidentes que começaram a ocorrer a partir do momento em que os 

transeuntes foram obrigados a circular pelos passeios que então se criavam ao longo das testadas dos 

prédios: 

Uma moça abre as duas folhas de rótula de sua janela de modo intempestivo, dando com uma delas no 

rosto de um passante: 

 

– Ai! minha cara! 
– Atrevido! eu não sou a sua chara. 
– Por certo, que se o fora não abriria assim as suas rotulas. Cf.: 
 

DIABO COXO. São Paulo, [setembro de 1864], ano 1, n.6. [p.5]. 

95 - MARTINS, op.cit., p .270 e 271. 

TRESLENCIAS. A Provincia de São Paulo. São Paulo, 14 de fevereiro de 1875. p.2. 

Esse artigo anônimo desfiava o que a cidade tinha e não tinha. A certa altura afirmava: 
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Tem mantilhas na cabeça e rotulas nas janellas. 

 

96 - COLLECÇÃO DE LEIS E POSTURAS MUNICIPAES... 1875.p.119 e ss. 

Veja-se também a respeito do código de 1875 a crítica que dele fez o jurista Mendes de Almeida: 

ALMEIDA Junior, João Mendes de. Monographia do municipio da cidade de São Paulo. S.Paulo: Typ. de 

Jorge Seckler, 1882.p.51 a 81.(capítulo IV). 

97 - MOURA, op.cit., p. 187. 

98 - LEMOS. Alvenaria burguesa. p.95. 

O professor Carlos Lemos interpretou de maneira equivocada o significado do artigo 17 da 

recodificação de 1886, por se ter baseado, inadvertidamente, na reimpressão viciada dessa 

recodificação feita pelo Departamento de Cultura em 1940. No código de 1875 esse artigo de postura 

(16) tinha a seguinte redação: 

 

Nas novas edificações dentro da Cidade é proibido construir sotãos da cumeeira para 
frente. O infractor pagará a multa de 30$, além de ser obrigado a demolir a obra. [grifo 
nosso] 

 

Vemos assim que a cumeeira referida nesse artigo de postura era a do edifício e não da água-furtada, à 

época também chamada sótão. 

99 - ATAS, 1875.p.111 e 116. 

 ATAS,1879.p.129. 

  100 - ATAS, 1886.p.185. 

           A redação do código de 1875 teve a participação do vereador Paulo Egídio de Oliveira Carvalho (1843-

1906), autor do código de 1873. Paulo Egídio, jurista e historiador, tornou-se mais conhecido por seu 

interesse pela sociologia. Fundador do Instituto de Sociologia de São Paulo, é considerado o precursor 

dessa ciência no Brasil, tendo sido influenciado pelas ideias de Emile Durkheim (1858-1917). Tal fato 

demonstra que o primeiro e o segundo código de posturas da cidade de São Paulo tiveram o privilégio 

de haver sido redigidos por um personagem de dotes intelectuais muito acima da média dos 

vereadores paulistanos. Isso, no entanto, não impediu que esses conjuntos de disposições legais 

refletissem o ambiente intelectual acanhado que na época envolvia a capital paulista. 

  101 - Ibid., p. 201. 

    102 - A resolução n.134 (1886) introduziu modificações no código de 31 de maio de 1875.  Seu artigo 1o  

rezava: 

Todas as ruas que se abrirem nesta cidade, ou em outra povoação do municipio, terão a 
largura de desesseis (16) metros e des (10) centimetros.[...] 

 

 A recodificação de 1886 incorporou essa modificação, desprezando porém os dez  

centímetros... 

103 - ATAS, 1874.p.162. 
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104- ALMEIDA, op.cit.,p.59 (nota de rodapé). 

   105-SÃO PAULO (Cidade).DEPARTAMENTO DO ARQUIVO HISTÓRICO DE SÃO PAULO.  Obras 

Particulares  Papéis Avulsos.  V.E-1-8. Ofício do engenheiro municipal Amaral Gama à Câmara, 

encaminhando sua proposta de padrão. Datado de 26 de julho de 1886. 

