
If.i •* >lt [. i í, •• i li V 

74 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SAO PAULO 
ACÓRDÃO/DECISÃO MONOCRÁTICA 

REGISTRADO(A) SOB N° 

*03865772í 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de 

Direta de Inconstitucionalidade n° 0304570-

73.2011.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é 

autor SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 

QUÍMICAS E FARMACÊUTICAS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E 

REGIÃO, são réus PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ 

DOS CAMPOS e PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO 

JOSÉ DOS CAMPOS. 

ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de 

Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: 

"JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE. V.U.", de conformidade 

com o voto do(a) Relator(a), que integra este 

acórdão. 

O julgamento teve a participação dos 

Desembargadores IVAN SARTORI (Presidente), GONZAGA 

FRANCESCHINI, DE SANTI RIBEIRO, GUERRIERI REZENDE, 

RIBEIRO DOS SANTOS, XAVIER DE AQUINO, ELLIOT AKEL, 

CASTILHO BARBOSA, ANTÔNIO LUIZ PIRES NETO, ANTÔNIO 

CARLOS MALHEIROS, FERREIRA RODRIGUES, ARTUR MARQUES, 

CAUDURO PADIN, RENATO NALINI, ROBERTO MAC CRACKEN, 

KIOITSI CHICUTA, ENIO ZULIANI, LUÍS SOARES DE MELLO, 

GRAVA BRAZIL, PAULO DIMAS MASCARETTI, LUÍS GANZERLA, 

DAMIÃO COGAN, CAETANO LAGRASTA e SAMUEL JÚNIOR. 

São Paulo, 12 de dezembro de 2012. 

<7 

ITAMAR GAINO 
RELATOR 
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Ação Direta de Inconst i tucional idade n° 0304570-73 .2011.8 .26 .0000 
Comarca: SÃO PAULO 
Autor: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS E 
FARMACÊUTICAS DE SÃO J O S É DOS CAMPOS E REGIÃO 
Réus: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO J O S É DOS CAMPOS E 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO J O S É DOS CAMPOS 

Ação Direta de Inconsti tucionalidade. Lei Orgânica 
Municipal. Dispositivo. Norma delineadora de 
desenvolvimento urbanís t ico. Participação popular. 

I - Tendo o dispositivo legal conteúdo delineador de 
desenvolvimento urbanístico ou de preservação, 
conservação, defesa, recuperação e melhoria do meio 
ambiente natural, artificial e de trabalho, é essencial a 
participação popular no processo legislativo. 

II - É inconstitucional emenda ã LOM que amplia as 
atividades admissíveis em áreas de várzea, por ausência 
de participação comunitária no processo de produção da 
norma (arts. 180, U, e 191, CE/89). 

Ação procedente. 

Trata-se de Ação Direta de Inconsti tucionalidade ajuizada 
pelo Sindicato dos Trabalhadores n a s Indús t r ias Químicas e Farmacêut icas 
de São J o s é dos Campos e Região em face do Prefeito do Município de São 
J o s é dos Campos e do Presidente da Câmara Municipal da m e s m a 
localidade, tendo por objeto o artigo 259 e parágrafos d a Lei Orgânica da 
municipal idade, os qua is disciplinam a utilização econômica d a s á reas de 
várzea dos Rios Paraíba do Sul e Jaguar i . 

Segundo se colhe d a exordial, o dispositivo legal inquífíaído 
padece de vício de inconsti tucionalidade material , por afrontar o çusppsto 
nos artigos 180, inciso II e VII, e artigo 183, ambos d a ConstitjlidSo do 
Estado de São Paulo, e artigo 225 da Consti tuição Federal, eis a p e l e m 
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síntese, aO preceptivo ora questionado foi concebido no âmbito da Câmara 
Municipal de São José dos Campos sem a necessária participação popular, 
através de proposta de emenda à Lei Orgânica do Município subscrita somente 
por um único vereador, quando a Lei Orgânica local exige, para essa espécie 
normativa, a subscrição mínima de 1/3 dos componentes da Câmara..", pois 
"estamos a nos confrontar com norma introdutora de regras de ordenamento 
urbanístico", uma vez que "a várzea do Rio Paraíba do Sul, em grande parte 
de seu território que se insere no município de São José dos Campos integra a 
área do banhado, que por influxo da Lei Estadual n° 2.792, de 10.01.1984, foi 
transformada em APA, ou seja, unidade de conservação ambiental". 

