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-ASSESSORIA JURÍDICA- 
 
 
 
 

PARECER Nº 8.594 – A/J 
(ref.: Zoneamento) 
Proc. n.º 9.243/2019 
PLC n.º 11/2019 
Poder Executivo 
 
 
 
 
 

“Estabelece as normas relativas ao parcelamento, uso e 
ocupação do solo, em consonância com o Plano Diretor 
de Desenvolvimento Integrado do Município de São José 
dos Campos aprovado e instituído pela Lei 
Complementar n. 612, de 30 de novembro de 2018.” 

 
 
 
 
 

Trata-se de projeto de lei complementar de autoria do Poder Executivo que tem 
como objeto a alteração das normas relativas ao parcelamento, uso e ocupação do solo 
municipal, de modo a adequá-las ao Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado inaugurado 
pela Lei Complementar nº 612, de 30 de novembro de 2018. 

 
Com efeito, a Mensagem nº 25/SAJ/DAL/2019 afirma que “A proposta apresentada 

tem o intuito de tornar concretas as diretrizes previstas no Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do 
Município, aprovado em 2018”, “Assim, acompanhando as premissas aprovadas no Plano Diretor de 
Desenvolvimento Integrado do Município e os estudos realizados, esta proposta de Lei de Parcelamento, Uso e 
Ocupação do Solo procura vir ao encontro das necessidades do município, buscando a organização urbana, a 
qualidade de vida para a população e o estabelecimento de condições favoráveis para o seu desenvolvimento 
econômico e sustentável”. 

 
Inicialmente destaca-se que a Constituição Federal prevê em seu art. 30, VIII, que 

compete aos municípios “promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante 

planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano”, respeitadas as 
disposições de seu art. 182. 

 
Como se nota, o Texto Constitucional restringe a competência municipal à 

organização do solo urbano, uma vez que o direito agrário (legislação atinente ao solo rural) 
foi inserido na competência legislativa privativa da União, conforme se verifica no art. 22, I, 
da Constituição Federal – Leis nº 4504/1964 e 5.868/1972. 
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Ao tratar do tema, Hely Lopes Meirelles1 afirma que 
 

“[...] o Município está habilitado a ordenar física e socialmente seu 
território, através do plano diretor, e a regular o uso e a ocupação do 
solo urbano, bem como a execução de construções, a instalação de 
equipamentos e o exercício das atividades que afetem a vida e o bem-
estar da comunidade urbana. Sua ação urbanística é plena na área 
urbana e restrita na área rural, pois que o ordenamento desta, para 
suas funções agrícolas, pecuárias e extrativas, compete à União, só 
sendo lícito ao Município intervir na zona rural para coibir 
empreendimentos ou condutas prejudiciais à coletividade urbana ou 
para preservar ambientes naturais de interesse público local.” 

 
Por sua vez, José Afonso da Silva2 entende que o município possui competência 

legislativa negativa sobre o uso do solo rural, ou seja, possui competência para coibir o uso 
urbano do solo rural: 

 
“[...] Mas, apesar de denominar-se zoneamento urbano, não deve 
restringir-se a fixar o uso do solo urbano. Há que projetar-se para 
fora do perímetro urbano, visando ordenar o uso de todo o território 
sob jurisdição municipal. Ainda, que os Municípios não tenham 
competência para definir o uso do solo para fins agrícolas e pastoris, 
o certo é que lhes cabe orientar a urbanificação de seu território, pelo 
quê se insere em sua competência declarar que solo fora do perímetro 
urbano não deva urbanizar-se – com o quê, em verdade, de modo 
negativo, estarão qualificando o solo que há de permanecer com seu 
uso rural.” 

 
De fato, o art. 53 da Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que “Dispõe sobre 

o Parcelamento do Solo Urbano e dá outras Providências”, permite a alteração do perímetro 
urbano para fins de uso de solo rural para atividades urbanas. Assim, qualquer norma 
municipal que ultrapasse os limites da regulamentação do uso urbano de solo rural, sem a 
consequente alteração do perímetro urbano, será irremediavelmente inconstitucional. 

 
É com base nesse entendimento que deverá ser feita a leitura do art. 21, IX, da 

Lei Orgânica Municipal, que dispõe que “Ao Município compete, no exercício de sua autonomia, 

legislar sobre assuntos de interesse local, provendo a tudo quanto se relacione com seu peculiar 
interesse e com o bem estar de sua população, cabendo-lhe, entre outras, as seguintes 
atribuições: [...] estabelecer normas de edificações, loteamentos, zoneamento, uso do solo, bem 

como as diretrizes urbanísticas convenientes à ordenação de seu território”. 
 