              O padrão paulistano de 1886 foi o primeiro a ultrapassar em alguns aspectos as exigências feitas pela 

maioria dos padrões das cidades importantes do interior paulista, entre elas Campinas, então grande 

rival da Capital. 

             Como não deve ter passado despercebido aos leitores, as medidas mínimas de vãos estabelecidas pelos 

diversos padrões paulistanos, desde o primeiro datado de 1850, não eram absolutamente aleatórias, 

mas, ao contrário, visavam assegurar certas proporções clássicas. As janelas de peitoril, por exemplo, 

apresentavam entre a altura e a largura a razão 1,5, conforme as versões de 1850, 1852 e 1853, ou 1,6, 

segundo os padrões de 1850, 1853 e 1874  lembremo-nos que a razão 1,5 era a proposta feita por Leon 

Battista Alberti (1404-1472) para as janelas dos palácios renascentistas no seu De re aedificatoria (1452) 

e a razão 1,6 é a da seção áurea. Já os padrões paulistanos de 1886 e de 1889 exigiam que as janelas de 

peitoril guardassem entre a altura e a largura a proporção de 2:1 (a clássica proporção de dois 

quadrados). 

              Dias de Andrade, em sua conhecida tese para concurso de cátedra, comparou as proporções dos vãos 

resultantes das medidas mínimas estabelecidas em vários padrões paulistas datados da segunda 

metade do século XIX, sem, contudo, chamar a atenção, em momento algum, para o fundamento 

estético das relações matemáticas encontradas. Cf.: 

            ANDRADE, op. cit., p.196 e ss. 

106 - Ver a primeira referência citada na nota anterior. 

107 - CAMPOS, op.cit.p.9 (nota n.8). 

108 - A FALTA de predios na capital.Correio Paulistano. São Paulo, 1o de maio de 1875.p.2. 

O artigo descrevia as duras condições da Capital referentes à oferta de imóveis. Urgia organizar uma 

associação predial como a do Rio de Janeiro ou como as de outras cidades do Império. A certa altura 

afirmava-se: 

 

Alem disto, quem quizer obter uma casa para nella residir, casa acanhada e velha, ha 
de pagar um aluguel exorbitante, graças á imposição cruel dos proprietarios que vão 
tirando todo o partido possivel de tão anormal situação. 

 

109 - ATAS, 1877.p.203. 

110 - RIBEIRO. Chronologia paulista. V.2.P.1.p.398. 

           ATAS, 1875.p.42. 

111 - ATAS, 1879.p.66. 

112 - ATAS, 1881. p.77. 

 113 - ATAS, 1885. p.43. 

114 - Os vereadores paulistanos já haviam então formulado uma definição de cortiço, pois afinal vinha a 

Câmara cobrando imposto sobre eles desde 1877: quartos encarreirados cobertos de meia-água, com 
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pé-direito variando de 2,.20 m a 2,64 m (10 a 12 palmos), e cujas frentes não davam para a via pública. A 

esse respeito ver nota n.111. 

115 - A proposta do vereador Sertório (1881) estabelecia, no caso de a habitação operária ser constituída de 

um único cômodo, a área mínima de 25 m2 por moradia. A drástica (e absurda) redução para 5 m2 foi 

feita sem dúvida na Assembleia Legislativa Provincial. 

116 - Hygiene da habitação. Projecto dos novos alojamentos... Revista dos Constructores. Rio de Janeiro, n.2, 

14, 6 de março de 1886. 

No caso da proposta carioca, nenhum aposento poderia ter menos de 9 m2 de área e quatro metros de 

pé-direito. Entre o assoalho das casas e a superfície do terreno deveria ser deixado um espaço de 75 cm 

de elevação. As casas deveriam ainda estar providas de aberturas na parte superior das paredes 

internas e externas, que garantissem a perfeita e constante aeração. 