O pedido de liminar, inicialmente indeferido pelo eminente 
Desembargador Guilherme G. Strenger (cf. fls. 191/192) foi posteriormente 
reconsiderado, "a fim de determinar a suspensãot com efeito ex nunc, da 
vigência e eficácia do dispositivo legal impugnado" (cf. fls. 320/321). 

O Presidente da Câmara Municipal de São José dos 
Campos prestou informações defendendo a constitucionalidade da 
disposição (332/338 e 373/379), no que foi acompanhado pelo Prefeito 
daquela localidade (cf. fls. 348/352), pois, para ambos, em síntese, inexiste 
afronta a quaisquer dos dispositivos constitucionais invocados, uma vez que 
"Ao disciplinar o uso do solo no âmbito municipal, nada mais fez o município 
do que utilizar-se do 'poder-dever' de disciplinar o uso do solo dentro de seus 
limites, observando-se a competência estabelecida pela Constituição Federal". 

A Procuradoria Geral do Estado deixou de oferecer defesa 
do dispositivo legal, entendendo tratar-se de matéria de interesse local (cf. 
fls. 29/30). 

O Ministério Público manifestou-se favorável ao 
acolhimento da pretensão inicial. 

Regularmente processada, determinou-se a redistribuição 
desta demanda, anos termos do artigo Io, parágrafo único, do Assento 
Regimental n° 413/2012". 

É o relatório. 

Na análise da presente postulação, convém ter presente o 
seguinte ensinamento de Ives Gandra da Silva Martins e Gilmar Ferreira 
Mendes (Controle Concentrado de Constitucionalidade, São Paulo, Saraiva, 
2005, p. 241): 

"(...) a despeito da necessidade legal da indicação dos 
fundamentos jurídicos na petição inicial, não está o STF, a eles vinculado na 
apreciação que faz da constitucionalidade dos dispositivos questionados 
(princípio da causa petendi abertaf. 

O dispositivo impugnado tem a seguinte redação: /™? 
aArt. 259. As áreas de várzea dos Rios Paraíba dpyéul e 

Jaguari deverão ser protegidas como patrimônio ambiental e paisagístico 
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destinados às atividades agrícola, pecuária, minerária, de lazer e recreação, 
estas duas últimas apenas no caso de planos de recuperação das áreas 
mineradas. 

§1°. As atividades minerárias somente poderão ser 
exercidas nas áreas definidas no zoneamento regional ambiental minerário 
elaborado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente de São Paulo, 
obedecidas as legislações municipal, estadual e federal, ficando vedada esta 
atividade na área denominada "Concha do Banhado" a ser melhor delimitada 
por lei ordinária. 

§2°. A forma e as condições do exercício das atividades 
previstas no "caput" deste artigo serão regulamentadas por lei complementar, 
em atendimento ao Plano Diretor do Município, sendo obrigatória a prestação 
de caução que garanta cabalmente a recuperação da área a ser explorada. 

§3°. A caução referida no parágrafo anterior será prestada 
em moeda corrente, ou através de depósito garantido vinculado à Prefeitura, 
ou por meio de seguro fiança bancária emitida por Instituição registrada no 
Banco Central do Brasil, sendo a sua forma de cálculo regulamentada por lei 
complementar". 

Registre-se, desde logo, não mais subsis t i r o alegado vício 
decorrente da ausênc ia de subscr ição por, no mínimo, 1/3 (um terço) dos 
par lamenta res da Câmara daquela Municipalidade, pois, como demons t rado 
(fls. 365 /366) pelo Prefeito, ao pres ta r informações, ua Emenda, quando de 
sua efetiva votação, encontrava-se regularmente subscrita por 3 dos membros 
da Casa de Leis". 