Quanto à iniciativa para o impulso do processo legislativo, reitera-se o 

entendimento de que a competência é concorrente, uma vez que a matéria não está elencada 
no rol do art. 65 da Lei Orgânica Municipal. Anota-se, contudo, que competência concorrente 
se restringe à possibilidade do estabelecimento de normas gerais de uso do solo para as 

                                                           
1 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. 16 ed. São Paulo: Malheiros, 2018. p. 549 
2 SILVA, José Afonso da. Direito Urbanístico Brasileiro. 6 ed. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 237. 
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diferentes zonas de uso; já a divisão do território municipal nas diversas zonas de uso, 
mediante projeto de lei (sentido lato), é atribuição privativa do Chefe do Poder Executivo, 
pelo fato de a ele competir a organização do município. 

 
Em relação ao instrumento normativo utilizado para a instituição do novo 

ordenamento territorial, verifica-se que a matéria foi encaminhada por meio de projeto de lei 
complementar, donde se extrai que a norma constante no art. 69, V, da Lei Orgânica Municipal 
foi observada. 

 
Naquilo que toca a gestão democrática da cidade, que tem raiz nos arts. 5º, 

XXXIII, e 37, caput, da Constituição Federal, a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, que 
“Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política 

urbana e dá outras providências”, prevê expressamente no art. 2º, II c.c. o art. 43, II, a realização 
de audiências públicas para a formulação das políticas urbanas dos municípios: 

 
“Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno 
desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade 
urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais: 
[...] 
II – gestão democrática por meio da participação da população e de 
associações representativas dos vários segmentos da comunidade na 
formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e 
projetos de desenvolvimento urbano;” 
 
“Art. 43. Para garantir a gestão democrática da cidade, deverão ser 
utilizados, entre outros, os seguintes instrumentos: 
[...] 
II – debates, audiências e consultas públicas;” 

 
Ainda sob o aspecto da publicidade e da participação popular em assuntos que 

tais, o art. 180, II, da Constituição do Estado de São Paulo prevê que “No estabelecimento de 

diretrizes e normas relativas ao desenvolvimento urbano, o Estado e os Municípios assegurarão: 
[...] a participação das respectivas entidades comunitárias no estudo, encaminhamento e solução 

dos problemas, planos, programas e projetos que lhes sejam concernentes”. 
 
Por sua vez o art. 16, V, da Lei Orgânica Municipal prevê a obrigatoriedade de 

realização de audiências públicas para a “elaboração ou alteração de legislação reguladora do 

uso e ocupação do solo”. 
 
Já o art. 21, IX, ‘a’, 1, também da Lei Orgânica Municipal, determina que “o Poder 

Executivo enviará a proposta para apreciação legislativa após a realização de, no mínimo, 01 

(uma) audiência pública nas regiões norte, sul, leste, oeste e centro”. 
 
Segundo a mensagem que encaminhou a propositura, “foi garantida de maneira 

democrática a ampla participação da sociedade por meio das audiências públicas realizadas em todas as regiões 
do município, com ampla divulgação das datas e horários, cumprindo assim os requisitos da Lei Orgânica do 
Município e em respeito ao princípio da publicidade, sendo que o material referente a essas audiências ficará 
disponível para consulta pública no site www.sjc.sp.gov.br”. No endereço eletrônico informado é 
possível obter as atas das audiências públicas e o material utilizado para a exposição da 
proposta à população.  
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Por outro lado, verifica-se que a propositura não foi instruída com os estudos 

técnicos que embasaram as mudanças propostas, dificultando, portanto, a análise da matéria 
por parte dos Senhores Vereadores e a concretização do mandamento de publicidade dos atos 
do Poder Público. 

 
O E. Tribunal de Justiça de São Paulo pacificou o entendimento de que a ausência 

dos estudos que embasam a proposta de alteração da legislação de parcelamento, uso e 
ocupação do solo acaba por macular o processo legislativo: 