O pátio circundado pelas casas, arranjadas duas a duas, não poderia ter menos de 300 m2 de superfície, 

devendo ser arborizado e ajardinado. Haveria um banheiro para cada dez casas e uma latrina para cada 

cinco casas. Era proibido lavar roupa no local, sendo necessário que o Governo Imperial providenciasse 

a construção de lavanderias públicas em pontos do litoral e nos subúrbios da Corte. 

117- ATAS, 1886. p.169. 

É esta sem dúvida a origem das vilas operárias de fins do século XIX e das vilas de classe média baixa da 

primeira metade do século XX. 

118 - Entre muitos outros autores, consultem-se, por exemplo:  

ANDRADE, op. cit., p.196. 

LEMOS, op.cit., p.95 e 96. 

DIAS, Márcia L. R. Pinho. Desenvolvimento urbano e habitação popular em São Paulo, 1870-1914. São 

Paulo; 1989. p.47 e ss. 

         119- SÃO PAULO (ESTADO). ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Ofícios diversos da Capital.  

Ordem 973.  Ofício do procurador fiscal Vidigal ao vice-presidente da Província Dr.Elias A. Pacheco 

Chaves, encaminhando requerimento da Câmara Municipal de São Paulo que solicitava aprovação 

provisória de suas posturas sobre padrão de edificações constante da cópia inclusa [extraviada]. Datado 

de 2 de julho de 1887. 

120 - ATAS, 1888. p. 103. 

 EXPEDIENTE do Secretário. Correio Paulistano. São Paulo, 17 de junho de 1888. p.3. 

 Em 25 de abril de 1888 o presidente da Província mandou publicar nos dias 1o e 14 do mês seguinte 

várias resoluções, entre elas artigos de posturas da Capital. 

121 - EDITAES. Correio Paulistano. São Paulo, 18 de janeiro de 1889. p.2. 

122 - Lei n.1580, de 1912, transcrita em: 

  DIAS, op.cit., p.67. 

      123 -  Ver nota n.198 do Capítulo 5, seção 5.1, Os novos conceitos de higiene e conforto; aplicados aos edifícios  

residenciais  

124 - Citado por:  

FREYRE.Ordem e Progresso. V.1. p.213. 

125 - CÓDIGO de posturas... 1886. p.40. 

126 - Ibid., p.41. 
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127 - Ibid. 

128 - Ibid. 

129 - DUBY, Georges (dir.) Historie de la France urbaine. Paris: Seuil, 1980-1983. 4.v. V.4.p.210. 

130 - O fator econômico foi decerto decisivo para a progressiva redução dos pés-direitos após 1915. Já antes 

da Primeira Guerra Mundial, porém, a disseminação de estilos arquitetônicos regionalistas próprios da 

arquitetura doméstica internacional vinha tornando comuns pés-direitos mais baixos, então vistos 

como menos solenes e mais acolhedores. É o caso, por exemplo, de um bangalô idealizado, em 1912, 

pelo engenheiro-arquiteto Augusto de Toledo para sua própria moradia. No pedido de aprovação das 

plantas da residência localizada na Rua José Getúlio, esquina da Avenida do Jardim da Aclimação, 

esclarece Toledo que por razões de estilo foi “obrigado a desviar-se em alguns pontos do padrão 

municipal em vigor, que, ali|s”, acrescenta, “muito clara e judiciosamente, prevê casos como o que se 

apresenta agora [...]”. 

         O parecer do engenheiro municipal foi, naturalmente, favorável: 

   

 É [...] certo que as construcções de estylo das que são apresentadas nas plantas junto, 

exigem pés direitos inferiores aos communs – devido ao seu     proprio estylo 

arquitetonico. 

Não há n’isso inconveniente algum, maxime tratando-se de uma construcção destinada 
a moradia propria – e em que, como se vê, são observadas todas as regras exigidas de 
hygiene.   
Demais o proprio padrão [de 1889] permitte taes construcções – quando declara ‘é 
permittido construir-se um edificio em qualquer dos estylos architectonicos ainda que se 
affaste das prescrições do padrão’[...]”. 
 