Por outro lado, n a forma do inciso VII do artigo 180 d a 
Consti tuição Paulista: 

"As áreas definidas em projetos de loteamento como áreas 
verdes ou institucionais não poderão ter sua destinação, fim e objetivos 
originariamente alterados, exceto quando a alteração da destinação tiver como 
finalidade a regularização de: 

a) loteamentos, cujas áreas verdes ou institucionais estejam 
total ou parcialmente ocupadas por núcleos habitacionais de interesse social 
destinados à população de baixa renda, e cuja situação esteja consolidada ou 
seja de difícil reversão; 

b) equipamentos públicos implantados com uso diverso da 
destinação, fim e objetivos originariamente previstos quando da aprovação do 
loteamento; 

c) imóveis ocupados por organizações religiosas para suas 
atividades finalísticas" 

Portanto, como anotado no bem lançado parecer da /^óu ta 
Procuradoria Geral de J u s t i ç a subscr i to pelo ilustre subprocurador Geral 
Sérgio Turra Sobrane, a ludida disposição "não incide na espécie^po quê se 
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refere - tanto em sua redação original quanto nas que foram impressas pela 
Emendas n° 23/07 e n° 26/08 - à inalterabilidade das áreas definidas em 
projetos de loteamento como áreas verdes ou institucionais". 

No entanto, considerando-se existir expressa previsão, no 
caput e no inciso II da disposição constitucional mencionada, no sentido de 
que: aNo estabelecimento de diretrizes e normas relativas ao desenvolvimento 
urbano, o Estado e os Municípios assegurarão (caput): a participação das 
respectivas entidades comunitárias no estudo, encaminhamento e solução dos 
problemas, plano, programas e projetos que lhes sejam concernentes" (inc. II), 
a douta Procuradoria Geral de Justiça, novamente, de forma acertada 
consignou que ua alteração normativa é inconstitucional por violar os artigo 
180, II, e 191 da Constituição Estadual". 

A propósito, esse último dispositivo da Constituição 
Paulista tem a seguinte redação: 

aArtigo 191: O Estado e os Municípios providenciarão, com 
a participação da coletividade, a preservação, conservação, defesa, 
recuperação e melhoria do meio ambiente natural, artificial e do trabalho, 
atendidas as peculiaridades regionais e locais e em harmonia com o 
desenvolvimento social e econômico". 

Com igual acerto assim se manifestou a douta 
Procuradoria: "Ambas prescrevem o princípio da participação popular nos 
assuntos ambientais e urbanísticos". "O trâmite do processo legislativo da 
Emenda n° 59 ao art. 259 da Lei Orgânica Municipal não primou pela 
observância da participação popular, acoimando de inconstitucional seu 
produto". 

O exame da documentação acostada aos autos permite 
chegar-se à conclusão de que não houve qualquer participação das 
entidades comunitárias durante a tramitação do processo legislativo que deu 
nova redação ao artigo 259 da Lei Orgânica do Município de São José dos 
Campos. 

Nesse trâmite, desconsiderou-se, portanto, que "em 
matéria urbanística, a comunidade deverá sempre ser chamada a manifestar-
se sobre as mudanças que irão afetar diretamente sua vida, tratando-se, pois, 
de mais um mecanismo de defesa contra as alterações incriteriosas, 
arbitrárias, visando ao atendimento de interesses econômicos privados em 
detrimento do interesse público, prática comumente verificada nessa área" 
(Órgão Especial, TJSP, ADIN n° 0197311-19.2011.8. 26.0000, rei. Des. 
Walter de Almeida Guilherme, j . 23/5/2012). 

Aliás, na lição de Hely Lopes Meirelles, "O controle do uso 
do solo urbano apresenta-se como das mais prementes necessidades em 
nossos dias, em que o fenômeno da urbanização dominou todos os pojjes^e 
degradou as cidades mais humanas, dificultando a vida de seus moradores 
pela redução dos espações habitáveis, pela deficiência de transportes 
coletivos, pela insuficiência dos equipamentos comunitáfm&S pela 
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promiscuidade do comercio e da indústria com as áreas de residência e lazer" 
(Direito Municipal Brasileiro, 16 a ed., Malheiros, a tual izada por Márcio 
Schneider Reis e Edgard Neves d a Silva, 2006 , p . 563). 