 
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEIS NºS 

3.024, DE 25 DE JUNHO DE 1997; 4.231, DE 15 DE SETEMBRO DE 
2006; E 5.022, DE 25 DE JUNHO DE 2010, TODAS DO MUNICÍPIO DE 
SUMARÉ, QUE PROMOVEM SUCESSIVAS ALTERAÇÕES EM 
DISPOSITIVO DA LEI DE PARCELAMENTO, USO E OCUPAÇÃO DO 
SOLO DAQUELA LOCALIDADE – DIPLOMAS QUE ESTABELECEM 
DIRETRIZES E NORMAS RELATIVAS AO DESENVOLVIMENTO 
URBANO LOCAL – PROCESSOS LEGISLATIVOS RESPECTIVOS 
DESPROVIDOS DE PLANEJAMENTO E ESTUDO TÉCNICO DE 
ADEQUAÇÃO DAS ALTERAÇÕES IMPOSTAS, BEM COMO NÃO 
SUBMETIDOS À APRECIAÇÃO POPULAR – EXIGÊNCIAS 
CONSTITUCIONALMENTE INERENTES ÀS NORMAS DE DIREITO 
URBANÍSTICO – CONTRASTE AOS ARTIGOS 180, INCISOS I, II, E V, 
181 E 191 DA CONSTITUIÇÃO BANDEIRANTE – PRECEDENTES DO 
C. ÓRGÃO ESPECIAL – PRETENSÃO PROCEDENTE, COM 

MODULAÇÃO DOS EFEITOS.” (TJSP; Direta de 
Inconstitucionalidade 2225461-34.2015.8.26.0000; Relator 
(a): Francisco Casconi; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de 
Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 22/06/2016; Data 
de Registro: 23/06/2016) 

 
Infere-se da mensagem que os estudos conduzidos pela Prefeitura Municipal para 

a revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado foram a base para a elaboração a 
revisão do zoneamento municipal. Tais estudos encontram-se disponíveis no sítio eletrônico 
da Prefeitura Municipal3, porém não há indicação alguma do endereço específico na 
mensagem. 

 
Igualmente, a propositura não foi instruída com a manifestação do Conselho 

Municipal de Desenvolvimento Urbano, conforme determina o art. 285, II e III, da Lei 
Complementar nº 428/10: 

 
“Art. 285. Ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano compete: 
[...] 
II - emitir parecer ou opinar sobre as propostas de alteração da 
legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo do Município e das 
operações urbanas; 
III - sugerir o aperfeiçoamento da legislação urbanística, especificando 
as alterações consideradas necessárias.” 

                                                           
3 Disponível em <http://www.sjc.sp.gov.br/servicos/urbanismo-e-sustentabilidade/revisao-da-lei-de-

zoneamento/plano-diretor/>. Acesso em 19/08/2019. 
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Anota-se, contudo, que as atas das reuniões do Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Urbano sobre a revisão da legislação do zoneamento municipal estão 
disponíveis no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal4. 

 
Desta sorte, a fim de se evitar questionamentos futuros acerca da higidez do 

processo legislativo e, eventualmente, a declaração de inconstitucionalidade das normas do 
zoneamento municipal, os estudos conduzidos pelo Poder Executivo e a manifestação do 
Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano deverão ser juntados aos autos. 

 
Quanto ao mérito da propositura, ressalta-se que a matéria exige conhecimentos 

técnicos de diversas áreas do conhecimento humano que escapam do alcance desta Assessoria 
Jurídica, razão pela qual o presente parecer restringe-se unicamente aos seus aspectos jurídicos. 

 
O caput do art. 182 da Constituição Federal prevê que “A política de 

desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais 
fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e 

garantir o bem-estar de seus habitantes”; por sua vez o § 1º do mesmo dispositivo determina 
que “O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de vinte 

mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana”. 
 
A Lei nº 10.257/2001 prevê o planejamento municipal, especialmente por meio 

do plano diretor e da disciplina do parcelamento, uso e ocupação do solo, como um dos 
instrumentos da política urbana em seu art. 4º, III, alíneas ‘a’ e ‘b’. 

 
O art. 42-A, I, da Lei nº 10.257/2001 determina que o plano diretor fixará os 

“parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo, de modo a promover a diversidade de 

usos e a contribuir para a geração de emprego e renda”. 
 
Por sua vez, o caput do art. 181 da Constituição do Estado de São Paulo determina 

que “Lei municipal estabelecerá em conformidade com as diretrizes do plano diretor, normas sobre 

zoneamento, loteamento, parcelamento, uso e ocupação do solo, índices urbanísticos, proteção 

ambiental e demais limitações administrativas pertinentes”. 
 
Assim, as normas veiculadas na presente propositura devem ser compatíveis com 

as disposições constantes na Lei Complementar nº 612, de 30 de novembro de 2018, que 
“Institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do Município de São José dos Campos e 

dá outras providências”. 
 