O desenho das fachadas indica: 3,10 m no térreo e 3,50 m no segundo pavimento. Os cortes não 

sobreviveram. Cf.: 

SÃO PAULO (Cidade). DEPARTAMENTO DO ARQUIVO HISTÓRICO DE SÃO PAULO. Obras 

Particulares – Papéis avulsos. Caixa sem número (Letra “J”, 1912). Projeto de bangalô a ser erguido na 

Rua José Getúlio, autoria de Augusto de Toledo, apresentado em 27 de maio de 1912. 

   131 -Artigo de postura baixado em Campinas em 1876 (art. 20) já exigia, no caso de edificações “com gosto 

novo e for| do commum”, que se apresentasse { C}mara a planta e plano da obra no intuito de ser 

obtida a necessária licença de construção. Não deixa de ser desconcertante o fato de a aparência 

externa inusitada de um edifício implicar na exigência de aprovação do seu projeto integral, numa 

época em que as leis impediam o Estado de controlar a parte interna das edificações. É possível que tal 

exigência, que aparece em outros códigos de posturas de cidades do interior paulista, estivesse 

reproduzindo alguma prescrição municipal vigente na Corte. Em todo o caso, o engenheiro da Câmara 

só tinha poder de prescrever alterações para a parte externa do edifício. É, por exemplo, o que ocorre 

na cidade de São Paulo, onde por meio dos volumes de Obras Particulares - Papéis Avulsos do AHSP se 

constata a atuação do engenheiro da Câmara como censor de fachadas, ora emitindo pareceres 
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favoráveis às propostas enviadas, ora propondo soluções estéticas que aprimorassem o aspecto 

externo dos prédios a serem construídos. Cf.: 

ANDRADE, op. cit., p.203 e 204. 

          SÃO PAULO (CIDADE). DEPARTAMENTO DO ARQUIVO HISTÓRICO DE SÃO PAULO. Obras 

Particulares - Papéis Avulsos.V.E-1-8. Benjamim Gomes de Araújo solicita suspensão de embargo por 

ter feito obra irregular, datado de 5 de abril de 1886. Parecer favorável, de 12 de abril de 1886, assinado 

pelo engenheiro Silva. 

           Ibid. Faraut & Alvares solicitam levantamento de embargo de obra fora do padrão da Câmara, datado 

de 9 de outubro de 1886. Parecer favorável, desde que se aceitem as sugestões de modificação de 

fachada. Assinado pelo engenheiro Amaral Gama e datado de 9 de outubro de 1886. 

          Ibid. V.E-1-10. E. Dukinfield Jones submete à consideração da Câmara e solicita a aprovação do projeto 

do London & Brasilian Bank, visto achar-se o projeto quase nas dimensões mínimas exigidas pelo 

padrão municipal. Parecer favorável assinado pelo engenheiro Amaral Gama, datado de 17 de fevereiro 

de 1887. 

132 - Ver a esse respeito: 

FREYRE. Sobrados e mucambos. V.1. p.211, 255 e 256 (nota n.131) . 

José Pereira Rego (1816-1892), em 1871, e Luís Correia de Azevedo, no ano seguinte, médicos da Corte, 

levantaram suas vozes contra o desinteresse (de fato, a incapacidade jurídica) das Câmaras Municipais 

do Império de controlar a disposição interna das construções erguidas nas cidades brasileiras, com o 

objetivo de melhorar-lhes as condições higiênicas. 

Segundo Correia de Azevedo, a casa era um segundo útero e 

 

privar esse utero da circulação e da vida que o torna apto a funccionar nesse grande 

corpo atmospherico e do solo, é o mesmo que dar a morte ao filho adeantado na 

existencia, é tornal-o menos apto a viver, é prival-o de suas condições de força no acto 

de sahir á luz das epocas da infancia. 