Também por conta disso, em recente ju lgamento de 
s i tuação análoga, este Colendo Órgão Especial, n a Ação Direta de 
Inconsti tucionalidade n° 9031477-73 .2009.8 .26 .0000, de relatoria do 
Desembargador Elliot Akel, em 17 de ou tubro de 2012 , deixou assen tado: 

"A participação popular na criação de leis versando sobre 
política urbana local não pode ser concebida como mera formalidade ritual 
passível de convalidação. Ela deve ser assegurada não apenas de forma 
indireta e genérica no ordenamento normativo do Município, mas 
especialmente na elaboração de cada lei que venha a causar sério impacto na 
vida da comunidade". 

Em igual sentido: 

"A Constituição do Estado de São Paulo, em seu art. 180, 
fixa procedimento diferenciado para a legislação que estabeleça diretrizes e 
normas relativas ao desenvolvimento urbano, impondo que o Estado e os 
Municípios assegurem a participação das respectivas entidades comunitárias 
no estudo, encaminhamento e solução dos problemas, plano, programas e 
projetos que lhes sejam concernentes (inc. II). 

Essa exigência ficou bem delineada em julgamento deste 
Órgão Especial, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
994.09.224028-0, em 5 de maio passado, tendo a maioria dos seus 
integrantes assentado, segundo a ementa, o seguinte: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI 
COMPLEMENTAR DISCIPLINANDO O USO E OCUPAÇÃO DO SOLO -
PROCESSO LEGISLATIVO SUBMETIDO A PARTICIPAÇÃO POPULAR -
VOTAÇÃO, CONTUDO, DE PROJETO SUBSTITUTIVO QUE, A DESPEITO DE 
ALTERAÇÕES SIGNIFICATIVAS DO PROJETO INICIAL, NÃO FOI LEVADO AO 
CONHECIMENTO DOS MUNÍCIPES - VÍCIO INSANÁVEL 
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. 

"O projeto de lei apresentado para apreciação popular 
atendia aos interesses da comunidade local, que atuava ativamente a ponto 
de formalizar pedido exigindo o direito de participar em audiência pública. 
Nada obstante, a manobra política adotada subtraiu dos interessados a 
possibilidade de discutir assunto local que lhes era concernente, causando 
surpresa e indignação. Cumpre ressaltar que a participação popular na 
criação de leis versando sobre política urbana local não pode ser concebida 
como mera formalidade ritual passível de convalidação. Trata-se de 
instrumento democrático onde o móvel do legislador ordinário é exposto e 
contrastado com idéias opostas que, se não vinculam a vontade dos^y 
representantes eleitos no momento da votação, ao menos lhes expõem </§•' 
interesses envolvidos e as conseqüências práticas advindas da aprovfitçãxipu 
rejeição da norma, tal como proposta." / /c^ 
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Ora, se para estabelecer as diretrizes de uso e ocupação do 
solo no município, exigiu-se a participação popular na sua discussão, a 
alteração dessas regras impunha idêntica formalidade. Daí a evidente 
violação do art. 180, II, da Constituição Bandeirante". 

É o que se extrai da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n° 994.09.0000518-0, relatada pelo Desembargador Boris Kauffmann e 
julgada por este Órgão Especial em 3 de fevereiro de 2011. 

Pacificado se encontra também o entendimento no sentido 
de que "A participação de vereadores na votação do projeto não supre a 
necessidade de que as entidades comunitárias se manifestem sobre o projeto" 
(Órgão Especial, TJSP, ADIN n° 169.568-0/5-00, rei. Des. Aloísio de Toledo 
César, j . 18/02/2009). 

Tem-se por desrespeitado, pois o mandamento 
constitucional atinente à imprescindibilidade da participação popular nas 
criações legislativas tendentes a preservação, conservação, defesa, 
recuperação e melhoria do meio ambiente natural, artificial e do trabalho. 

Ante o exposto, julga-se procedente a ação. 

ESSE 