Nesse ponto, a mensagem que encaminhou a propositura afirma que “O presente 

Projeto de Lei Complementar tem por objetivo estabelecer as normas relativas ao parcelamento, uso e ocupação 
do solo, alinhadas ao Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de São José dos Campos e em substituição 
à atual Lei Complementar n. 428, de 9 de agosto de 2010”. 

 

                                                           
4 Disponível em < http://www.sjc.sp.gov.br/servicos/urbanismo-e-sustentabilidade/revisao-da-lei-de-

zoneamento/conselhos/>. Acesso em 19/08/2019. 
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A verificação da compatibilidade entre o Plano Diretor e as normas propostas 
demanda conhecimentos técnicos de diversas áreas, como acima ressaltado, impossibilitando, 
portanto, a análise derradeira no presente parecer. Contudo, é possível aferir que, ao menos, 
as disposições do art. 67 da Lei Complementar nº 612/2018 foram atendidas, salvo melhor 
juízo. 

 
Já o comando do art. 70, § 2º, do referido diploma não foi atendido no Anexo VI 

da propositura, uma vez que este não traz os Coeficientes de Aproveitamento Mínimo - CMN 
- das zonas de uso. 

 
A previsão legal do coeficiente de aproveitamento mínimo é necessária para a 

aplicação dos instrumentos de política urbana “parcelamento, edificação e utilização 
compulsórios” e “IPTU progressivo no tempo” previstos nos arts. 98 usque 101 da Lei 
Complementar nº 612/2018, uma vez que o art. 5º, § 1º, da Lei nº 10.257/2001 considera 
subutilizado o imóvel “cujo aproveitamento seja inferior ao mínimo definido no plano diretor 

ou em legislação dele decorrente”. 
 
Verifica-se que a Lei Complementar nº 612/2018 apenas fixou os índices 

mínimos e máximos que deverão ser utilizados como limites para a fixação do coeficiente de 
aproveitamento mínimo das zonas de uso pela lei revisora do zoneamento municipal (art. 70, 
caput), deixando a definição exata de tal parâmetro para a lei revisora das normas do 
zoneamento municipal (art. 70, § 2º). 

 
Nesse passo, com vistas ao atingimento dos objetivos elencados no Plano Diretor 

Integrado de Desenvolvimento o Anexo VI da propositura deve ser revisto para que nele 
conste os coeficientes de aproveitamento mínimo para as zonas de uso por ele previstas. 

 
Ainda em relação às diretrizes que devem ser observadas pelos municípios na 

formulação de sua política urbana, o art. 2º da Lei nº 10.257/2001 prevê as seguintes 
disposições: 

 
“Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno 
desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade 
urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais: 
I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito 
à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura 
urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, 
para as presentes e futuras gerações; 
[...] 
IV – planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição 
espacial da população e das atividades econômicas do Município e do 
território sob sua área de influência, de modo a evitar e corrigir as 
distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio 
ambiente; 
[...] 
VI – ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar: 
a) a utilização inadequada dos imóveis urbanos; 
b) a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes; 
c) o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou 
inadequados em relação à infra-estrutura urbana; 
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d) a instalação de empreendimentos ou atividades que possam 
funcionar como pólos geradores de tráfego, sem a previsão da infra-
estrutura correspondente; 
e) a retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua 
subutilização ou não utilização; 
f) a deterioração das áreas urbanizadas; 
g) a poluição e a degradação ambiental; 
h) a exposição da população a riscos de desastres.  
[...] 
XII – proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e 
construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e 
arqueológico; 
[...] 
XIV – regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por 
população de baixa renda mediante o estabelecimento de normas 
especiais de urbanização, uso e ocupação do solo e edificação, 
consideradas a situação socioeconômica da população e as normas 
ambientais; 
XV – simplificação da legislação de parcelamento, uso e ocupação do 
solo e das normas edilícias, com vistas a permitir a redução dos custos 
e o aumento da oferta dos lotes e unidades habitacionais; 
XVI – isonomia de condições para os agentes públicos e privados na 
promoção de empreendimentos e atividades relativos ao processo de 
urbanização, atendido o interesse social. 
[...]”  

 
Como se nota, uma das preocupações do legislador é a adequada ocupação do 

território urbano, devendo os municípios cuidarem para que esta se dê de forma ordenada e 
sustentável, garantindo-se o direito à cidade sustentável para a presente e para as futuras 
gerações. 