 
133 - CÓDIGO DE POSTURAS... 1886. p.41 e 42. 

134- Ver nota n.197 do Capítulo 5, seção 5.1, Os novos conceitos de higiene e conforto; aplicados aos       

edifícios residenciais 
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122- Aspecto da Rua Direita, fotografada por Militão Augusto de Azevedo entre 1862 e 1863. 

                  No centro da foto, vemos um sobrado com características arquitetônicas da década de 1830 ou 40. Nesse edifício, no térreo, 
existiam algumas portas que haviam sido transformadas em janelas, e a reversibilidade desses vãos presumia-se estar 
assegurada com a manutenção das primitivas ombreiras. Na verdade, o costume de conservar à vista nas fachadas as 
ombreiras originais das envasaduras modificadas não tinha nessa época mais nenhuma razão de ser. O parágrafo das 
Ordenações que lhe dava respaldo legal (Ord. Liv. 1º, tit. LVIII, § 29) já havia naquela altura caído em dissuetude, frente às 
novas modas arquitetônicas, que exigiam espaçamento regular entre as aberturas, como é o caso, aliás, do edifício em 
questão.  
FONTE: SÃO PAULO (ESTADO). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (USP). Biblioteca. São Paulo em 1860. (álbum de fotografias).  
REPRODUÇÃO: Paulo César Garcez Marins. 
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123- Vista da Rua Venceslau Brás (antiga Travessa da Sé). Fotógrafo não identificado, 

talvez Aurélio Becherini; foto de 1911.    
Nesta foto notam-se dois sobrados construídos nos meados do século XIX, com características já acentuadamente 
neoclássicas. O da direita, situado na esquina, parece ser mais recente, datando dos anos 1860 ou 1870 talvez. Podemos, 
contudo, observar em ambos o costume arcaico de conservar intactas as ombreiras das portas transformadas em janelas, 
como uma forma de garantir a reversibilidade dos vãos. Um escrúpulo que, naquela altura, último terço do Oitocentos, só se 
explica pela natural inércia cultural resistente às mudanças, característica dos hábitos populares mais arraigados. Os prédios 
em questão desapareceram durante as alterações viárias ocorridas no local em 1911. 
FONTE e REPRODUÇÃO: SÃO PAULO (CIDADE). Museu da Cidade de São Paulo. Seção Arquivo de Negativos. 
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124- Vista do Largo do Rosário e da Rua de São Bento, esta última em direção ao largo desse 

nome. Detalhe mostrando a fachada de um edifício de três andares, com águas-furtadas na 

cobertura, situado na mencionada rua, provavelmente datado dos anos 1880. Foto de Guilherme 

Gaensly, datada por volta de 1900.  
FONTE: KOSSOY, Boris. São Paulo em 1900. São Paulo: Kosmos, 1988.  
REPRODUÇÃO DIGITAL. 
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125- Vista panorâmica tirada por volta de 1913 do alto da Casa Martinico. Foto de autor não 

identificado. No detalhe, vê-se no centro o telhado do mesmo prédio da ilustração anterior, 

provido de um lanternim de vidro e águas-furtadas em forma de chalé. 
O edifício que aqui nos interessa já existia em 1887, segundo foto de Militão Augusto de Azevedo. Por suas características 
arquitetônicas, pertencia essa construção ao período estilístico que se iniciava em São Paulo, o Classicismo eclético, sendo 
portanto posterior à proibição de águas-furtadas na parte visível dos telhados (1875). Aqui, porém, foram elas toleradas por 
estarem disfarçadas com as peculiares coberturas de chalé, uma forma arquitetônica então de muito prestígio. As águas-
furtadas que deitavam para as laterais do prédio deveriam manter-se ao menos a uma vara e quarta de medir (1,37 m) da 
divisa, conforme exigia a jurisprudência da época. 
FONTE: ELETROPAULO. A cidade da Light: 1899-1930. São Paulo: 1990. 2v. V1. 
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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126- Esquema de sucessivos padrões edilícios mínimos vigentes na São Paulo imperial. Desenho do 

Autor, executado com técnica digital, 2012. 
Aqui estabelecemos a comparação entre três padrões sucessivos: o de 1850, na forma que foi aprovada pela Assembleia em 
1853; o de 1874, de curta vigência, pois revogado conjuntamente com o código de 1873 em maio de 1875; e o último padrão do 
período imperial, de 1889, que exigia pés-direitos ligeiramente inferiores aos de 1886, em razão do arredondamento dos 
centímetros. 
É evidente o fato de as construções paulistanas irem adquirindo maior altura à medida que o século XIX avançava. Apesar de o 
padrão de 1874 exigir pés-direitos mínimos inferiores aos de 1850, a existência de porões e platibandas em muitas das 
construções erguidas nessa época, fez com que elas apresentassem maior altura total. E isso irá culminar com o último padrão 
do tempo do Império, vigente a partir de fevereiro de 1889, quando os pés-direitos mínimos exigidos e a linguagem 
arquitetônica baseada no Classicismo eclético estarão conferindo um aspecto particularmente altivo às fachadas dos edifícios. 
Este último padrão será mantido até 1915, no que tange às alturas mínimas exigidas, embora anos antes os arquitetos já 
solicitassem, eventualmente, pés-direitos mais baixos para projetos executados de acordo com estilos específicos, em geral de 
tendência regionalista. 
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127 a- Reconstituição gráfica aproximada das fachadas do solar do brigadeiro Luis Antônio, depois 

pertencente a seu filho o senador Sousa Queirós. Construção erguida por volta de 1810. Desenho 

do Autor, executado com técnica digital, 2007. 
Acima, fachada correspondente à Rua São Bento; abaixo, fachada voltada para a antiga Rua do Ouvidor, atual Rua José 

Bonifácio. 
FONTE: <http://www.arquiamigos.org.br/info/info16/i-estudos.hmt> 

REPRODUÇÃO DIGITAL 
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127 b- Vista do Largo da Sé. Detalhe. Aquarela de Jean-Baptiste Debret, 1827. 
No centro esquerdo da pintura vemos um pequeno sobrado de canto cortado. Trata-se da casa do alferes Joaquim Ribeiro dos 
Santos, cujo alinhamento foi dado em 1823, conforme as Atas da Câmara. Provavelmente é o segundo agenciamento deste 
tipo adotado numa esquina da cidade (o primeiro seria o canto cortado existente no sobrado do brigadeiro Luís Antônio, (ver 
fig.127 a), e a razão dessa medida foi o fato de a construção estar situada num canto extremamente estrangulado do 
arruamento colonial: no Largo da Sé, esquina da Rua do Ros|rio, “fronteando a sahida da rua Direita”. Pelo que observamos na 
aquarela de Debret (1768-1848), a porta principal do sobrado, pela qual saía a família que se dirigia à missa na catedral, é a que 
se posicionava no canto cortado, donde se conclui que o agenciamento urbanístico estava a influir na disposição interna da 
construção.  O edifício da ilustração, já reformado, desapareceu com as alterações viárias ocorridas no local em 1907. 
FONTE: J. B. DEBRET - aquarelas. São Paulo: Governo do Estado de São Paulo, [1984]. 
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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128- Padaria e Confeitaria de Santa Teresa. Foto de autor não identificado, talvez Aurélio 