 
Sob o aspecto da promoção do desenvolvimento sustentável por meio do 

adequado parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, convém ressaltar que por ser 
considerado um direito fundamental o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 
não é passível de retrocessos em sua proteção. De acordo com Ingo Wolfgang Sarlet e Tiago 
Fensterseifer5, 

 
“[...] é possível afirmar que a garantia da proibição de retrocesso tem 
por escopo preservar o bloco normativo – constitucional e 
infraconstitucional – já construído e consolidado no ordenamento 
jurídico, especialmente naquilo em que objetiva assegurar a fruição 
dos direitos fundamentais, impedindo ou assegurando o controle de 
atos que venham a provocar a supressão ou restrição dos níveis de 
efetividade vigentes dos direitos fundamentais.” 

 
Ainda de acordo com os referidos juristas6, 
 

                                                           
5 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Constitucional Ambiental. 5 ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. p. 304. 
6 Op. cit. p. 309-310. 
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“A cláusula de progressividade atribuída aos direitos sociais deve 
abarcar, necessariamente, também as medidas fáticas e normativas 
voltadas à tutela ecológica, de modo a instituir uma progressiva 
melhora da qualidade ambiental e, consequentemente, da qualidade 
de vida em geral. [...] Assim, considerando que a proibição de 
retrocesso em matéria de proteção e promoção dos DESCA [direitos 
econômicos, sociais, culturais e ambientais] guarda relação com a 
previsão expressa de um dever de progressiva realização contido em 
cláusulas vinculativas de direito internacional, poder-se-á afirmar que 
pelo menos tanto quanto proteger o pouco que há em termos de 
direitos sociais e ecológicos efetivos, há que priorizar o dever de 
progressiva implantação de tais direitos e de construção de uma 
cidadania inclusiva, até mesmo em termos de uma cidadania 
ecológica.”  

 
Assim, os Senhores Vereadores deverão se atentar para eventuais mudanças em 

relação à preservação ambiental, podendo, para tanto, e caso entendam como necessário, fazer 
uso dos instrumentos colocados à sua disposição pelo Regimento Interno, como, p. ex., o 
pedido de informações ao Senhor Prefeito Municipal (RI, art. 29, § 4º). 

 
Ainda neste aspecto, ressalta-se que o município, no exercício de sua competência 

legislativa concorrente em matéria ambiental7, não poderá contrariar as normas fixadas pela 
União e pelo Estado de São Paulo8, quiçá as normas constantes na Constituição Federal, 
destacando-se dentre elas o art. 225, § 4º9. 

                                                           
7 O Supremo Tribunal Federal reconheceu a competência legislativa concorrente dos municípios em matéria 

ambiental na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 586224/SP, de relatoria do Min. Luiz Fux, 

em 05/03/2015. 
8 É permitido, contudo, que o município institua norma mais restritiva em matéria ambiental/urbanística, 

conforme se extrai do art. 181, § 2º, da Constituição do Estado de São Paulo: “Artigo 181 - Lei municipal 

estabelecerá em conformidade com as diretrizes do plano diretor, normas sobre zoneamento, 
loteamento, parcelamento, uso e ocupação do solo, índices urbanísticos, proteção ambiental e 
demais limitações administrativas pertinentes. [...] Os Municípios observarão, quando for o caso, 
os parâmetros urbanísticos de interesse regional, fixados em lei estadual, prevalecendo, quando 
houver conflito, a norma de caráter mais restritivo, respeitadas as respectivas autonomias.” 
9 Apesar da controvérsia existente acerca de sua existência, o princípio da prevalência da norma mais 

benéfica encontra respaldo doutrinário: “Em linhas geris, tomando por base os argumentos lançados até aqui, 

o Estado e o Município devem respeitar o padrão normativo estabelecido na norma geral e tomar tal standard 

de proteção ambiental como piso legal protetivo mínimo, de tal modo que, - a prevalecer esse argumento – 

apenas estaria autorizado a atuar para além de tal referencial normativo, e não para aquém. Ao legislar de 

forma ‘menos protetiva’ em relação ao padrão estabelecido pela norma geral editada pela União, o legislador 

estadual ou municipal subverte a sua competência legislativa suplementar e incorre em prática 

inconstitucional. A aplicação do princípio (postulado hermenêutico) da prevalência da norma mais benéfica 

à tutela ecológica na hipótese de conflito normativo existente entre a norma geral federal e a legislação 

estadual e municipal reforça a tese de que no âmbito do dever de proteção ambiental do Estado, no exercício 

de sua competência legislativa ambiental e de sua respectiva proteção, quanto as correlatas noções de 

proibição de retrocesso e insuficiência de proteção. Tal entendimento, ao que parece, resultou consignado no 

voto do Min. Sepúlveda Pertence, quando o STF, no julgamento da ADI 1.086-7/SC, entendeu 

inconstitucional dispositivo da Constituição do Estado de Santa Catarina que dispensava a elaboração de 

estudo de impacto ambiental no caso de áreas de reflorestamento para fins empresariais, de modo a criar 

exceção incompatível com o disposto no art. 225, § 1º, IV, da CF/1988. De acordo com o Min. Sepúlveda 
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À guisa de exemplo sobre o tema, colhe-se do § 1º do art. 8º da propositura que 

“Os remanescentes de vegetação nativa em estágios médio e avançado de regeneração 
deverão ser integralmente preservados, salvo em casos de caráter excepcional quando 
identificada a utilidade pública ou o interesse social, nos termos da Lei Federal n. 11.428, de 22 
de dezembro de 2006, e suas alterações e da Lei Estadual n. 13.550 e suas alterações, de 2 de 

junho de 2009, e de demais diplomas legais que regulamentam o tema”. 
 
Por sua vez, o art. 8º, II, da Lei Estadual nº 13.550, de 2 de junho de 2009, que 

“Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Cerrado no Estado, e dá 

providências correlatas”, determina que “Nas áreas urbanas, a supressão da vegetação do Bioma 

Cerrado para parcelamento do solo ou qualquer edificação, observado o disposto no plano diretor 
do Município e demais normas aplicáveis, dependerá de prévia autorização do órgão ambiental 
competente e deverá atender os seguintes requisitos: [...] preservação de, no mínimo, 30% 
(trinta por cento) da área do fragmento de vegetação nativa existente na propriedade, no 

caso de estágio inicial de regeneração, [...]”. 
 
Logo, ainda que a propositura não faça menção expressa à proteção do fragmento 

de vegetação nativa em estágio inicial de regeneração, o Município, quando da execução da 
novel legislação, caso aprovada, deverá observar a norma acima mencionada. 

 
É evidente, portanto, a relevância deste tema, mormente pelo fato de a Lei 

Complementar nº 612/2018 ter a preservação e a recuperação do meio ambiente como 
diretrizes a serem observadas pelo Município na sua busca pelo desenvolvimento sustentável 
(v. g. arts. 2º, VIII, 4º, II, ‘a’, III, 9º e 67, XVI).  

 
Avançando na análise do projeto de lei complementar em apreço, nota-se que a 

propositura trata das figuras do loteamento de acesso controlado, do condomínio urbano 
simples e do condomínio em lotes (arts. 11, 19, § 3º, 42, 43, 44, 46, 142, III, e 183/191), todas 
elas previstas originariamente na legislação federal (Lei 6.766/1979, art. 2º, § 8º; Lei nº 
13.465/2017, arts. 61/63; Código Civil, art. 1358-A). 

 
De acordo com as normas citadas, a implementação do loteamento de acesso 

controlado, do condomínio urbano simples e do condomínio em lotes deverá respeitar a   
regulamentação urbanística local. Tendo em vista que os limites da competência legislativa 
municipal não foram ultrapassados, não há considerações a serem feitas sobre este ponto da 
propositura. 

 
Por outro lado, o art. 14, § 2º, da propositura traz exceção à regra de 

obrigatoriedade de reserva de faixa não edificável ao longo de estradas municipais em 
desacordo com o art. 4º, III, da Lei nº 6.766/1979, que determina que “Os loteamentos deverão 

atender, pelo menos, aos seguintes requisitos: [...] ao longo das águas correntes e dormentes e 
das faixas de domínio público das rodovias e ferrovias, será obrigatória a reserva de uma faixa 
não-edificável de 15 (quinze) metros de cada lado, salvo maiores exigências da legislação 

específica”. 

                                                           

Pertence, ‘não pode a Constituição Estadual, por conseguinte, excetuar ou dispensar nessa regra, ainda que, 

dentro de sua competência supletiva, pudesse criar formas mais rígidas de controle. Não formas mais 

flexíveis ou permissivas’.” (SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Constitucional 

Ambiental. 5 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. p. 192) 

Identificador: 360038003100390033003A00540052004100 Conferência em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade.