Becherini, provavelmente datada de 1911. 
Neste modesto prédio térreo localizado na esquina da Rua de Santa Teresa com a Rua da Esperança esteve estabelecida 
durante décadas a padaria da Viúva Mugnaini e Filhos. O canto cortado que se vê na foto foi criado por ocasião da concessão 
de alinhamento feita ao edifício em 1846, conforme se lê nas Atas da Câmara. Não é clara a razão pela qual se optou por um 
canto cortado nessa esquina, pois, ao que parece, não havia estrangulamento viário no local. Deve ter influído antes o gosto 
pessoal dos membros da Comissão Permanente da Câmara que, por uma questão também estética, pretendiam generalizar 
esse tipo de tratamento de esquina para toda a cidade, como de fato aconteceria tempos depois. Além de evitar 
estreitamentos nos cruzamentos coloniais, os cantos quebrados ampliavam o ângulo visual nas esquinas, protegiam as arestas 
frágeis das taipas contra os maus condutores de carros e, ao mesmo tempo, introduziam os padrões classicistas na estética 
das construções paulistanas, que até então apresentavam nas esquinas ângulos ora agudos ora obtusos, por acompanharem o 
traçado irregular das vias públicas da cidade. Deve-se notar ainda que no canto cortado aqui analisado não havia abertura 
alguma, o que contrariava a regra normalmente fixada para esse tipo de alinhamento. O prédio aqui analisado desapareceu 
com as alterações viárias ocorridas no local em 1911. 
FONTE e REPRODUÇÃO: SÃO PAULO (CIDADE). Museu da Cidade de São Paulo. Seção Arquivo de Negativos. 
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129- Vista da antiga Rua da Santa Teresa. Foto de autor não identificado, talvez Aurélio Becherini, 

provavelmente datada de 1910. 
À esquerda, na esquina da velha Rua da Esperança, depois Capitão Salomão, vê-se o sobrado de Demétrio da Costa 
Nascimento, cujo canto quebrado foi criado ao ser dado o alinhamento para a construção em 1856, por sugestão, 
aparentemente, segundo as Atas da Câmara, de um antigo aluno do Gabinete Topográfico, o engenheiro prático Francisco 
Gonçalves Gomide. Neste caso, a solução de esquina foi adotada por uma questão de simetria, já que na esquina oposta 
estava localizada a padaria dos Mugnaini, vista na foto anterior. O prédio aqui analisado desapareceu com as alterações viárias 
ocorridas no local entre 1910 e 1911. 
FONTE e REPRODUÇÃO: SÃO PAULO (CIDADE). Museu da Cidade de São Paulo. Seção Arquivo de Negativos. 
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130- Vista da Rua Quinze de Novembro. Detalhe. Foto de Guilherme Gaensly, datada por volta de 

1900. 
À extrema esquerda da foto, observa-se o canto quebrado criado em 1888 por sugestão do engenheiro Domingos Correia de 
Morais, então exercendo o cargo de vereador. Na esquina oposta já havia então uma solução urbanística desse tipo, imposta 
no momento do alinhamento da sede do New London and Brasilian Bank, cujo projeto fora submetido à Câmara no ano 
anterior. Até o padrão de 1889, não havia postura municipal exigindo esse tipo de alinhamento em esquinas, sendo deixada a 
critério dos funcionários da Câmara e dos vereadores a escolha da solução que melhor atendesse o interesse público. 
FONTE: KOSSOY. São Paulo em 1900. 
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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131- Vista da Rua da Quitanda. Pintura executada a partir de foto de Militão Augusto de Azevedo, 

datada de 1887. Obra pertencente ao Museu Paulista. Autoria não determinada, início do século 

XX. 
Veem-se nesta foto edifícios erguidos nas décadas de 1870 e 1880, exibindo cantos arredondados. O primeiro edifício 
construído com esse detalhe arquitetônico foi a Confeitaria do Leão, inaugurada em 1862, na mesma esquina vista à esquerda, 
em 1887 ocupada por um sobrado. Essa solução iria em anos posteriores concorrer com o canto quebrado, a ponto de estar 
prevista, conjuntamente com ele, no último padrão edilício do Império, em vigor a partir de fevereiro de 1889. 
FONTE: TAUNAY. Affonso de E. Velho São Paulo. São Paulo: Melhoramentos, [1954]. 3v. V.3. 
REPRODUÇÃO DIGITAL 

 

 