 
 

Processo nº 9.243/2019 – Pág. 10 

 

 Câmara Municipal de São José dos Campos 

 
Rua Desembargador Francisco Murilo Pinto, 33 
Vila Santa Luzia – São José dos Campos – SP 
CEP 12.209-535 – Tel.: (12) 3925.6566 Fax: (12) 3925.6759 
Email: camara@camarasjc.sp.gov.br 

 
Sem embargo, é possível notar em diversos dispositivos a autorização para a 

inovação das normas referentes ao parcelamento e uso do solo municipal por meio de decreto 
ou simples manifestação de órgãos do Poder Executivo – art. 20, § 2º, art. 86, § 2º10, e art. 219 
–, algo que, com a vênia de entendimento diverso, contraria a organização constitucional das 
funções estatais. 

 
Com efeito, a Constituição Federal prevê em seu art. 2º a independência e a 

harmonia entre os Poderes da República, previsão esta que constitui um dos pilares de um 
Estado Democrático e de Direito e que foi reproduzida no art. 5º da Constituição Estadual e 
art. 7º da lei Orgânica Municipal. 

 
 
Ao Poder Legislativo foi atribuída a função preponderante de criação do 

ordenamento jurídico, ou seja, das leis em sentido amplo (Constituição Federal, arts. 44, 48 e 
49), enquanto ao Poder Executivo foi atribuída a função preponderante de administrar o 
Estado cumprindo as normas estabelecidas pelo Poder Legislativo, podendo, quando 
necessário, expedir regulamentos para a fiel execução das leis (Constituição Federal, arts. 76, 
84, II e VI). 

 
Após o surgimento de diversas correntes sobre o poder normativo regulamentar 

do Poder Executivo, a doutrina e a jurisprudência passaram a aceitar a emissão de 
regulamentos autorizados, desde que haja um mínimo de densidade normativa na lei. Nesse 
sentido e por todos discorre Alexandre Santos de Aragão11: 

 
“Adotamos a posição pela qual podem existir regulamentos com 
bastante poder decisório, mas desde que existam, sobre eles, standards, 
critérios e princípios jurídicos com base nos quais o exercício do 
poder regulamentar possa ser controlado. A inexistência de 
parâmetros legais impossibilitaria o controle. Numa realidade 
dinâmica, esperar todo e qualquer tipo de atuação estatal se faça 
diretamente por meio de leis sem sentido formal é esperar o 
impossível; por outro lado, leis meramente atributivas de poder 
regulamentar, excessivamente genéricas, podem não oferecer 
parâmetros seguros de controle e de orientação ao exercício do poder 
regulamentar. 
[...] 
“É nessa perspectiva que entendemos que, com a exceção dos 
regulamentos autônomos de organização (art. 84, VI, CF), no Direito 
brasileiro são admissíveis apenas regulamentos que tenham base em 
leis, inclusive, naturalmente, a própria Constituição (a Lei maior). 
Essa base legal é que pode, a critério do Legislador, variar de 
densidade, podendo ir desde normas legas detalhistas até as que fixam 
apenas standards. 

                                                           
10 Possibilidade de exigência de apresentação de outros documentos não previstos em lei. 
11 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Curso de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 

37-39. 
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[...] 
A definição da densidade normativa mínima que os standards devem 
possuir para possibilitar o controle não é uma questão fácil, só 
podendo ser aferida em relação a cada habilitação legal 
especificamente considerada, no conjunto da lei na qual está 
inserida.” 

 
Com efeito, a lei é uma das formas de expressão do poder do povo previsto no 

parágrafo único do art. 1º da Constituição Federal, uma vez que a lei é, ou ao menos deveria 
ser, a concretização da vontade popular manifestada por meio de seus representantes 
democraticamente eleitos; de sorte que a singela substituição da lei por decreto ou qualquer 
outro ato administrativo é algo que não é tolerado pela Constituição Federal. 

 
Nesse passo, e considerando a complexidade e a relevância da matéria tratada na 

propositura, bem como considerando a necessidade de participação popular já acima referida 
– algo que não será possível a cada expedição de decreto ou ato normativo –, as disposições 
constantes nos arts. 20, § 2º, 86, § 2º, e 219 devem ser objeto de ponderação pelos Senhores 
Vereadores. 

 
A mesma orientação se faz em relação à previsão do art. 122, pois ainda que os 

arts. 123 e 124 tenham estabelecido standards a serem observados pelo loteador e pelo Poder 
Público quando da apresentação e análise do Plano de Ocupação Específica, reconhecendo-
se aqui o avanço em relação à legislação atual (Lei Complementar nº 428/2010, art. 143), não 
há como afastar a conclusão de que o zoneamento definitivo das áreas previstas como ZPE1 
e ZPE2 se dará mediante ato administrativo e não lei, subtraindo-se, portanto, a função do 
Parlamento local. 

 
Não se ignora a dificuldade de se estabelecer previamente as regras de 

parcelamento e uso de áreas que serão objeto de indução de desenvolvimento urbano (Lei 
Complementar nº 612/2018, arts. 12, I, ‘b’, II, ‘b’, 38 e 39), porém não é possível afastar as 
regras de organização política do Estado Brasileiro para a obtenção do resultado almejado. 

 
Outro ponto que merece revisão são as menções a capítulos nos arts. 73, 142, 

parágrafo único, e 203, § 5º, pois tais dispositivos não especificam o Título em que está 
inserido o capítulo por eles mencionado, o que pode gerar dúvidas no momento da aplicação 
da legislação, em desacordo com a previsão constante no art. 67, I, da Lei Complementar nº 
612/2018. 

 
Igualmente, devem ser revistas: a menção do art. 124, II, ‘a’, da propositura ao 

“Mapa – Parques Urbanos” da Lei Complementar nº 612/2018 (a numeração correta do 
anexo é XIII ao invés de XII); a menção do art. 248, § 2º, da propositura ao art. 18 da Lei 
Complementar nº 612/2018 (as diretrizes constam no art. 19); a menção do art. 267, parágrafo 
único, II, da propositura à Seção V, do Capítulo II, Título I (a numeração correta do título é 
II). 
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Deve ser observado que embora o art. 67 da proposta trate da possibilidade de 
alienação de bens incorporados ao patrimônio público municipal por força da execução de 
garantias reais, tal disposição não suplanta a necessidade de autorização legislativa nos termos 
do art. 155 da Lei Orgânica do Município. 

 
Na Seção I, do Título V, que trata “Da Atividade de Risco, de impacto Ambiental 

e de Suas Medidas Compensatórias”, é importante que se deixe claro que serão observadas as 
definições dos órgãos técnicos responsáveis pelo licenciamento ambiental sobre as atividades 
causadoras de riscos ambientais significativos, respeitadas a legislação federal e estadual sobre 
a matéria, notadamente em razão de o Anexo I não dispor expressamente sobre assunto.  

 
O art. 277 do projeto mantém, de forma transitória, as disposições do art. 284 da 

Lei Complementar nº 428, de 2010, que trata da composição do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Urbano, sendo mantida, portanto, a representação do Poder Legislativo 
(inciso II do art. 284), o que não se coaduna com o princípio da separação dos poderes previsto 
no art. 2º da Constituição Federal e no art. 5º da Constituição do Estado de São Paulo, uma 
vez que os conselhos municipais são órgãos de assessoramento do Poder Executivo. 

  
Por fim, em relação à técnica de redação legislativa, verifica-se que o caput do art. 

153 foi desdobrado em parágrafos e não em incisos, razão por que a redação do dispositivo 
deverá se adequar à norma do art. 10, II, da Lei Complementar nº 95/98. 

 
Quanto à Mensagem Aditiva nº 1/SAJ/DAL/19, verifica-se que o seu objeto é a 

substituição dos Anexos VI e XV. Segundo a mensagem, a substituição tem “o objetivo de 
adicionar à legenda do ‘Anexo VI - Parâmetros de Uso e Ocupação’ o item ‘3’, que faz remissão ao art. 115 
do Projeto, renumerando os demais itens, para melhor compreensão, evitando equívocos de interpretação em 
relação ao Anexo”, “Além disso, constatou-se que algumas remissões fizeram referência ao número de artigo 
que não corresponde ao assunto, sendo assim, o ajuste é necessário para apontar o dispositivo correto”, e “O 
mesmo ocorre quanto ao Anexo XV, onde foi citado na legenda identificada como item "d" o artigo 202, 
quando na verdade a correta remissão é ao artigo 208” (evento 6.2). 

 
A análise dos anexos VI e XV originais demonstra a necessidade da substituição 

manejada pela mensagem aditiva pelas razões nela expostas, não havendo outras 
considerações neste ponto. 

 
Diante do exposto, é de nosso entendimento que a propositura, após o 

atendimento das observações feitas acima, estará em condições, sob o aspecto jurídico, de ser 
apreciada pelos Senhores Vereadores. 

 
É o parecer. 
 
São José dos Campos, 22 de agosto de 2019. 

 
 

Thiago Joel de Almeida 
Assessor Jurídico 

Jani Maria dos Santos 
Assessora Jurídica 

Sérgio Ricardo Sant’Ana 
Consultor da Assessoria Jurídica 
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